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Sammanfattning 
Sverige anses av många vara ett land som verkligen behandlar alla lika. 2006 låg Sverige även 
på första plats i World Economic Forums (WEF) rapport angående vilket land som har det 
minsta jämställdhetsgapet mellan män och kvinnor. Detta för att senare, år 2010, återfinnas på 
en fjärde plats i WEFs rapport. Att jämställdheten är en het fråga går inte att ta miste på, utan 
visar sitt ansikte på fler och fler ställen. Något som debatterats är jämställdheten i de svenska 
börsbolagsstyrelserna och huruvida aktiva återgärder skulle införas för att skapa jämställdhet.  
 
Utifrån problemformuleringen ”Hur ser valberedningars rekryteringsprocess ut i svenska 
börsbolag vid urval av styrelsemedlemmar?” vill författarna se över de Svenska börsbolagens 
valberedningars rekryteringsprocesser av styrelsemedlemmar där rekryteringsprocessen och 
valberedningarnas syn på kompetens kommer stå som grund. Studien förväntas kunna sprida 
medvetenhet om hur en valberedning rekryterar och hur de kan rekrytera styrelsemedlemmar 
från ett jämställdhetsperspektiv.  
 
Den empiriska studien som utförts är av kvalitativ forskningsstrategi och under studien har 
sex (6) ordföranden för valberedningar i svenska börsbolag intervjuats. Tre (3) valberedningar 
för börsbolag med en hög andel kvinnor i sina styrelser samt tre (3) valberedningar för 
börsbolag med låg andel kvinnor i styrelsen. Denna studie är inte generaliserbar när det gäller 
samhället i stort, men bör däremot kunna representera börsbolag samt bolag av liknande 
karaktär. 
 
Författarnas slutsatser visar på att valberedningens könstruktur är viktig för att skapa 
jämställdhet. Vidare ser författarna kritiskt på den rekryteringsprocess och den förhållandevis 
sträva syn på kompetens som valberedningarna framför. Vad gäller rekryteringsprocessen 
visar det sig att det är få valberedningar som använder sig av kravprofiler, och av de som 
använder sig av dessa kan författarna hitta brister i den behovsanalys som ska ligga till grund 
för denna kravprofil. Författarna ser även att intervjumetoden skiljer sig markant mellan de 
olika börsbolagen. De börsbolag med hög andel kvinnor i sina styrelser hade använt sig av 
intervjuer medan de börsbolag med låg andel kvinnor hade hoppat över detta steg. Effekten 
antas att ha gett för stort utrymme till valberedningens subjektiva bedömning och därav löper 
dessa bolag större risk att kompetensen åsidosätts för personliga preferenser. Författarna kom, 
efter att ha studerat de olika valberedningarna, fram till att rekryteringsprocess och 
kompetenssyn ser olika ut och att den påverkar styrelsens könsstruktur.  
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1 Inledning 
Under delen Inledning kommer grunden för examensarbetet att ta form. Det kommer 
debatteras och exemplifieras i bakgrunden till examensarbetets problemformulering och 
syfte. Samtidigt så kommer ämnesvalets vikt och betydelse diskuteras. 
 

1.1 Problembakgrund 
2006 ligger Sverige som nummer ett på World Ecomomic Forums (WEF) (2010, s.8) rapport 
över länder med minst jämställdhetsgap mellan kvinnor och män. I 2010 års rapport från 
WEF ser bilden inte lika ljus ut för de svenska kvinnorna, då Sverige på fyra år åkt ner till 
fjärde plats. Före Sverige ligger de nordiska grannländerna Island, Norge och Finland (WEF, 
2010). WEFs mätningar visar att Sveriges jämställdhetsgap fortfarande minskar, men endast 
med 1 procent, vilket kan jämföras med föregångsländerna framför Sverige i rapporten, som 
förbättrat sitt index med 4-6 procentenheter mellan 2006-2010 (WEF, s.8). Mätningarna i 
WEFs (2010) rapport bygger på jämställdhet inom fyra samhälleliga delarna: skolgång, hälsa, 
politik och ekonomiska insatser av kvinnor respektive män. För Sverige är det främst inom 
området för ekonomi som sänker den annars mer jämställda statistiken inom de övriga 
områdena. Det är främst kvinnors möjlighet till lika lön samt kvinnors möjligheter att nå 
näringslivets högsta toppar som försämrar Sveriges resultat (WEF, 2010 s.281).  
 
Även om kvinnor utgör cirka hälften av Sveriges befolkning, så ser näringslivets fördelning 
mycket annorlunda ut (Lönnquist, Niska & Mäkinen-Sami, 2011). När det kommer till det 
främst styrande organet i form av bolagsstyrelser är det fortfarande männen som har makten 
(Grosvold, Brammer & Rayton, 2007 s.344). Dörrarna till de svenska bolagsstyrelserna hålls 
över lag stängda för kvinnor och endast ett fåtal har lyckas smita igenom de nästintill lyckta 
dörrarna (Folksam, 2010). Enligt Folksam (2010, s.13) utgörs de svenska börsbolagens 
styrelser bara av ett kvinnligt deltagande på cirka 20 %, det vill säga endast var femte 
medlem. Det är främst inom sektorerna för energi, hårdvara och utrustning som det kvinnliga 
deltagandet är lägst med 7 till 12 % kvinnor i genomsnitt representerade i bolagens styrelser 
(Folksam, 2010, s.14). Högst andel kvinnor i styrelserna har sektorerna för Bank och 
Transport där kvinnorna utgör 33 % (ibid.). Dock är, utav de 330 kvinnliga ledamöter som 
sitter i Sveriges börsföretagsstyrelser, endast 3% av dessa ordföranden. Denna siffra kan 
jämföras med de manliga styrelseledamöterna där siffran för ordförandefördelningen är 15 
procentenheter högre (Folksam, 2010, s.15). 
 
Under 2010 lämnar riksdagsledamoten Oskarsson (2010) in en motion till Riksdagen 
angående problemet med ojämnställdheten i det svenska näringslivets styrelser. En motion 
lämnas även in av ytterligare en riksdagsledamot, nämligen Ahlberg (2010), där krav om 
kvotering för jämställdhet ställs då författaren inte ser problemet som självlösande. Båda 
motionerna har behandlats men inte ännu inte gett något resultat i form av krav för förändring. 
Ett föregångsland för jämställda styrelser är Norge, som under 2004 införde en lagstiftning 
med ett minimideltagande på 40% av kvinnor i börsbolagens styrelser (Terjesen, Sealy & 
Singh, 2009, s.321). Flera Europeiska länder följer efter Norges exempel, bland annat lägger 
Spanien in samma krav från och med 2015 (Ibid.).  
 
En styrelse bestående av mestadels män, som de flesta styrelser ser ut, blir begränsade i sin 
anpassning till dagens marknad och på så vis hämmar ojämställdheten företagets 
beslutsfattande (Connell, 2009 s.155-161). Enligt Welbourne (1999) finns ett samband mellan 
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kvinnor i styrelse och ledning med kort och långsiktig lönsamhet, positiv aktieutveckling samt 
vinsttillväxt. Lönnquist et al (2011) visar i deras studier att de svenska börsbolagsstyrelser 
som har en högre andel kvinnor i sina styrelser har även en mycket högre lönsamhet (93%) 
räknat i finansnetto efter skatt. Jämställdhet i styrelser är inte bara en fråga om rättvisa men 
även om ekonomiska fördelar för de bolag som anammar den.  
 
Kvotering vid rekrytering av kvinnor till svenska bolagsstyrelser argumenteras från olika håll 
både för och emot. En könskvotering eller positiv könsdiskriminering anses av vissa som dels 
förolämpande för kvinnor, då de inte fått platsen på rättvisa grunder, samt orättvis då staten 
inte bör lägga sig i val av styrelse i näringslivet. (Ohlsson, 2004) På andra sidan av myntet 
finns det många som argumenterar att könskvotering är den enda lösningen på problemet. Då 
det i samhället redan sker en kvotering, fast kontra kvinnor, då män väljs av män som känner 
män, av män som sitter i samma styrelse som andra män. Denna kontrarekrytering av kvinnor 
som sker i valet av styrelseledamöter i styrelsernas valberedningar är alltså enligt Ohlsson 
(2004) redan i kvoteringsform, fast utav en icke uttalad mansvänlig sort. Enligt Wellington, 
Kropf och Gerkovich (2003) finns det flera olika anledningar till de svårigheter kvinnor möter 
i rekryteringsprocessen till den högsta organisatoriska nivån. Det var främst omedvetenheten 
om att positioner fanns tillgängliga, bland annat beroende på avsaknad av informella nätverk, 
samt en motverkan från omgivningen för kvinnorna att anta positionerna. Flera utav 
grunderna ansåg Wellington et al (2003) ligga djupt rotade i de kulturella fördomar om hur 
kvinnor bör uppträda, vilka hindrar kvinnors arbetsutveckling. 
 
Att omfördela styrelsernas manliga dominans till fördel för jämställdhet i styrelserna visas om 
och om igen i flertalet studier på de fördelar som detta medför. Ahlgren och Henningsson 
(2008) anser att behovet av fler kvinnor i styrelser är mycket stort. En jämställd styrelse står 
för ett nytt sätt att tänka kring konkurrensfördelar. Dock finns det av olika anledningar ett 
stort motstånd mot att skapa jämställdhet i styrelser. Exempelvis anser Lejsved och Snadvik 
(2009) att fokus på jämställdheten i styrelser är ett hot mot kompetensen, då valberedningar 
bör se till operativ erfarenhet i högre grad än till styrelsens jämställdhet. Medan Sheridan och 
Milgate (2005, s.848) anser att valberedningar inte gör en kompetensprofil utan att rekryterar 
utifrån tre huvudargument. 
 

• Starka referenser (från tidigare erfarenhet) 
• God förståelse av ekonomi och organisation 
• Starka nätverk 

 
Men när det kommer till begreppet kompetens finns det stora svårigheter i vad som egentligen 
ses som kompetens. Är exempelvis ett starkt nätverk en kompetens utifrån ett 
styrelseperspektiv eller kan det ses som ett krav som en styrelseledamot bör uppfylla? Enligt 
Ahlgren och Henningsson (2008 s. 56-57) finns det stora fördelar att rekrytera 
styrelseledamöter med särpräglade kompetenser, då olika erfarenheter skapar dynamik. 
Kompetens borde i så fall utgå från att denna nya ledamots särprägling kompletterar de 
befintliga styrelseledamöternas.  
 
I urvalet av styrelsemedlemmar är det inte bara faktorn kompetens som spelar in, när kvinnor 
tagit sig upp i hierarkin testas förutom kompetens även deras lojalitet. Lojaliteten till 
majoriteten (männen) bevisas genom illojalitet till minoriteten (kvinnorna). (Kanter, 1977) De 
könsmönster som råder finns i både organisationskulturen likväl som i den samhälleliga 
kulturen. Könsmönster verkar som strukturella hinder och omfördelar den hierarkiska 
ordningen genom att den påverkar normer och attityder (Alvesson och Billing, 1999). Den 
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samhälleliga influensen i samband med normer och attityder har stor betydelse för 
rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen som sådan presenteras ofta som ett objektivt 
upplägg, dock är den subjektiva uppfattningen något som styr processen. (Holgersson, 2003) 
 

1.2 Problemformulering 
Hur ser valberedningars rekryteringsprocess ut i svenska börsbolag vid urval av 
styrelsemedlemmar? 
 

1.3 Syfte 
Det teoretiska syftet med studien är att utifrån problemformuleringen undersöka hur 
valberedningars rekryteringsprocess påverkar styrelsens könsstruktur. Det praktiska syftet 
med studien är att tillhandahålla kunskap i rekryteringsprocessen av styrelsemedlemmar 
genom att främja medvetenheten samt att delge praktiska verktyg för valberedningarna utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv. 
 

1.4 Ämnesval 
Samhällelig utvecklig både på global, nationell och lokal nivå sker på grund av mänskliga 
beslut och beteenden. Människor växer och utvecklas, liksom företag växer, utvecklas och 
effektiviseras i sin strävan mot ansenligare konkurrenskraft. Dagligen visualiseras denna 
strävan i media, men huruvida denna utveckling också skall ske i börsbolagens styrelser är 
inte lika uttalat. Även om kritiska röster då och då höjs mot styrelsernas beslutsfattande 
befinner sig en relativt svag debatt inom området över styrelsernas krav på utveckling.  
 
Bolagsstyrelsernas sammansättning är främst beroende av två faktorer. Den juridiska faktorn 
är den första, där lagar reglerar styrelsens arbete likväl som dess sammansättning. Den andra 
faktorn är rekrytering och urvalsprocess av medlemmar som i de flesta fall utförs av en 
valberedning. Den första faktorn kan anses som en relativt statisk faktor där regler och 
rekommendationer med tydlighet styr beslutsfattandet. Den andra faktorn är utav en mer 
subjektiv karaktär, där den mänskliga faktorn är ett givet inslag.  Den subjektiva processen i 
själva rekryteringsprocessen är en mycket intressant del och utgör den främsta anledningen 
till examensarbetets ämnesval. Detta eftersom författarna anser att det är i 
rekryteringsprocessen som valberedningar fattar beslut om rekryterna och därmed är denna 
process intressant för vidare forskning. Det är i rekryteringsprocessen där spelet med sociala 
normer och horisontell segregering blandas med den befintliga kompetenssynen.  
 
Valet av att studera kompetens är intressant från ett jämställdhetsperspektivmed hänsyn till de 
sociala normerna. Då en könsneutral styrelse kan antas se på problem/utmaningar från nya, 
sundare och mer mångfacetterade perspektiv. Problemformuleringen blir aktuell utifrån både 
en rättvis samt ekonomisk synvinkel. För att uppnå detta grundas ämnet i rekryterings och 
kompetensaspekten för att möjliggöra en analys av könsstrukturen. Ämnesområdet i 
examensarbetet kommer även att vara intressant ur bolagsstyrelsernas utvecklingsperspektiv, 
då börsbolagens valberedningar har stor påverkan på styrelsernas utseende samtidigt som 
ämnesområdet är intressant då forskningen på valberedningar och deras roll i urvalet är 
nästintill obefintlig.  
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2 Teoretisk metod 
Under avsnittet för teoretisk metod kommer examensarbetets tillvägagångssätt samt 
betraktelsesätt inom teorin beskrivas. Den teoretiska metoden är en förtydligande bas 
angående det förhållningssätt, vilket examensarbetets teori sedan tar avstamp ur.  

2.1 Vetenskapliga utgångspunkter 
Vetenskapssynen eller den uppfattning som författarna erhållit sedan tidigare och dess verkan 
kommer definieras under kapitlet för vetenskapssyn.  

2.1.1 Examensarbetets epistemologi 
Examensarbetets epistemologi har valts utifrån Arbnor och Bjerkes (1994, s.42-58) sex olika 
kunskapssyner inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet: 
 

1. Verkligheten som konkret och lagbunden av oss oberoende struktur 
2. Verkligheten som konkret determinerande process 
3. Verkligheten som ömsesidigt oberoende fält av information 
4. Verkligheten som värld av symbolisk diskurs 
5. Verkligheten som social konstruktion 
6. Verkligheten som manifestation av mänsklig intentionalitet 

 
Då dessa sex kunskapssyner anses enligt Arbnor och Bjerke (1994, s.42) vara ett 
samhällsvetenskapligt paradigm eftersom deras betydelse svarar för hur vi kunskapar om och 
i vår verklighet. Varje kunskapssyn innefattar en grundläggande uppfattning om verklighetens 
karaktär. Kunskapssynerna har även olika grad av subjektivitet alternativt objektivitet. Vid 
den första kunskapsteorin existerar en objektiv eller rationalistisk syn på verkligheten. Vid 
den sista och sjätte kunskapssynen finns en subjektiv och relativistisk syn på verkligheten. 
(Arbnor & Bjerke, 1994, s. 44) 
 
Efter att examensarbetets författare granskat de olika epistemologierna valdes en 
kunskapsteori som kommer användas i examensarbetet, då denna bäst matchar 
examensarbetets beskrivning av verkligheten. Kunskapsteorin för examensarbetet blev därför 
kategori 5. Verkligheten som social konstruktion, och kommer definieras samt argumenteras 
för nedan. 
 

2.1.1.1 Verkligheten som social konstruktion 
Varför examensarbetets författare valt att använda sig av en kunskapssyn som ser världen som 
en social konstruktion åligger i den sociala aspekt som påverkar urvalet av styrelseledamöter. 
I examensarbetet tilltalade socialkonstruktionismen författarna eftersom denna kunskapssyn 
betraktar vikten av det subjektiva meningsinnehållet i de sociala handlingarna (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s.81-106). Eftersom att rekrytera en styrelseledamot betyder att en social 
handling utförs anser författarna att denna kunskapsteori kommer vara applicerbar på just 
denna uppsats. Författarna anser att den sociologiska konstruktionen av kön, det vill säga 
manligt och kvinnligt (genus), kommer vara en grundläggande pelare i det senare 
presenterade resultatet. Det är därför essentiellt i examensarbetet att poängtera valet av den 
socialkonstruktionistiska epistemologin, då denna är av stor betydelse för sambandet mellan 
handling och tolkning.  
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Kön och genus som kommer vara en viktig del av den teoretiska diskussionen i 
examensarbetet handlar till stor del om normer. Normer ska enligt socialkonstruktionismen 
slås hål på grund av att detta endast är en sanning som tagits förgiven (Alvesson & Sköldberg, 
2008, s.81-106). Att examensarbetet kommer slå hål på normen om horisontell segregering i 
styrelser är kanske att ta i, men att synliggöra om normer existerar i valberedningar kan med 
stor sannolikhet medföra en större kunskap och på så vis kanske ett nytt förhållningssätt.  
 

2.1.1.2 Hermeneutik kunskapssyn 
Valet av socialkonstruktionism ligger inom kunskapsområdet för förståelse, även kallat 
hermeneutik. Hermeneutiker hävdar att det är av största vikt att förstå de situationer som 
undersöks, inte bara förklara dem. (Arbnor & Bjerke, 1994, s.61-64) Att anta ett 
hermeneutiskt synsätt i detta examensarbete känns naturligt då det kan anses att studiens 
empiriska undersökningar kommer vara på subjektiva varelser, nämligen människor. Då 
människor anses vara orationella skulle användningen av någon annan kunskapssyn inte ses 
som passande.  
 
Inom hermeneutiken är balans ett viktigt fenomen (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.211-213). 
Den hermeneutiska cirkeln handlar om balansen mellan flera olika element, se figur 1. Bland 
annat att titta både på förförståelse och förståelse, både se till helhet och delar. 
 

 
 
Figur 1. Den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.112). 
 
Användningen av den hermeneutiska cirkeln kommer vara betydelsefull för examensarbetets 
utveckling. Genom att arbeta utefter denna modell kommer examensarbetet helhet bli av en 
mer grundad karaktär. Eftersom författarna kontinuerligt kommer gå mellan del och helhet, se 
till varje intervju eller teori och sedan se till arbetet som en helhet. Kontinuerlig dialog 
kommer även föras mellan författarna och även mellan författare och handledare. Denna 
dialog kommer att vara viktig för tolkning av budskap, intervjuer och teorier samt även för 
utformningen av examensarbetets text. Slutligen måste även användningen av den 
hermeneutiska cirkeln poängteras då vikten av att skapa balans i förståelse och förförståelse. 
Vid starten av examensarbetet hade författarna olika förförståelse av den teoretiska 
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bakgrunden. En av författarna har studerat genusvetenskap på flera universitet medan den 
andra var relativt ny inom ämnesområdet. Denna skilda förförståelse har skapat en 
kontinuerlig balansgång eftersom begrepp och teoretiskt urval har diskuterats och funderats 
över om och om igen. Den hermeneutiska cirkeln är sammanfattningsvis en oerhört bra 
modell för att förklara händelseförlopp som skett naturligt i examensarbetets 
utvecklingsprocess men även en bra modell som använts för att skapa en ännu bättre balans i 
text och tolkning.  
 

2.1.1.3 Feministisk kunskapssyn 
Examensarbetet har som avsikt att se till den inverkan kön har på urvalet av 
styrelsemedlemmar. Det är därför av största vikt att den feministiska epistemologin tas i 
beaktning, då denna kan anses ha stor påverkan på utfallet. Den feministiska kunskapssynen 
utgår enligt Alvesson och Sköldberg (2008, s.351-352) från tre centrala element: 
 

• Kön utgör ett centralt ämne för att förstå alla sociala relationer, institutioner och 
processer 

• Könsrelationer utgör ett problem då dessa är förknippade med dominansförhållande, 
ojämnlikhet, påfrestningar och motsättningar 

• Könsrelationer är socialt skapade 
 
Enligt feminismen är kön en viktig organisatoriskprincip då de är socialt betingade, den 
sociala konstruktionen brukar kallas genus och inte kön för att påvisa att det inte är det 
biologiska könet som menas. Feminismen anses ge ett tillskott till övrig forskning som kan 
vara skev med tanke på kön, och dessutom tillföra forskning till många försummade områden. 
 
De empiriska studierna i detta examensarbete kan anses som ett tillskott till ett område som 
inte forskats tillräckligt på, nämligen hur valberedningen ser på kompetensen vid urval av 
styrelsemedlemmar. Då flera studier undersökt kvinnligt styrelsearbete finns det mycket få 
som fokuserar på själva orsakerna till de skeva urvalsprocesserna. Detta examensarbete avser 
därför att visa en mer komplex syn på problematiken redan vid själva urvalet och 
rekryteringen av styrelseledamöter.  

2.1.1.4 Konsekvenser av vald kunskapssyn 
Konsekvenserna som valet av en socialkonstruktionistisk kunskapssyn medför är flerfaldiga. 
Bland annat anser vissa att ett hermeneutiskt synsätt inte kan användas till något 
kunskapsskapande, då hermeneutiska studier endast borde användas till förstudier. (Arbnor & 
Bjerke, 1994, s. 63) Uppdelningen mellan de olika metodsätten; förklaringsperspektivet och 
förståelseperspektivet går långt tillbaka i tiden och huruvida ett är mer rätt än ett annat 
kommer inte detta examensarbete fokusera vidare på. Dock har valet fallit på 
förståelseperspektivet utav orsakerna nämnda i epistemologin och konsekvenserna huruvida 
resultatets trovärdighet kommer analyseras vidare genomgående i studien.  
 
Konsekvenserna av epistemologis inriktningar (socialkonstruktionistisk, hermeneutisk och 
feministisk) har påverkan på examensarbetets utfall. Att se samhället som en 
socialkonstruktion, det vill säga försöka förstå problematiken och se könet som en central 
punkt för att förstå processerna. Detta kommer ge arbetet en komplexitet samtidigt som en 
inriktning. Komplexiteten kommer ligga i medvetenheten av de sociala normerna i samhället.  
 
Den valda inriktningen kan dock visa sig vara ett problem när det gäller examensarbetets 
objektivitet. Detta eftersom uppsatsen har haft stort fokus på den sociala aspekten, som kan 
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ses från olika håll från olika människor. Detta betyder att allt ifrån teori, empiri samt 
valberedningarnas svar angående rekryteringsprocessen på ett eller annat sätt kommer tolkas 
av författarna. Vidare är författarna en produkt av samhället som i sin tur är påverkade av 
samhällets normer. Det sistnämnda, att vi är en produkt av samhället, är något som författarna 
kommer sprida klarhet över i kapitlet som behandlar genusperspektivet längre fram i 
uppsatsen. Författarna anser dock att dessa tolkningar kommer medföra fördelen av att en 
djupare förståelse kan uppnås genom att författarna tar hänsyn till dessa faktorer, samtidigt 
kan detta synsätt även medföra en riskför feltolkning.  
 

2.1.2Ansats 
Relationen mellan teori och vetenskap är även det en central utgångspunkt för 
examensarbetet. Den epistemologi som valts är som ovan nämnt av en förstående karaktär, 
det vill säga att examensarbetet syftar till att förstå problemet och inte förklara det. Vid fokus 
på förståelse anser Alvesson och Sköldberg (2008, s.54-56) att abduktion, snarare än deduktiv 
eller induktiv ansats, är den metod som passar uppsatsen angreppssätt bäst. Detta då en 
deduktiv ansats är en metod som följer bevisandets väg, det vill säga att den tar ur befintlig 
teori för att härleda hypoteser som sedan testas rent empiriskt medan en induktiv ansats följer 
upptäckandets väg och utvinner teorier från insamlad empiri (Patel & Davidson, 1994). En 
deduktiv ansatts skulle inte passa i examensarbetet då bevisande inte är i enhet med den 
socialkonstruktionistiska epistemologis fokus på förståelse. Den induktiva ansatsen skulle inte 
den heller passa in i examensarbetet då examensarbetet lägger stor vikt vid underliggande 
strukturer och situationer, vilka inte tas med vid beräkningen av induktion. (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s.20-22).  
 
Abduktion å andra sidan beskrivs ofta som den gyllene medelvägen, där empiri och teori kan 
användas växelvis. Alvesson och Sköldberg (2008, s.54-56) beskriver den abduktiva metoden 
på så vis att den utgår, liksom indukt ionen, från empirisk fakta men avvisar inte teoretiska 
förföreställningar och ligger på så vis närmare den deduktiva ansatsen.  
 
Den abdukt iva ansatsen blir därför den valda ansatsen i examensarbetet eftersom denna passar 
bättre in med tanke på bland annat det förstående perspektivet. Under examensarbetets gång 
kommer teori och empiri varvas på så vis att utgången omtolkas i skenet av att förståelsen 
ökar successivt med kombinationen av teori och empiri. Användningen av den abduktiva 
metoden ses även som en naturlig följd då denna ansats följer den tidigare nämnda 
hermeneutiska cirkeln, på så vis att den även lägger stor vikt vid förförståelse och förståelse.  
 

2.2 Teoretiskt urval 
För avsnittet teoretiskt urval kommer information angående insamling av teori, anledningar 
till det specifika urvalet samt konsekvenser av det teoretiska urvalet delges. 

2.2.1 Teorival 
Författarna har valt att dela upp teoriavsnittet i två delar, nämligen genus och rekrytering. Den 
teoretiska presentationen börjar i examensarbetets bakgrund. Bakgrunden är till för att 
introducera läsaren inom området genus. Detta för att ge läsaren en viss förförståelse till 
ämnesområdet. Med bakgrunden vill författarna således trycka på att alla människor i grund 
och botten är lika. Vi föds som kvinna och man, med det sociala könet skapas av normer.  
 
Den första delen i Teoriavsnittet kommer behandla själva genusteorin, där författarna kommer 
förklara hur genus enligt teorierna är inkorporerat i organisationen samt i ledning/styrning av 
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ett företag. Den andra delen av teoriavsnittet behandlar själva rekryteringsprocessen samt hur 
författarna ser på kunskap. Denna del är uppdelad i Rekryteringsprocess, Rekrytering av 
kompetens och Gruppkomposition. Teorin i examensarbetet är den som peka på att människor 
faktiskt är olika, vilket således kan tyckas underminera examensarbetets grundpelare, men så 
är inte fallet. Då barn föds lika är det i den pågående sociala processen som människor blir 
olika. Utgången i Teorin att människor är olika i dess förmågor, egenskaper samt 
kompetenser är alltså inte en motsats till bakgrunden utan en följd av de samhälleliga 
normerna. 
 

2.2.2 Teoretisk insamling 
Under examensarbetets teoretiska avsnitt har litteraturen insamlats från flera olika håll. En 
viktig utgångspunkt har varit Business Source Premier (BSP) som presenteras av EBSCO. I 
BSP har sökning på utvalda ämnesord gjorts för att finna vetenskapliga artiklar av värde för 
examensarbetets teori. De artiklar som använts har alla varit av granskad karaktär (Peer 
reviewed). Artiklar som varit av intresse har även används i BSP som sökmotorer för liknande 
artiklar. Vidare har även referenslistor studerats i artiklar som författarna funnit användbara 
och utifrån dessa även hittat fler användbara artiklar. 
 
Författarna har under den teoretiska insamlingen förstått att det i många ämnesområden när 
det kommer till valberedningarnas samt kompetensens roll vid urval av styrelsemedlemmar 
saknas forskning. Detta forskningsgap har försvårat den teoretiska insamlingen men det har 
även försvårat utvecklingen av examensarbetet då författarna vid många tillfällen nästan 
funnit sig ”famlande i mörker”. 
 
En viss mängd förförståelse inom teorin för ämnet genus och ledarskap har en av författarna 
sedan tidigare erhållit. Bland annat från kurser vid Handelshögskolan på Umeå Universitet, 
Götborgs Universitet samt Högskolan i Gävle. Relevant litteratur från tidigare studier, främst 
på avancerad nivå, kommer användas som ytterligare en utgångspunkt i delen för teorier. 
Denna del kommer vara av stor vikt då många utav grundstenarna inom ämnesområdet 
beskrivs med denna litteratur. 
 
Slutligen har även universitetslektorn Malin Rönnblom på Umeå Centrum för Genusstudier 
(UCGS) fungerat som en expert för den teoretiska bakgrunden och har med sin kunskap hjälpt 
författarna att hitta nya möjligheter inom teorins andra del som handlar om genus. Flertalet 
användbara avhandlingar har lånats av universitetslektorn från forskning som gjorts av 
svenska forskare så som, Holgersson (2003), Höök (2001) samt Törnquist (2006)som valts på 
grund av att de ansetts vara närbesläktade och mycket användbara för examensarbetet. 
 

2.2.3 Litteraturredovisning 
Avsnittet för teorin har delats upp i två huvuddelar. Den första delen fokuserar på Genus och 
kön. Under denna del redogörs för genus i samhälle, organisation och inom ledarskapet. 
Delen för genus utgör en mycket viktig bas inför analys och slutsats då inverkan av genus är 
en stor del av examensarbetet. Det är med hjälp av genusperspektivet som författarna kommer 
tolka de underliggande faktorerna till hur en valberedning rekryterar sina nya 
styrelseledamöter. Det som anses vara intressant är om valberedningens kunskapssyn även 
den är formad utifrån det synsätt människor blivit tilldelade av samhällets syn på de sociala 
könen, nämligen genus. Den andra delen fokuserar på rekrytering och kompetens. Under 
denna del kommer teorier över rekryteringsprocessen samt synen på kompetens presenteras. 
Delen för rekrytering och kunskapssyn är en mycket viktig del, framförallt för utformningen 
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av den empiriska studien då denna del av teorin används som grund för att utveckla den 
intervjumall som använts.  
 
Uppdelningen samt urvalet av litteratur har gjorts efter författarnas uppfattning om vad som 
ansågs väsentligt för att ge svar på examensarbetets problemformulering. Den litteratur som 
används har i sin tur givit ny insikt över det teoretiska området och författarna har gått fram 
och tillbaka i litteraturens spår för att skapa en relevant och trovärdig teoretisk del till 
examensarbetet. Författarna har dessutom genomgående i examensarbetet försökt se till hela 
ämnesområdets möjligheter och har i största möjliga mån försökt att använda sig av 
originalkällor.  
 

2.2.4 Litteraturkritik 
De vetenskapliga artiklar som använts i examensarbetets teoridel har uteslutande varit 
granskade i BSP, vilket talar för trovärdigheten i avsnittet för teori. Även de publikationer 
från företag eller intresseorganisationer har ansetts ha hög trovärdighet, då de presenterat 
material av genomgående granskning i samhället. Den tryckta litteraturen i bokformat 
(avhandlingar räknas inte in här) som använts har rekommenderats av forskare och 
specialister på området och anses därför även den relevant. Även om de flesta källor är 
granskade är inte all litteratur i bokformat det, dock har denna litteratur ansetts tillräckligt 
intressant för att användas i examensarbetet. Författarna vill därför höja ett varningens finger 
för att viss tryckt litteratur i bokformat kan innefatta något utan följande problem: 
 

• Viss litteratur i bokformat kan vara av relativt hög subjektiv karaktär, då vissa böcker 
saknar bakomliggande forskning samtidigt som den definierar 
socialkonstruktionistiska ämnen.  
 

• Vissa fall har funnits där ämnesområdet har haft mycket magert utbud av teori. Inom 
dessa områden har kanske därför bara en författare använts, på så vis kan det 
argumenteras för att trovärdigheten i denna del sänks. 

 
Då ämnesvalet är intressant i ett nutida perspektiv så har författarna ansett att litteraturen haft 
en åldersberoende trovärdighet. I största möjliga utsträckning har författarna försökt använda 
sig utav litteratur som inte är för gammal, återigen för att bibehålla examensarbetets teoretiska 
trovärdighet. I sökandet efter vetenskapliga artiklar i BSP användes år 2000 som avgränsning. 
Dock så har det genom vetenskapliga artiklar, eller på annat vis, rekommenderats 
vetenskapliga artiklar av en högre ålder än det utsatt tröskelvärdet som författarna velat hålla 
sig till. Dessa källor har dock ansetts värdefulla för uppsatsen och således använts trots att de 
varit äldre än från år 2000. 
 
I den tryckta litteraturen i bokform har även samma åldersgräns försökt att användas. Det 
finns dock ett antal källor som är tryckta längre tillbaka än år 2000, exempelvis 
Kanter från 1977. Anledningen till användandet av de källor, som är äldre än det uppsatta 
tröskelvärdet, är flera. Dels så är de flesta källorna en grundsten inom det teoretiska 
ämnesområdet och därför ansetts som trovärdiga då mycket vetenskaplig forskning i senare 
skeda byggt vidare på dessa teorier. Dels så kommer den större delen av teorin som är äldre 
än åldersspannet användas mer som sociologiska förklaringar snarare än applicerbara 
teoretiska förklaringar av studien. 
 
 



 
 

10 
 

3 Bakgrund 
Under avsnittet för Bakgrund kommer begreppet genus introduceras. Genusämnet utgör en 
viktig del för analysen av den empiriska studien och i Bakgrunden kommer läsaren att kunna 
få en kort introduktion till ämnet. 

3.1 Det biologiska könet 
Att människan är en produkt av både arv och miljö är många forskare överens om, men när 
det kommer till vad som är biologiskt och vad som är socialt skapat råder vida 
meningsskiljaktigheter (Arrhenius, 2000, s.18-24).). Att kvinnor är från Venus och män är 
från Mars var ett populärpsykologiskt budskap från en bok som spreds under 1990-talet. 
Upplysningen var hur kvinnor och mäns sätt att bland annat kommunicerar och lära sig saker 
vida skilde sig åt. Enligt Connell (2009, s.73) är den ledande forskaren inom psykologiska 
skillnader mellan könen, Janet Hyde, övertygad om den stora delen ovetenskaplig nonsens 
som dessa populärpsykologiska böcker bär med sig. För att inte tala om de effekter som dessa 
budskap medför, då detta kan skada så väl kvinnors utbildningsmöjligheter som potential i 
arbetslivet (Connell, 2009, s.73).  
 
En biologisk skillnad mellan könen som är bevisad är att kvinnor i genomsnitt är kortare än 
män. Men det faktum att män och kvinnor tänker och lär sig olika, det vill säga biologiska 
skillnader kopplade till hjärnan, är enligt Rogers (2000, i Connell, 2009, s.76) inte sanna då 
dessa beteenden är skapade genom samhället, inte genom män och kvinnors påstådda olika 
biologi. Inom socialbiologin forskas det på huruvida otrohet, intelligens och så vidare kan 
vara kopplat till det biologiska könet, något som Arrehenius (2000, s.18-24) anses befängt då 
det inte går att göra skillnad på vad som är socialbiologiskt och vad som är socialt skapat. 
Likaså instämmer Connell (2009, s.74-86) att socialbiologin anser sig kunna luta sig tillbaka 
på evolutionslära vilket endast bygger på spekulation. Inte en enda gång har de psykologiska 
egenskapernas skillnader som tagits ur den evolutionära läran kunnat bevisats vara 
sanningsenliga (Connell, 2009, s.74-86).  
 

3.2 Definition av genus 
Genus syftar till den socialkonstrukt ionistiska motsvarigheten till det biologiska könet. Genus 
beskrivs enligt Singh och Vinnicombe (2004, s. 449) som maskulint och feminint medan kön 
står för kvinna och man. Genus är det av samhället skapade mönster som appliceras på sociala 
interaktioner, så som att kvinnor skall vara försiktiga och bära kjol medan män skall vara 
framfusiga och bära byxor. Genusarrangemangen är ofta så `naturliga´, eftersom det tillhör 
den samhälleliga förväntningen, att ett steg utanför den sociala normen anses som något 
`onaturligt´. (Connell, 2009, s. 14-19) Den konstant pågående processen av den sociala och 
kulturella konstruktionen av genus ökar kategoriseringen av de biologiska könen (Butler, 
2006, s. 11).  
 
Användningen av genus är enligt Holgersson (2003, s .9-10) viktigt att poängtera, då kvinnors 
underordning är socialt skapad. Denna underordning ligger i samhällets sätt att skapa 
maktsystem. Då mannen anses som det naturliga, som normen, blir kvinnan det onaturliga, 
det vill säga icke normen (Beauviore, 2006). Ju kraftigare de biologiska könen hålls isär med 
sociala normer desto större blir genusgapet.  
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3.3 Genusidentitet 
Genusidentitet hör nära samman med själva skapandet av genus, alltså den tidigare nämnda 
sociala och kulturella processen i skapandet av genus. I skapandet av en identitet betraktar 
den sociala behörighetsteorin att människor finner sig själva genom självkategorisering (Hogg 
& Terry, 2001, s.3-6). Kategoriseringen görs när personer adapterar normativa beteenden och 
på så vis skapar sin identitet (Pratt, 2001). Identiteten är alltså ett påstående starkt kopplat till 
sammanhang, där själva kategoriseringen beroende av kön är en utav de starkaste 
kategorierna enligt Alvesson och Billing (1999). Genusidentiteten är inte ett absolut tillstånd 
utan är som sagt beroende av sammanhang, dock anser Alvesson och Billing (Ibid.) att den 
kvinnliga genusidentiteten väger starkare än övriga identitetsfaktorer, så som egenskaper 
bland annat.  
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4 Teori 
Det teoretiska kapitlet i detta examensarbete är av stor betydelse för den empiriska studiens 
bas samt analysen av den empiriska studien. Den litteratur som används i teorin är till för att 
stödja den tidigare uppsatta problemformuleringen ”Hur ser valberedningars 
rekryteringsprocess och kompetenssyn ut i svenska börsbolag vid urval av styrelsemedlemmar 
och hur påverkar detta styrelsens könsstruktur?” samt uppnå trovärdighet i examensarbetets 
fortsatta delar.  

4.1 Om genus 
Avsnittet för denna del är menat att tillhandahålla information inom begreppet genus i 
koppling till samhälle och organisation. Avsnittet kommer presentera genus från makro- till 
mikronivå och avslutas med genus ur ett lednings- och styrelseperspektiv. Detta avsnitt är den 
första teoridelen och är av ett tolkande perspektiv och ska användas för att ge 
examensarbetets senare kapitel det djup och den förståelse som behövs för att kunna besvara 
författarnas problemformulering och syfte. 
 

4.1.1 Genus i organisationen 

4.1.1.1 Arbete och kön 
Genus utgör en stor del av den samhälleliga könsuppdelningen liksom den organisatoriska. 
Även om organisationer eftersträvar att vara neutrala i könsfrågan styrs ändock den 
organisatoriska stukturen likväl som den organisatoriska kulturen av genusmönster. 
(Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2008).  
 
Denna omtalade könsfördelning som råder på olika nivåer inom kulturen, kan delas in i 
makronivå, mesonivå samt mikronivå (mikronivån kommer inte specificeras vidare, då den 
inte kommer ingå i examensarbete) (Alvesson & Billing, 1999). Makronivå handlar om den 
samhälleliga nivån och den kulturella inverkan på könet i samhället. Den samhälleliga 
ojämnlikheten kan förklaras med synsättet att mannen ses som normen och kvinnan som det 
andra könet (Beauvoir, 2006). I kulturen på den samhälleliga nivån skapas genuset, där sätts 
nyfödda pojkar och flickor in i fack vad som passar/inte passar och tillhör man då ”det andra 
könet” (alltså icke normen) så betyder detta att individen har en annan möjlighet i samhället 
(Beauvoire, 2006). Mesonivån är den nivå som handlar om gruppen eller organisationen och 
kommer utvecklas vidare under detta avsnitt. Mesonivån innefattas till stor del av 
organisationsstrukturen och kan exemplifieras i en kulturell såväl som strukturell 
könssegregering. (Alvesson & Billing, 1999) 
 
Vid ett kulturellt perspektiv på kön och arbete anser Alvesson och Billing (1999) att 
arbetsmarknadens struktur karaktäriseras av både en horisontell och vertikal könssegregering. 
Den horisontella segregeringen handlar om arbetsfördelning. Europeiska kvinnor arbetar till 
största del inom tjänstesektorn, med bland annat sjukvård, utbildning och inom detaljhandeln. 
Ett av de främsta hindren för horisontell jämlikhet är den traditionella synen på arbete. Att 
män skall ha de tunga och fysiska arbetena och kvinnor de mindre fysiska. Den biologisk-
funktionella skillnaden mellan män och kvinnor stämmer bara till viss del, per automatik 
behöver inte en man vara starkare än en kvinna. Vilket även betyder att könsbundna 
arbetsfördelningen inte beror på funktion, utan kultur. Den horisontella segregeringen 
innefattar även att de yrken där flest kvinnor arbetar har lägre löneutveckling och lägre social 
status.(Alvesson & Billing, 1999) 
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Yrken som anses som kvinnliga har även mindre möjligheter till avancemang, något som 
visar på den vertikala segregeringen. Den vertikala arbetsfördelningen syftar även till den 
ojämställdhet som råder mellan könen, där kvinnor ofta endast innehar 1-5% av de högre 
befattningarna och i genomsnitt cirka 10 % av mellanchefsbefattningarna (Alvesson & 
Billing, 1999, s .69). Den vertikala segregeringen och dess orsaker kommer beskrivas djupare 
under teoridelen Glas som hinder.   
 

4.1.1.2 Maktrelationer 
Genusstyrd makt i form av en samhällelig könsordning, genussystem eller patriarkat är ett 
tydligt mönster i världen. Mannen ses som familjens överhuvud, där den äkta maken 
alternativt fadern fattar de slutgiltiga besluten. Men det är inte bara i familjesituationer som 
dessa tendenser ses utan även i offentlig- och privata sektorn i samhället kan ett pyrande 
patriarkat beskådas. I rättsprocesser behandlas exempelvis manligt och kvinnligt olika, i 
mansdominerade organisationer styrs procedurer och kriterier av män, för män. (Connell, 
2009, s. 106-109) Patriarkatet som föreställning återgår igen och igen i att mannen ses som 
normen (Höök, 2001). Denna hierarkiska ordning skapas enligt Höök (2001) av bland annat 
den kulturella och sociala integrationen, där både män och kvinnor är med och skapar dessa 
processer. Det är ur dessa processer som maktordningen skapas och samhället segregeras och 
hierarkiseras utifrån genusordningen (Höök, 2001). 
 
Walby (1990, i Alvesson och Billing, 1999, s. 45) delar upp maktordningen i ett privat och ett 
offentligt patriarkat. Det privata patriarkatet handlar om exploateringen av kvinnligt arbetet i 
hemmamiljö, något som i många fall inte är av lika stor betydelse längre. Det offentliga 
patriarkatet däremot dominerar fortfarande samhället. Detta är en strategi som används och 
innebär att kvinnor särbehandlas negativt på arbetsmarknaden mot att arbeta med lågavlönade 
jobb. Det offentliga patriarkatet implementeras både vertikalt och horisontellt då kvinnor 
drivs att stanna på lägre nivåer inom organisationer, men även drivs i riktning mot vissa typer 
av arbeten.  
 
Den fördel som kommer män till godo, även kallat den patriarkaliska utdelningen (Connell, 
2009) är till följd av ojämnlik genusordning. Fördelar som större förmögenhet, högre social 
status, respekt, auktoritet och så vidare.  
 
Mansdominans är ett annat fenomen som ofta tas upp i teorier som handlar om organisation 
och kön. Mansdominans i form av maktobalans påverkar organisationers alla led. Enligt 
Connell (2009, s. 107) är det mansdominansen i organisationerna som strukturellt gynnar 
män. Detta genom att organisationen genomsyras av manliga fördomar som mobiliserar vid 
rekrytering av personal. Mansdominans finns i olika former av samhället, den 
genusorienterade dominansen är inte mer total än någon annan, dock anses patriarkatet 
(männens maktdominans) vara både direkt, diskursiv och kolonialistisk. (Connell, 2009, s. 
106-109) Det direkta, diskursiva och kolonialistiska patriarkatet påverkar mansdominansen 
inom såväl samhället som organisationen och för individen. Även om svenska kvinnor och 
män idag utbildas och arbetar finns en tydlig patriarkalisk fördelning, framför allt inom det 
organisatoriska fältet. Kvinnor som kategori har lägre makt när det kommer till 
organisationsstyrning. Det är männen som dominerar de styrande positionerna och har 
därutav ett större inflytande. Till följd kommer att män har tolkningsföreträde för viktiga 
beslut som fattas i näringslivet och på så vis skapar maktpolariserade konsekvenser. (Wahl, 
2003)  
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Företag och organisationers genusmönster fokuserades först på under 1970-talet då Kanter 
(1977) utmanade den befintliga organisationsteorin (Connell, 2009). Det Kanter (1977) 
förmedlade i sin studie var det strukturella organisationsmönstrets hämmanden för kvinnorna. 
Kanter (1977) hävdar att effekten av minoriteter (tokens) och majoriteter (dominants) i 
könsordningen har påverkan även på den hierarkiska ordningen. En minoritet- eller 
tokenstatus innebär att individen tillhör en grupp som utgör mindre än 15%. Kvinnorna som i 
Kanters (1977, s. 206-210) studie är av minoritet i den högre hierarkin ses även som något 
avvikande. Denna avvikelse innebär tre olika strukturella effekter; synergieffekten, 
kontrasteffekten och assimileringseffekten. 
 
Synergieffekten innebär att den som avviker mot majoriteten ofta synliggörs till en högre 
grad. Denna synlighet skapar en hög prestationspress då det gäller att prestera bra, dock inte 
för bra för att urskilja sig ännu mer. Att tillhöra minoriteten innebär även att personen ifråga i 
de flesta fall representerar hela den grupp personen tillhör, exempelvis en kvinna 
gör/är/tycker som alla kvinnor. Om kvinnan presterar dåligt innebär det att fördomen blir att 
alla kvinnor presterar dåligt. Undantaget är enligt Kanter (1977) ifall kvinnan i sin roll som 
minoritet presterar bra, då anses prestationen vara individsbunden. 
 
Kontrasteffekten handlar om rådande normer och värderingar som majoriteten tar för givet. 
Att kvinnor kommer in som en minoritet kan uppfattas som ett hot mot den rådande kulturen. 
Denna osäkerhet inför att kulturen måste förändras får rektionen att majoriteten agerar genom 
att betona individerna i majoritetens likheter i jämförelse med avvikelsen. Kontrasteffekten 
innebär att kvinnorna som tagits sig upp (det är nämligen i de flesta fall uppåt i hierarkin) 
testas. Dessa test är förutom inom kompetens och av tacksamhet även utifrån lojalitet. Denna 
lojalitet utmärker sig på så vis att kvinnan skall visa sin lojallitet till majoriteten på det enkla 
sätt att visa illojalitet till minoriteten. Illojaliteten går ut på att kvinnor för att behålla sin 
position inte får hjälpa andra kvinnor eftersom det vore att ”svika” majoriteten. (Kanter, 
1977) 
 
Den sista effekten är assimileringseffekten, vilken syftar till att en minoritet inte kan bli sedd 
för den de är. Kvinnor i form av minoritet kommer alltid att få bekämpa de fördomarna samt 
de processer där förutfattade meningar skapas. Kvinnorna paketeras i olika roller, exempelvis 
som ”mamman”, ”snyggingen” eller ”maskoten” (Kanter, 1977, s. 230-237). Dessa roller 
kommer med direktiv och krav på anpassning. Kortsiktigt kan rollen ha handlingsfördelar 
men i ett långsiktigt perspektiv blir rollen till ett fängelse där friheten är långt ifrån en 
möjlighet, detta då fördomarna blir till en bur. Assimileringseffekten skapar osäkerhet och 
stress vilket ofta resulterar att mansdominansen förstärks istället för ifrågasätts. (Kanter, 
1977) 
 

4.1.1.3 Jämställdhet i organisationen 
Kvinnor och mäns lika rättigheter i organisationer är ett vida diskuterat ämne inom det 
teoretiska området. I många länder råder demokrati, dock ifrågasätter sig Wallström (2010) 
om demokrati existerar utan jämställdhet. För jämställdhet i samhället eller på den 
organisatoriska nivån är inte ett faktum. Vägen dit har börjats vandra, men vägen är lång och 
sakta går det (Wallström, 2010).  
 
Jämställdhet som begrepp eller dess diskurs tar sig olika uttryck. Inom organisationers och 
organisationens arena finns det spelrum för definitioner. Vilken definition som i varje arena 
blir sedd som den rätta beror på maktperspektivet som denna uttrycks ifrån. (Höök, 2001) I 
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Hööks (2001) avhandling finns det flera former av jämställdhetsuppfattningar som 
exemplifieras i åtta versioner. Dessa är jämställdheten som (Höök, 2001, s. 56-59); befintlig, 
generationsfråga, diskriminering av män, kvinnohjälp, kompetens och resursanvändning, 
lönsamhetsförbättring och maktomfördelning. 
 

• Jämställdhet som befintlig är uppfattningen att jämställdhet redan råder i 
organisationen. Detta kallas ett könsblint ledarskap då verkligheten skiljer sig från 
uppfattningen. En skev verklighetsuppfattning är ofta väldigt svår att förändra då 
problemet med jämställdheten förskjutits på andra organisationer eller andra 
branscher. Eller att problemet har funnits men att det inte längre är befintligt.  

 
• Jämställdhet som generationsfråga är ytterligare ett perspektiv som kan antas för att 

slippa agera i jämställdhetsfrågan. Här anses att den generation som arbetar nu inte 
kan göra något, det är svårt att lära gamla hundar att sitta. På så vis överlåts problemet 
till kommande generation som kommer att ”fixa” till det. Ofta är motivet för denna 
föreställning att anledningen till att det blivit bättre är att det skett naturligt och på så 
vis kommer nästa generation eller generationen efter det naturligt utrota orättvisorna.  

 
• Jämställdheten som diskriminering av män är av den uppfattningen som att den 

befintliga maktordningen är ”naturlig”. Det vill säga att kvinnor och män föds in i 
denna värld med olika uppgifter specificerat till könstillhörighet. Kvinnor skall ta 
hand om barnen och männen skall förvärvsarbeta. Eftersom denna uppfattning kantas 
av att det rådande läget är ”naturligt” blir följden att jämställdhet är ”onaturligt”. 

 
• Jämställdheten som kvinnohjälp är, till skillnad från föregående synsätt, av den 

uppfattning att jämställdhet är ett problem, dock inte organisationens problem. Detta 
synsätt syftar till att det är kvinnornas problem, inte alla andras och skall därför också 
tas hand om av kvinnorna. Det är kvinnornas fel att de inte innehar rätt kvalifikationer 
för arbetena eller skaffar familj. Dock missar denna uppfattning att jämställdheten 
faktiskt bidrar till att förbättra organisationers effektivitet och lönsamhet.  

 
• Jämställdheten som kompetens och resursanvändning är den uppfattningen som anser 

att effektivisering av resurser och kompetens möjliggörs av jämställdhet. Det är 
genom att organisationen tar till vara på det faktiska utbudet och inte det egentliga 
som de skapar konkurrensfördelar. Att ojämställdhet råder inom organisationsarenan 
tyder på att den kompets som finns i samhället inte utnyttjas till fullo. 

 
• Jämställdheten som lönsamhetsförbättring är av liknande karaktär som föregående 

uppfattning. Dock skiljer sig denna uppfattning då fokus ligger på hur den dåliga 
användningen av humankapitalets utbud resulterar i lönsamhetsförluster. Denna 
uppfattning ingår i mångfaldsdebatten där dynamik i organisationer ses som 
fördelaktigt och inte något som skall undertryckas. 

 
• Jämställdheten som maktomfördelning är den sista uppfattningen och innebär den 

problematik som ojämställdhet medför maktmässigt. Genom att den skeva 
maktfördelning som finns i samhället i form av avsaknaden av kvinnor på 
maktpositioner blir problematisk då kvinnors tolkning av verkligheten avsaknas vid 
beslutsfattande. Denna tolkningsobalans gör att vissa fennomen blir osynliga och de 
intressen som förespråkas inte representerar befolkningen.  
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Den organisatoriska jämställdheten är inte ett faktum då orättvisor på den organisatoriska 
arenan förekommer frekvent. Nelson och Burk (2000) har bevisat att både karriärbarriärer, 
tokenism och organisationspolitik påverkar individer annorlunda beroende på kön. Det 
sistnämna delen av politik handlar om informella nätvärk, legitimerad makt och tillgång till 
information. Den organisatoriska politiken har visat sig mer stressande för den kvinnliga 
arbetskraften, då deras lägre tillgång eller politiska makt försvagar deras position. Den 
politiska stressen som kvinnor utsätts för är enligt Nelson och Burk (2000) ytterligare ett 
bevis på att jämställdhet i organisationen inte existerar. Ofta tas inte jämställdhetspåverkan 
med i den organisatoriska forskningen, ett mycket konservativt sätt att se på organisationen 
och som även bevisar avsaknaden av ett kritiskt perspektiv (Acker, 1998).  Det är först när 
forskningen inkluderar den historiska mansdominansens påverkan på den sociala och 
ekonomiska ojämnlikheten som en analys kan göras av den organisatoriska arenan (Ibid.).  
 

4.1.1.4 Glas som hinder 
Glastaket, glasväggen, glashissen eller glasklippan (Wallström, 2010, Ryan & Haslam 2007, 
Nelson & Burk, 2000) är något som diskuterats under de senaste decennierna som en social 
konstruktion som påverkar ojämnlikheterna i den organisatoriska arenan. Glaset syftar till det 
osynliga hinder som hindrar kvinnor från att bland annat nå toppositioner. Glaset har skapats 
av de stereotyper som existerar i familjelivet, kulturen, politiken, skolan, media och så vidare 
(Wallström, 2010). Butler (2006) betonar betydelsen av den sociala konstruktionen av kön 
som anledningen till ojämnlikheten. Det är redan som nyfödd som genuset skapas och flickor 
och pojkar blir placerade i fack. Det symboliska genuset har en stor betydelse för den 
organisatoriska fördelningen och måste tas i beaktning när det kommer till hinder i form a 
glas. 
 
Glastaket syftar till hindret som stoppar kvinnor att utvecklas vertikalt. Kvinnor innehar till 
lägre del än män toppositioner. Vid en jämförelse i EU fann Eriksson-Zetterquist och Styhre 
(2008, s. 136) att Sverige har en kvinnlig nivå av verkställande direktörer på 31 %, medan 
länder som Irland och Frankrike har en nivå på 35%. Den ojämnlika nivån av kvinnor på 
toppositioner visar enligt Eriksson-Zetterquist och Styhre (2008) på ett tydligt bevis gällande 
att män föredras framför kvinnor i toppen. Glastaket kan även syfta till den lägre nivå av 
möjligheter som kvinnor har för att utvecklas (Nelson & Burke, 2000).  
 
Glasväggen syftar till den horisontella barriären som hindrar kvinnor från arbeten i vissa 
branscher eller arbetsuppdrag. Kvinnor återses ofta inom lågbetalda yrken där ingen eller låg 
möjlighet till karriär finns. Denna segregering finns mellan branscherna i Sverige likt portar, 
var man beroende på kön får gå in. (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2008) Glashissar syftar till 
den möjlighet som finns för män att snabbt nå toppositioner (Ryan & Haslam, 2007). En 
positiv diskriminering som för män snabbare upp i den organisatoriska arenan, medan 
kvinnorna får ta trapporna.  
 
Den sista och fjärde delen om glas som hinder har exemplifierats som Glasklippan. När 
kvinnan krossat glasväggen och glastaket samtidigt som hon sprungit förbi glashissen i 
trapporna kommer nästa steg i diskrimineringsprocessen, nämligen att utsättas för glasklippan 
(Ryan & Haslam, 2007). Glasklippan är som en ”andra våg” av diskriminering när individen 
nått en topposition så som en styrelseplats (Ryan & Haslam, 2007, s. 550). I positionen 
kommer hon testas och risken för att misslyckas är större för kvinnor än för män. För när 
något går fel är det kvinnorna som få stå till svars och som står närmast att falla över kanten 
på glasklippan.  
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Glastak, glasvägg, glashiss eller glasklippa, oavsett vilket sorts hinder av jämlikhet som syftas 
på anser Wallström (2010, s. 30) att: ”hindret inte består av glas, hindret består bara av män.”. 

4.1.2 Genus och ledning/styrning 

4.1.2.1 Manligt eller kvinnligt ledarskap 
Kvinnor är idag underrepresenterade i den högre organisatoriska hierarkin då kvinnor hindras 
från att avancera (Adams, Gupta & Leeth, 2009). Även om kvinnor är underrepresenterade 
har den största delen av ledarskapsforskningen antagit ett till synes neutralt sätt att se på 
ledares kön. Om kvinnor och män överhuvudtaget skiljs åt i forskningen så jämförs kvinnan 
som det avvikande från ”normen” det vill säga mannen. (Wahl, 2003) Anledningen till att 
kvinnor är underrepresenterade anser Holgersson (2003) är för att en ledare traditionellt sett 
skall vara av rationell karaktär och kvinnor anses som känslosamma, kommunikativa och på 
så vis som mindre effektiva. Då ledarskapet författats som en ordnad relation mellan män blir 
även ledarskapet stämplat som en manlig institution. 
 
För att förklara avsaknaden av kvinnligt ledarskap används ofta förklaringen att kvinnor 
saknar kompetensen eller egenskaperna för ledarskap (Wahl, 2003). Under flera år gjorde 
Robinson och Lipman-Blumen (2002) studier över skillnaderna av det kvinnliga och manliga 
ledarskapet. I studien användes en modell med nio variabler indelat i tre huvudavdelningar, se 
figur 3. Den första avdelningen var relationsinriktad och fokuserade på hur mycket ledaren 
hjälpte sina medarbetare med deras uppgifter. Under denna del fanns samarbetsvilja, vilja att 
tillföra samt förmågan att dela med sig som variabler. Den andra avdelningen var hur direkt 
ledarskap ledaren utryckte i form av att fokusera på sina egna uppdrag. I denna del fanns 
makt, instinkt och tävlingsinriktad med som variabler. Den sista avdelningen var hur 
behjälplig ledaren var och hur denne maximerar interaktionerna genom sociala nätverk, 
personliga kontakter samt nivån av anförtroende.  
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Figur 2.The Connective Leadership Model (Robinson & Lipman-Blumen, 2002, s.29) 
 
Det Robinson och Lipman-Blumen (2002) fann i sin studie var att de kvinnliga cheferna i 
kategorin typiskt ”manliga” egenskaper, som ”instinkt”, fick ett högre resultat. Medan 
männen fick högre resultat i avdelningen för relationsinriktning och variabeln samarbetsvilja, 
en variabel som sammankopplat med ett ”kvinnligt” traditionellt ledarskap. Studien visade 
även att över tid så blev kvinnornas och männens ledarskap mer och mer likt varandra. När 
mätningarna avslutades 2002 hade skillnaderna mellan de kvinnliga och manliga ledarna, som 
medverkande i studien, drastiskt minskat. Dock var det inte på grund utav att kvinnorna 
ändrade sitt ledarskap i samma grad som männen hade ändrat sitt. Det var främst inom den 
direkta avdelningen som männen minskat sitt ledarskap, där menat den tävlingsinriktade 
variabeln.  
 
Oavsett ledarstil så har kvinnor svårare att få förtroende som potentiell ledare jämfört med 
män. Att anställa en kvinnlig ledare anses enligt Adams et al (2009) i många fall som något 
av en chansning. En möjlighet för kvinnor att få en sådan chans händer i större utsträckning 
än för män när en organisation går dåligt. Detta innebär att kvinnor som ledare har en svårare 
utgångspunkt då det står ansvariga för en organisation med högre riskfaktor. En högre 
riskfaktor innebär ju givetvis att risken för misslyckande procentuellt stiger. Det 
socialkonstruktionistiska genuset i ledarskapet som förknippas med könet resulterar i att 
kvinnor bevisligen ställs inför andra situationer, just för att de är kvinnor. På så vis instiftas 
den tidigare nämnda glasklippan i praktiken och begränsar kvinnors ledarskapsmöjligheter. 
(Adams et al, 2009)  
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4.1.2.2 Styrelsearbete och kön 
Intressant att fråga sig när det kommer till kompetensprofil för styrelser är huruvida den ser 
annorlunda ut beroende om du är kvinna eller man. Sheridan och Milgate (2005) har studerat 
de olika resultaten utifrån urval av styrelseledamöter och sett en skillnad i kompetenssyn. I 
deras studier fann Sheridan och Milgate (2005, s.848) att istället för att valberedningar gör en 
kompetensprofil väljs rekryter utifrån tre huvudargument: 
 

• Starka referenser (från tidigare erfarenhet) 
• God förståelse av ekonomi och organisation 
• Starkt nätverk 

 
Dessa huvudargument kan verka könsdiskriminerande då det i studier visat att män erhåller 
till högre grad bland annat starka referenser i form av VD-erfarenhet och fördelar på grund av 
kontakter (Alvesson & Billing, 1999). 
 
Enligt Van der Walt och Ingley (2003) finns det flertalet anledningar varför ett kvinnligt 
deltagande skulle gynna styrelser. Bland annat så anser Van der Walt och Ingley (2003) att 
genom att välja kvinnor, så ökar antalet valmöjligheter till positionerna eftersom urvalet inte 
bara begränsas till ett kön. Tienari et al (2009) har dessutom visat att svenska kvinnor i större 
utsträckning tillför styrelser kompetens genom deras orädsla för att bland annat ifrågasätta 
och på så vis öka granskningen av en organisation (Tienari, 2009).  
 
Tienari et al (2009) anser att det finns en subjektiv tolkning i hur män och kvinnors 
kompetenser interpreteras. I studien av Sheridan och Milgate (2005) har det undersökts hur 
kvinnor och män ser på vilka kompetenser som är mest essentiella för deras antagning, se 
figur 4. 
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Figur 3. Åtkomst till styrelsepositioner (Sheridan & Milgate, 2005, s.850) 
 
Enligt Sheridan och Milgates (2005) studie finns det några utstickande nummer. Det är främst 
att män till 51 % anser att den viktigaste kompetensen för rekrytering är på grund av tidigare 
erfarenheter, exempelvis så som VD-erfarenhet. Dock anser kvinnor till 23 % att det är 
nätverket som en person erhåller som är av störst vikt. Intressant är även anledningen till hur 
kvinnor antagits till styrelser. Kvinnorna anser att det var på grund av privata kontakter eller 
synlighet i det offentliga rummet. Sheridan och Milgate (2005, s.847) antar att kvinnor 
behöver ha en privat eller offentlig kännedom till valberedningen för att de skall ”våga” anta 
en kvinna.  
 
Att en styrelse innehar mångfald, bland annat könslig mångfald, kan resultera i en förbättrad 
beslutsfattningsprocess vilket flertalet forskare har konstaterat (Van der Walt& Ingley, 2003 
Sheridan och Milgate, 2005, Tienari, 2009 mfl.). Beslutsfattandet är en viktig del i 
styrelsearbetet och utan könslig mångfald i diskussioner uteblir den dynamik som 
eftersträvas. Det är genom att skapa jämlikhet i styrelserna som det kan uppnås en kvalité i 
beslutsfattandet (Van der Walt & Ingley, 2003). Dock anser Van der Walt och Ingley (2003) 
att kvinnor som antas till styrelseuppdrag behöver, om inte lika, så ofta högre kvalifikationer 
än deras manliga motståndare. För att belysa den orättvisa antagningsprocessen presenterades 
en kartläggningsmatris (se figur 5 nedan) över de fördelar som mångfald innebär inom olika 
organisationskategorier. Van der Walt och Ingley (2003) visar genom det presenterade 
materialet på relevanta förslag till förändring, baserat på tidigare forskningsresultat.  
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Figur 4. Motivationsfaktorer för att anställa personer med olika bakgrund (Van der Walt, 
2003, s.227) 
 
 

4.2 Rekrytering 
Under avsnittet för rekrytering kommer information angående processer, komposition och 
kompetenslokalisering presenteras. Rekrytering som är den andra av två delar kommer 
presentera en syn på rekrytering och på så vis vara mer specifik och inte ha ett lika tolkande 
perspektiv som den första delen i examensarbetets Teori. 

4.2.1 Rekryteringsprocess 

4.2.1.1 Rekryteringsnytta 
En organisation som verkar i samhället är en del av något större. Organisationen påverkas av 
det som händer i makroekonomin, inom industrin och bland dess konkurrenter. I Johnson, 
Scholes och Whittington (2008) illustreras denna organisations koppling till samhället i olika 
lager, se figur 2. Lagren representerar de olika delarna, men visar också på organisationens 
koppling till en större verklighet.  
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Figur 5. Johnson et al (2008, s.54) Affärssamhällets olika lager 
 
En organisation som är en del av något större bör använda rekrytering som en strategi. Då 
rekrytering och urval av intressenter för en position ofta ges stora resurser i en organisation är 
det essentiellt att noga utvärdera rekryteringsnyttan. (Johnson et al, 2008) 
 
Den samhälleliga influensen i samband med normer och attityder har stor betydelse för 
rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen som sådan presenteras ofta som ett objektivt 
upplägg, dock är den subjektiva uppfattningen något som styr processen. Många gånger är 
den objektiva illustrationen av processen ett spel för jalusierna då besluten om vilken individ 
som skall rekryteras fattas utifrån det subjektiva samförståndet. (Holgersson, 2003) 
Yakubovich och Lup poängterar även de att rekryteringen ofta är en subjektiv process, där 
nepotism är ett starkt inslag. Rekryteringsprocessens typologi kan delas in i tre möjliga steg i 
urvalsprocessen (Yakubovich & Lup, 2006); objektivt urval, subjektivt urval och eget urval. 
Det objektiva urvalet innefattar ofta standardiserade tester, exempelvis inom numerologi och 
logik. Det subjektiva urvalet syftar till den del av processen där individen skall finna 
acceptans hos den ansvarige rekryteraren. Sista steget, eget urval, är den process då individen 
skall acceptera erbjudandet för att avsluta rekryteringen. (Yakubovich & Lup, 2006, s. 710-
723) 
 

4.2.1.2 Behovsanalys 
Många organisationer lägger ner mycket tid på att bedöma de sökande personer till en 
organisation, Lindelöw (2008, s.62-72) anser att det dock ofta överses att göra ett grundligt 
förarbete. Ett ordentligt förarbete bör utgå från en grundlig genomgång gällande vad som 
krävs för att uppfylla positionen, vilket senare utmynnar i en kravprofil som uppfyller 
rekryteringsbehovet. Ett sådant förarbete är enligt Lindelöw (2008, s.63) uppdelat i två steg: 
 

1. Mål och ansvarsbeskrivning 
2. Kravspecifikation 
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Den första delen, Mål och ansvarsbeskrivning, utgör i sin tur i tre olika steg: verksamhetens 
mål, befattningshavarens mål och aktiviteter/arbetsuppgifter (Lindelöw, 2008, s. 68-72). 
Verksamhetens mål handlar om att titta övergripande på verksamheten, detta för att definiera 
vad som egentligen är verksamhetens mål. Inom överblicken av verksamhetens mål ingår 
även att se över kundrelation, service, målgrupp och så vidare (ibid.). Att se över 
befattningshavarens mål inkluderar att tänka i banor av vad det är personen skall bidra med 
och vad personen i fråga förväntas uppnå. Dessa mål kan vara specifika eller av mer utopisk 
natur. De kan även vara tidsomfattande eller mindre konkreta när det kommer till 
tidsaspekten, allt är beroende på position. En målbild för befattningshavaren görs för att 
kunna utvärdera och mäta framtida resultat. (ibid.) Den sista delen inom mål och 
ansvarsbeskrivning är aktiviteter/arbetsuppgifter, denna del görs med syftet att definiera 
aktiviteter/arbetsuppgifter som personen i fråga behöver göra för att uppnå de tidigare 
uppsatta målen. Aktiviteterna/arbetsuppgifterna kan vara oerhört specificerade eller inte 
specificerade alls. (ibid.) Den relativa vikten av aktiviteten/arbetsuppgiften styrs enligt 
Lindelöw (2008, s. 70-72) av tidsaspekten samt uppgiftens anknytning till att nå målbilden.  
 
Den andra delen i en behovsanalys är kravspecifikationen. En kravspecifikation bör enligt 
Lindelöw (2003, s. 62-64) innehålla utbildningskrav, erfarenhetskrav, kunskapskrav, 
färdighetskrav, personlighetskrav, utvecklingspotential och övriga krav (specifika för 
positionen, exempelvis medicinska krav). Ett vanligt problem som görs med 
kravspecifikationen är att valberedningen gör en lång önskelista med egenskaper som 
eftersöks. En kravspecifikation bör dock vara mer specifik än så, det gäller till exempel att 
rangordna de önskningar som är av högst betydelse (Lindelöw, 2003, 2003, s. 64-66).  
 
I processen av att ta fram en behovsanalys är det även essentiellt att konsultera intressenter 
om vad de uppfattar som en korrekt behovsanalys för positionen. (ibid.) Behovsanalysens 
andra del, kravspecifikationen, kan göras på flera sätt. Lindelöw (2003, s. 64-66) tar fram 
flera alternativ, bland annat kompetensbaserad rekrytering vilket är ett ämne som kommer 
behandlas under ett senare skede i Teorin. 
 

4.2.1.3 Rekryteringsmetod och intervjuprocess 
När rekryteringsteamet gjort en behovsanalys är det dags att ta nästa steg i processen: 
Rekryteringsmetoden. När det kommer till själva valet av rekryteringsmetod finns det en 
uppsjö av tillvägagångssätt att väja. Enligt King (2010) är den mest använda metoden 
rekrytering via hörsägen eller genom nätverkande. Det vill säga att valberedning och 
bolagsintressenter först och främst tittar inom det egna nätverket eller intilliggande nätverk. I 
andra hand kommer användningen av annonsering via it-sajter. (King, 2010) En sådan annons 
kallas en öppen annons då denna är sökbar av en större population. Lindelöw (2008) anser att 
organisationen vid val av rekryteringsmetod måste ta i beaktning den målgrupp som är menad 
att nås av metoden. Felrekryteringar kan innebära stora kostnader för en organisation, därför 
gäller det att använda en bra metod för att rekrytera (Lindelöw, 2008). 
 
Den tyska poeten August von Platen lär ha sagt att en person skulle (Lindelöw, 2003, s.75): 
 
”Iaktta, lyssna, tig, Döm sällan. Fråga mycket.” 
 
Detta motto anser Lindelöw (2003) att rekryteringsansvariga borde anamma då lyssnande och 
lyhördhet i kombination med intuition är viktigt i intervjuprocessen. Intervjuprocessen kan 
ske i många olika former, men vad som är viktigt att tänka på när en intervju struktureras är 
att helheten grundas i den framtagna kravspecifikationen som i sin tur avspeglar 
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behovsanalysen. Lindelöw (ibid.) föreslår även att intervjun följer ett system där momenten; 
inledning, bakgrundsinformation, kriterier och summering ingår. Det inledande momentet är 
till för att organisationen skall presenteras och huvuddragen för intervjun skall beskrivas. 
Bakgrundsinformationen handlar om intervjupersonernas bakgrund och personliga 
information. Det tredje steget, ett kriteriebaserat moment, är till för att fråga intervjupersonen 
hur dennas reaktion och agerande i olika fiktiva situationer skulle utspela sig. Slutligen 
summeras intervjun upp och om intervjupersonen fortfarande har intresse för positionen 
förklaras vidare hur processen kommer fortgå. 
 

4.2.1.4 Urvalsprocess 
En urvalsprocess är precis som en behovsanalys, uppbyggd efter vilken position som ska 
tillsättas. Lindelöw (2008, s. 118-123) anser dock att en urvalsprocess skall göras med 
kompetensen i fokus. Urvalsarbetet sker ofta i flera steg där de rekryterade faller bort steg 
efter steg i sökandet efter den ultimata kandidaten. Stegen bör enligt Lindelöw (ibid.) 
innefatta genomgång av ansökningshandlingar samt intervju och kompetensinventeringar. 
Urvalsprocessen börjar alltså redan när ansökningshandlingarna kommer in, men den del som 
kommer ligga i fokus här gäller själva slutliga urvalet. 
 
För att göra det slutgiltiga urvalet av de återstående kandidaterna rekommenderar Lindelöw 
(ibid.) att organisationer använder sig av en bedömningsmatris. En bedömningsmatris kan 
även den se ut på många sätt, men en bra utgångspunkt är att utgå från kravprofilen. 
Användningen av en bedömningsmatris utgår ifrån att rekryteringsteamet eller 
valberedningen skall kunna värdera var och ett av kravprofilens områden i siffror. Exempelvis 
kan de olika parametrarna värderas med siffrorna 1-5. Bedömningsmatrisen kan även 
innefatta att parametrarna i sin tur värderas olika i förhållande till varandra, exempelvis kan 
utbildning vara värderat högre och på så vis vara mer utgörande för totalsumman. När varje 
parameter bedömts utifrån de möjliga kandidaterna kan sedan den totala summan avgöra 
vilken kandidat som anses ultimat för positionen. (Lindelöw, 2008, s.182-188) Användningen 
av en bedömningsmatris anser Lindelöw (Ibid.) skall fungera som en vägledande funktion för 
rekryteringsteamet eller den valberedning som ämnar använda den.  
 
 

4.2.2 Rekrytering av kompetens 

4.2.2.1 Definition kompetens 
Kompetens är ett svårt begrepp att definiera då innebörden vida skiljer sig åt på individuell 
likväl som nationell basis (Jeris, Johnson, Isopahkala, Winterton & Anthony, 2005). Enligt 
Jeris et al (2005) är en modell som kan användas inom kompetensbegreppet den Euro-
Amerikanska KSA-modellen (knowledge, skills & attitudes), det vill säga att kompetensen 
mäts i kunskap, erfarenheter och inställning. En annan modell är Kommunals (2011), där 
kompetens delas in i två delar: formell kompetens och reell kompetens. Den formella 
kompetensen är den kompetens en människa förskaffat sig och har dokumenterat, exempelvis 
som utbildning, körkort med mera. Den reella kompetensen innefattar färdigheter och 
kunskaper som en person innehar men som inte finns dokumenterade. Reell kompetens delas 
enligt Kommunal (2011) in i fyra huvudområden: 
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• Fakta - att inlärda kunskaper som kan repeteras ur minnet 
• Förståelse - att kunskapen gjorts till sin egen 
• Färdighet – att kunskapen kan tillämpas i praktiken 
• Förtrogenhet – att kunskapen kan användas i avgörandet vad som är rätt handlande 

 
Att en organisation har en gemensam uppfattning av vad den anser att kompetens innebär är 
enligt Lindelöw (2008) av yttersta vikt. Lindelöw (ibid.) har tagit fram ett verktyg för 
rekrytering, ytterligare en modell av synen på kompetens. Lindelöw (ibid.) anser att 
kompetensmodellen kompletteras med en kravprofil av utbildning, erfarenheter samt den 
kunskap som är essentiell för arbetets utförande. Denna kompetensmodell bygger på många 
olika variabler som kan delas in i fyra olika kompetensområden (Lindelöw, 2008, s. 53-57, 
238-241): 
 

1. Personliga förmågor 
2. Sociala färdigheter 
3. Ledarskapsförmågor 
4. Intellektuella färdigheter 

 
Det första området; Personliga förmågor, innefattar bland annat personens trygghet, stabilitet, 
självständighet, integritet, flexibilitet och så vidare. Område nummer två i 
kompetensmodellen; Sociala färdigheter, ämnar till hur personen i frågas förmåga att 
samarbeta, bygga relationer, lojalitet, uppmärksammande, tillmötesgående och så vidare. Den 
tredje delen; Ledarskapsförmågor, fokuserar på personens förmåga att motivera, 
kommunicera, dess strategiska perspektiv och omdöme. Det sista och fjärde området; 
Intellektuella färdigheter, inkluderar rekrytens förmåga att organisera, prioritera och lösa 
problem samt ser till personens språkliga, numeriska och specialistkunskaper.  
 

4.2.2.2 Kompetensprofil för styrelsearbete 
Rekrytering av styrelseledamöter brukar ofta ske genom externa valberedningar också kallade 
nomineringskommittéer. Urvalet kan ske på många vis men Hasselgren (2009, s. 53) 
framhäver vikten av en väl utarbetad kravspecifikation. Att anta en styrelseledamot beroende 
av kompetens snarare än ”svågermetoden” (dvs. att personen känner någon eller är släkt med 
en nyckelperson) är viktigt för styrelsens resultat. Hasselgren (ibid.) hävdar till och med att en 
kompetensbaserad styrelse genererar positivt resultat flera gånger om jämfört med en icke 
kompetensbaserad styrelse. Instämmande i Hasselgrens (2009) argument om en 
kompetensbaserad styrelse är Tienari, Holgersson, Meriläinen och Höök (2009) som även 
adderar argumentet med att den kompetensprofil som valberedningar använder till styrelser är 
för smal. Valberedningarnas smala kompetenssyn innebär att styrelsen leds till en för 
homogen grupp där kvinnor exkluderas. Ett utav de kompetenskrav som valberedningar 
ställer är bland annat VD erfarenhet, som enligt Tienari et al (ibid.) är alldeles för 
organisationsbaserad för att alltid vara relevant. Det vill säga, bara för att en person varit VD i 
en bransch behöver inte detta betyda att personen är mer lämpad att vara ledamot i en styrelse 
verksam i en annan bransch.  
 
Utifrån följande tre huvudfrågor anser Hasselgren (2009, s. 54) att en kompetensprofil skall 
utformas: 
 

• Vilken situation är företaget i? 
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• Vilken styrelseresurs behöver företaget? 
• Vilka krav vill vi ställa? 

 
Även om många företag väljer att rekrytera utifrån en kompetensprofil anser Hjelmquist 
(2010, s. 17-19) att nomineringar ofta sker för lättvindigt. Det är metoden av att välja någon 
på rekommendation från ordförande eller övrig styrelseledamot som är det vanligaste 
tillvägagångssättet. Pfandenhauer (2005) är av en annan åsikt, forskaren anser i sin studie att 
rekryteringen av styrelsemedlemmar är mer objektiv nuförtiden jämfört med förr. Detta då 
urvalet gått från att vara vänner eller tillhörande i viktiga personers nätverk till att vara en 
rekryteringsprocess med fokus på självständighet. 
 
Då styrelsen verkar för att identifiera strukturer som ligger i linje med intressenter och 
ledningens intressen är det av stor vikt att kompositionen av styrelsen är optimal för att se på 
den lönsamhet som genereras (Rose, 2007). Kompositionen av en styrelse måste vara 
dynamisk, då dynamik innebär att diskussion uppstår där frågeställningar vrids och vänds på 
innan beslut fattas (Ahlgren och Henningsson, 2008, s. 62-64). Om alla i styrelserummet har 
samma kompetens uppstår ingen dynamik. Det är därför av största vikt att 
styrelsemedlemmarna kompletterar varandra när det kommer till kompetens för att de unika 
infallsvinklarna skall komma styrelsen till godo. Enligt Ahlgren och Henningsson (2008) är 
det styrelseledamöternas erfarenheter, bakgrund och affärsförmåga som bidrar till att styrelsen 
fattar rätt beslut för organisationen.  
 

4.2.3 Komposition 

4.2.3.1 Gruppsammansättning 
Vid en sammansättning av en grupp skall individerna komplettera varandra. Anledningen till 
en grupps sammansättning bör vara för att gruppen som helhet skall ha en fullständig 
förutsättning för handlande. (Lindelöw, 2008, s. 232) Belbin (2000) anser att en grupp bör 
bestå av åtta olika temaroller för att fungera optimalt. En person kan inneha fler än en roll, 
men det är omöjligt för en person att ensam inneha alla roller. Roller från Belbin (2000, s. 1-
7): 
 

• Samordnaren 
• Pådrivaren 
• Innovatören 
• Analytikern 
• Resursutnyttjaren 
• Avslutaren 
• Teamarbetaren 
• Implementeraren 

 
Belbin (2000) anser att alla dessa åtta roller finns inom grupper. Varje person behöver dock 
inte bara uppta en roll, en person kan besitta en blandning av ett antal roller. Med detta sagt 
menas dock inte att en person kan besitta alla roller, men en grupp behöver nödvändigtvis inte 
bestå av åtta personer för att enligt Belbin (2000) vara så effektiv som möjligt. Det är inte 
självklart att bara för att en person besitter eller tilldelas en roll när den äntrar gruppen 
behöver behålla samma roll under gruppens hela livscykel. Detta eftersom förutsättningar 
likväl gruppen kan förändras under dennes livscykel och därmed bidra till att en eller flera 
personer byter roller. Forskning visar på att grupper som har en balans isig mellan dessa olika 
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roller kommer vara mer effektiv. Att förutse dessa roller bland de personer som ska ingå i en 
grupp har visat sig vara ett effektivt sätt att fort hitta rätt folk som kommer utgöra en effektiv 
och samarbetsvillig grupp.  
 
Vem du är som person grundar sig enligt Hogg och Terry i viken social kategori du tillhör 
(nationalitet, politiskt, organisatoriskt, arbetsgrupp etc.) och självklart i vilken kategori du 
själv anser dig hör hemma i. Detta kallas social behörighetsteori (Social Identity Theory) och 
betyder att den grupps normer som du tillhör kommer färga av sig på personer i denna grupp 
och vidare påverka hur du agerar och tänker i olika situationer. Det är utifrån detta beteende 
som personerna inom gruppen uppfattas och framstår inför andra. Detta kommer i slutändan 
göra personer mer bekväm bland vissa personer/grupper och självklart motsatsen bland andra 
personer/grupper. (Hogg & Terry, 2003, s. 3)  
 
Vi själva erhåller mycket av våra personlighetsdrag, värderingar samt mening från den grupp 
vi anser oss själva höra till, samt känner oss hemmastadda i. Vi får även vårt värde utifrån att 
vi jämför oss med andra grupper, vilket betyder att allt är relativt, eftersom vi alltid jämför oss 
med andra grupper som ibland anses vara bättre eller sämre jämte den egna gruppen. Detta 
leder i sin tur till att grupper kan övervärdera sitt eget värde för att i slutändan känna sig bättre 
än de grupper som faktiskt anses bättre än sin egen grupp. (Hogg & Terry, 2003, 2003, s. 183)   
 
System justification theory är en teori som avser att alla de olika uppdelningar i samhället är 
något som alltid funnits och inte går att ändra på. Därför finner vi oss i dessa, även fast vi kan 
tycka de är orättvisa. (Jost & Elsbach, in Hogg & Terry, 2003, s. 185) Detta på grund av att vi 
ser det som otroligt komplicerat att utmana dessa orättvisor som finns i samhället och istället 
viker oss och spelar med. Människor är dock duktiga på att degradera dessa känslor genom, 
som nämnts ovan, att övervärdera vår egen grupps prestationer eller värde jämfört mot andra 
grupper. Detta ger oss bättre självkänsla vilket gör att vi fortsätter leva med dessa inbyggda 
orättvisor. Det finns dock tecken på att kvinnor istället omedvetet accepterar dessa orättvisor 
och istället går med på vad som erbjuds, samtidigt som om en man skulle ta hjälp av denna 
övervärdering av sig själv och sin grupp och på så sätt anse sig själv eller sin grupp ha rätt till 
mer. (Jost & Elsbach, in Hogg & Terry, 2003, s. 190) Därav oftare bli berättigad till mer även 
fast personen i reella termer inte är bättre än någon annan.  
 
The Theory of Homophily som författarna valt att översätta till ”lika barn leka bäst” är en 
annan teori som avser att människor föredrar att vara runt personer som har samma 
demografiska bakgrund, det vill säga tillhör samma gruppkategori som de själva. Personer 
interagerar hellre med personer från samma sociala grupp som av den de själva hör till, och på 
så sätt stänger ute övriga grupper. Denna teori har visat sig mer frekvent bekräftad bland de 
grupper som anses vara högre upp i hierarkin än de grupper som befinner sig längre ner i den 
hierarkiska trappan. Detta gäller framförallt grupper bestående av vita människor och i 
synnerlighet män. Dessa har i jobbsituationer visat sig mer motstridiga när det gäller att öka 
mångfalden genom att ta in personer från de grupper som skiljer rent demografiskt samt de 
grupper som befinner sig längre ner i den hierarkiska trappan. (Jost & Elsbach, in Hogg & 
Terry, 2003, s.188-189) 
 

4.2.3.2 Diskriminering och mångfald 
Urvalet av medarbetare präglas av en subjektiv process enligt Lindelöw (2008, s. 226-228) 
och är på så vis inte en rättvis process. Sverige är en utav världens mest könssegregerade 
arbetsmarknader i världen, där kvinnors lönegap jämfört med männen har varit konstant sedan 
1980-talet (Ibid.). Kvinnor blir enligt Conyon och Mallin (1997) systematisk diskriminerade 
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när det kommer till löneutveckling samt att nå toppositioner inom näringslivet. Enligt Lewis 
och Plomien (2009) är en utav anledningarna till att kvinnor blir diskriminerade i arbetslivet 
till en högre grad än män på grund av flexibilitet och säkerhet. Flexibilitetsbegreppet 
innefattar möjligheter till övertidsarbete, heltidsarbete, deltidsarbete, lönebaseringar och så 
vidare. Säkerhetsbegreppet syftar till den anställdas möjlighet till byte av arbetsgivare, lagligt 
anställningsskydd och så vidare. Lewis och Plomien (ibid.) kommer dock fram till att 
kvinnors krav på högre flexibilitet inom arbetslivet är en utav faktorerna till diskrimineringen 
av kvinnor.  
 
Att diskriminera en person till en professionell position på grund av exempelvis kön är inte i 
enlighet med Sveriges rikes lag. Diskriminering är straffbart oavsett om det sker av direkt 
eller indirekt karaktär. Mångfald, exempelvis i form av jämställdhet borde premieras då 
diskriminering ofta innebär att resurser inte optimeras och på så vis inte heller 
produktiviteten. (Lewis & Plomien, 2009) Lindelöw (2008, s. 226-228) trycker främst på 
fördelarna av att fokusera på mångfald i form av jämställdhet till viss del ökar objektiviteten i 
beslutsfattandet. På så vis skapas högre förutsättningar för lyckade rekryteringar samt 
möjligheten att skapa ett mervärde i organisationen (Lindelöw, 2008, s. 226-228). För att öka 
jämställdheten i näringslivets toppositioner, exempelvis som styrelseledamotspositioner, 
måste rekryteringsprocessen omdirigeras (Conyon & Mallin, 1997). Enligt Conyon och 
Mallin (1997) så finns det ingen möjlighet till en signifikant förändring i jämställdhetsfrågan 
om inte en förändring sker vid själva urvalet. 
 

4.2.3.3 Kvotering 
Kvotering eller positiv särbehandling är ett vida debatterat ämne inom politik så väl som 
näringsliv. Törnquist (2006) diskuterar i sin avhandling om Thamprofessurerna som lade 
grunden till den svenska debatten. Thamprofessurerna började diskutera kvotering i början av 
2000- talet, när de lade fram ett förslag om ett handlingsprogram för att öka andelen kvinnor 
inom den akademiska världen. Förslaget gick inte igenom men tanken om positiv 
särbehandling spred sig och den svenska modellen av ”varannan damernas” blev 
världsberömd. (Törnquist, 2006)  
 
Positiv diskriminering anses som en aktiv återgärd där utövandet av vissa anses vara för att 
stoppa den pågående negativa särbehandlingen av kvinnor. Men åsikterna inom ämnet för 
kvotering går vida isär. Medan somliga anser att kvotering är den enda utvägen vill andra 
påvisa att kvotering innebär att det inte är ”bästa” personen för uppdraget som får chansen. 
(ibid.) Wallström (2010) anser dock att problemet inte ligger i att det inte finns kapabla och 
kunniga kvinnor att tillgå, problemet är att män väljer män. Det vill säga att 
underrepresentationen är till grund av negativ särbehandling. Jämställdhet kan inte skapas i en 
sådan ohållbar demokrati där män och kvinnor lever på olika villkor. Jämställdhet innebär inte 
bara att statistiken ser bra ut, det innebär en ökad kvalité i arbetet. (Wallström, 2010, s.31) 
 
Kvotering till näringslivets styrelser har initierats av exempelvis den Norska regeringen. 
Grosvold, Brammer och Rayton (2007) anser att genom användningen av kvoteringsprogram 
kan kvinnors positioner i styrelser cementeras. Kvinnor kunde på så vis få möjlighet till ett 
bredare förfogande till näringslivet och på så vis vara med och forma styrningen av 
ekonomierna (Grosvold et al, 2007). Terjesen, Sealy och Singh (2009) anser även att kvinnor 
via kvotering till styrelser kan inspirera kvinnor, detta genom att verka som föregångsexempel 
och på så vis förändra den negativa inställningen till kvinnligt styrelsearbete. Det kvinnliga 
deltagandet har varit komplicerat att få till stånd då kvinnor haft svårt att få tillträde till 
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styrelserna. Men där kvinnor har erbjudits ett större inflytande har bolagsstyrningen 
förbättrats. (Terjesen et al, 2009) 
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5 Praktisk metod 
Under avsnittet för praktisk metod är det examensarbetets metodval vid den empiriska delen 
som introduceras. Den praktiska metoden är av stor betydelse, då dess definitioner är 
plattformen för den empiriska studie som gjorts. 

5.1 Tillvägagångssätt 
Det tillvägagångssätt som kommer tillämpas i examensarbetet kommer nedan att presenteras, 
både strategier som antagits samt den empiriska design som kommer användas.  

5.1.1 Forskningsstrategi 
Under delen för teoretisk metod förklarades det hermeneutiska kunskapsvalet i 
examensarbetet. Hermeneutiken är ett tolkande perspektiv med fokus på att skapa förståelse. 
För att kunna uppnå att examensarbetets resultat skapar förståelse måste en forskningsstrategi 
väljas som ligger i linje med detta. Valet har därför fallit på en kvalitativ forskningsstrategi då 
Bryman and Bell (2005, s.40) beskriver denna strategi som ett tillvägagångssätt där tyngd 
bland annat läggs på hur individer uppfattar den sociala verkligheten. Hur individer uppfattar 
verkligheten är en utgångspunkt i examensarbetets empiriska studie, då det är valberedningars 
uppfattning om kompetens som ligger i fokus. Att studera genus utifrån det empiriska resultat 
som kommer presenteras ligger även det i linje med kvalitativa studier, eftersom dessa enligt 
Bryman och Bell (ibid.) även ser den sociala verkligheten som ständigt föränderlig kopplat till 
individernas uttryck. Ambitionen med examensarbetets forskningsstrategi är att genom de 
kvalitativa studierna nå ett djup inom området för styrelserekrytering. 
 

5.1.2 Intervjudesign 

5.1.2.1 Semistrukturerade intervjuer 
Inom kvalitativ forskning är intervju den sannolikt mesta använda metoden då intervjuer 
tillåter en önskad flexibilitet (Bryman & Bell, 2005, s.360). I examensarbetet kommer 
intervjuer vara den metod som används inom den kvalitativt valda forskningsstrategin. 
Intervjuernas format kommer vara i form av semistrukturerade intervjuer. Valet av 
semistrukturerade intervjuer faller sig naturligt och författarna anser det som det mest 
användbara tillvägagångssätt för att möjliggöra den empiriska studien. Det är främst 
flexibiliteten samt den ökade möjlighet till individanpassning som författarna önskar inför 
användningen. Semistrukturerade intervjuer bygger på att forskaren har några specifika teman 
som skall svaras på, men hur och på vilket sätt får intervjupersonen/personerna vara med och 
styra (ibid.). Under intervjuerna i examensarbetet kommer sex olika ämnesområden finnas 
som grundstomme, dessa är; Rekrytering, Behovsanalys, Urval, Kompetenssyn, 
Intervjumetod samt Grupperspektiv. De sex olika ämnesområdena för intervjun kommer 
sammanfattas nedan med syfte att förklara syfte bakom varje del. 
 
Det första området Rekrytering syftar till att visa på valberedningarnas syn på varför de 
rekryterar då författarna anser att detta påverkar vad som faktiskt rekryteras. Frågan ansågs 
därför visa på hur företaget såg på den omgivning de befinner sig i samt om de tar in detta i 
sin behovsanalys. Till detta tillades även om det fanns några styrdokument som reglerade 
valberedningen i sitt val av styrelseledamöter. Detta för att få en uppfattning om det fanns ett 
regelverk och om detta således beaktas i valet av styrelseledamöter. Delen för rekrytering 
avslutas med en situationskoppling där valberedningen själva får berätta om deras anpassning 
till bland annat ekonomin. 
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Med andra området Behovsanalys ville författarna se vad valberedningarna utgick ifrån och 
hur de samlade ihop ett underlag för att senare göra en kravprofil som valberedningen i sin tur 
använder i sin rekrytering för att hitta rätt person med rätt kompetens för positionen. 
Författarna ville även ta reda på om det fanns några speciella krav som därför skulle kunna 
påverka och göra kravprofilen i sig till ett hinder för en jämställd styrelse. 
 
Urval som är intervjumallens tredje område ansågs som viktigt för studien då författarna ville 
få de olika valberedningarnas tillvägagångssätt vid framtagande av rekryter förklarade. Om 
valberedningarna till exempel endast använder sig av sina egna nätverk eller använder sig av 
rekryteringsfirmor skulle kunna ge vissa indikationer på hur bred urvalsmetod de använder 
sig av. En väldigt smal urvalsmetod som endast tar in det närmsta nätverket anser författarna 
skulle påverka jämställdheten inom styrelsen. 
 
Med fjärde området Kompetenssyn ville författarna få varje valberednings syn på vilken 
kompetens som anses vara viktig för just dem. Genom detta ville författarna se om 
valberedningens syn på kompetens således kunde ha en påverkan på en styrelses jämställdhet, 
genom att de typiska kompetenser en valberedning tittar på anses luta åt de kompetenser som 
kvinnor på grund av det socialt konstruerade samhället har svårare att skaffa sig. 
 
Det femte området, Intervjumetod, syftar i första hand till om företagen använder sig av 
intervjuer eller inte när det kommer till att välja ut ledamöter samt vad som tas upp i dessa 
intervjuer. Detta sågs som intressant då diverse teorier från rekryteringsdelen i detta 
examensarbete visar på att en intervju som inte grundar sig i en kompetensprofil har större 
inslag av subjektiva bedömningar från den person som intervjuar den person som är tilltänkt 
för positionen. Utifrån de följdfrågor som finns med i intervjumallen måste dock författarna 
erkänna att de inte fick ut den mängd information som de hade önskat, men anser ändå att 
området fyller sin funktion i arbetet som helhet.  
 
Sjätte och sista området är Grupperspektiv. Här ville författarna få en bild av hur varje 
valberedning såg på kompletterande kompetenser. Om de inte ser det som viktigt att de 
blivande ledamöternas kompetenser kompletterar den nuvarande styrelsen kan detta tolkas 
som att valberedningen endast tittar på personer som har liknande kompetenser och därav inte 
främjar jämställdheten i styrelsen. 
 

5.1.2.2 Intervjuantal och metod 
För att lyckas med examensarbetets forskning kommer sex intervjuer att genomföras. Valet av 
antalet intervjuer ansågs rimligt av författarna utifrån två aspekter. Dels utifrån svårigheten att 
få tag i valberedningar som ställer upp och dels för att kunna gå på djupet för att förstå 
problematiken. Intervjuerna i den empiriska studien var tänkt att vara i form av fokusgrupper. 
Detta då fokusgruppsintervjuer enligt Bryman och Bell (2005) ger en möjlighet för forskaren 
att se till den sociala interaktionen intervjupersonerna emellan. Då gruppens interaktion med 
varandra är viktigt i deras uppgift som valberedning kan det till och med anses mer intressant 
av att höra deras resonemang i grupp jämfört med individuellt. Intervjuerna skall föras med 
valberedningar till börsbolagsstyrelser, valet av detta ligger grundat i flera faktorer. Dels så är 
det intressant att titta på börsbolag från ett samhälleligt perspektiv, i börsbolag finns det mer 
regler och regleringar från staten. Det är även intressant ur ett nationellt perspektiv då andra 
länder infört eller skall införa ett minimumdeltagande för andelen kvinnor som skall finnas 
med i ett börsbolags styrelse. I examensarbetets bakgrund diskuterades att kompetens sågs 
som ett hinder för ett lagligt införande av kvotering. Detta gör intervjumetoden för 
examensarbetet intressant då kompetens kan anses som det största argumentet mot kvotering 
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medan det paradoxalt nog även kan vara ett argument för kvotering. Slutligen anser 
författarna att valet av börsbolagens valberedningar även är intressant då dessa 
styrelsepositioner är av hög status och på så vis medför en tolkningsmöjlighet utifrån de 
teorier som valts inom avsnittet för ”Om genus”. 
 
På grund av svårigheter att överhuvudtaget få börsbolags valberedningar att ställa upp och 
nästintill omöjligt att få möjlighet att intervjua hela valberedningen samtidigt fick önskan om 
fokusgruppsintervjuer slopas. Intervjuerna i den empiriska studien har endast gjorts med 
valberedningens ordförande via telefon. 
 

5.1.2.3 Begränsningar med vald intervjumetod 
Med anledning av att intervjumetoden förändrats så påverkas examensarbetes empiriska 
resultat likväl som resultat i analys och slutsats. Valet av att ändra intervjumetod innebär att 
möjligheten för studerande av den sociala interaktionen går nästintill om intet. Dock anser 
forskarna att intervjumetodsskiftet är den enda lösningen för att kunna genomför studien och 
på så vis rättfärdigar de möjliga förluster i den empiriska studien som valet av att inte göra 
fokusgruppsintervjuer medför. Det finns även begränsningar i och med användningen av 
telefonintervjuer. Vid fysiska intervjuer finns det större möjlighet att tolka de sociala signaler 
som intervjupersonen ger, exempelvis som kroppsspråk. Detta förloras i och med att 
telefonintervjuer kommer att vara den metod som används. Författarna hoppas dock att 
nyanser av hur intervjupersonerna svarar på frågor kommer lysa igenom och tillföra den 
empiriska studien det resultat som kommer medföra möjligheten att tolka resultatet utifrån 
rekrytering och kompetens kopplat till genus.  
 

5.1.3 Intervjustrategi 
I examensarbetets empiriska studie har författarna med hjälp av handledare producerat en 
intervjumall. Intervjumallens utformning samt intervjuns strategi kantas av tre huvudmoment: 
 

1. Ämnesområdes struktur 
2. Frågefokusering 
3. Tolkande av genus 

 
Det första momentet handlar om själva utformningen av intervjumallen. Intervjumallen är 
uppdelad i de tidigare nämnda sex ämnesområdena. Varje ämnesområde har sedan flertalet 
frågor som kan tas upp om inte intervjupersonen själv naturligt kommer in på området. Valet 
av att använda ämnesområden är för att förenkla intervjuprocessen då författarna har mycket 
god koll på vilka ämnesområden som skall gås igenom.  
 
Det andra momentet handlar om upplägget av ämnesområden eller frågor. Författarna för 
examensarbetet har valt att fokusera på frågor om rekrytering och kompetens. Anledningen 
till detta kommer in i det tredje momentet (tolkande av genus) och är för att försöka möta 
intervjupersonerna på ”neutral” mark. Ämnena om rekrytering eller kompetens kan anses som 
mindre känsliga och ökar på så vis tillförlitligheten i studien. Anledningen till att 
intervjumallen inte tar upp direkta frågor om genus och diskriminering är för att författarna 
inte vill att intervjupersonerna ger ett svar som anses vara politiskt korrekt, men som inte 
stämmer med verkligheten. Tanken är att istället ställa frågor om deras syn på 
rekryteringsprocess, kompetens och gruppsammansättning för att sedan tolka dessa svar och 
se om valberedningarnas syn på rekrytering och kompetens är grunden till att de flesta 
styrelser är ojämnställda när det kommer till kön. I intervjumallen har därför författarna valt 
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att lägga in indirekta frågor om könsstrukturer, där svaren på frågorna kan tolkas ur ett 
genusperspektiv.  
 

5.1.4 Samtalsanalys 
När forskning görs inom kvalitativ forskningsstrategi har språket en oerhörd viktig roll 
(Bryman & Bell, 2005, s.404-406). Vid en samtalsanalys i examensarbetet kommer det vara 
fokus på bakomliggande samtalsstrukturer och samspelskontexter som uttrycks. Under 
intervjuprocessen så kommer två uppfattningar inom etnometodologin; indexikalitet och 
reflexivitet, granskas noggrannare.  
 
Etnometodologi är enligt Arbnor och Bjerke (1994, s.52) en central idé för 
socialkonstruktionismen, då etnometodologerna anser att verklighetens självklara processer är 
producerad för att skapa social ordning. Eftersom socialkonstruktionismen är en stor del utav 
den kunskapssyn som genomborrar examensarbetet blir det en naturlig följd att använda sig 
utav etnometodologins uppfattningar när det gäller samtalssynen. Framförallt med tanke på 
analysen av genusets betydelse, då examensarbetes författare tolkar svaren inom de olika 
ämnesområdena utifrån ett genusperspektiv.  
 
Indexikalitet handlar om de handlingar som görs under en intervju, så som ord, tystnader och 
så vidare. Då dessa kan ha mer än en betydelse är det oerhört viktigt att ta kontexten i 
beaktning. Den andra centrala idén inom etnometodologin är reflexiviteten vilken syftar till 
den inverkan forskaren har på intervjupersonerna och tvärt om. Den ömsesidiga påverkan är 
av betydelse för resultatet då alla medverkar i en kontext och på så vis blir kontextberoende 
av varandra. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.165-175) Vid den empiriska studien samt senare 
vid analysen kommer forskarna försöka ta med reflexiviteten i beaktning. Detta då författarna 
vill att valberedningarnas ordförande ger sin eller dess organisations syn på kompetens och 
inte den syn som denne tror att författaren vill höra.  
 

5.2 Urval 
Under avsnittet för urval kommer de metoder som använts vid den empiriska studien 
förklaras, ytterligare kommer avsnittet inkludera kritiska faktorer till studiens utförande. 
Vidare kommer även Studiens avgränsningar att presenteras. 

5.2.1 Urvalsram 
När det kommer till själva urvalsramen fanns det flera val som varit viktiga för urvalet. Först 
och främst valdes Folksams Jämställdhetsindex (2010) som en bra grund för att välja 
börsbolag som skulle kunna jämföras med varandra samt representera hela populationen. 
Bolagen har i Folksams Jämställdhetsindex (2010) en indexnivå, denna indexnivå är i 
beroende till den totala andelen kvinnor och män som arbetar vid företaget samt fördelningen 
i ledningsgrupp och styrelse. Indexnivån är därför inte intressant för detta examensarbete, 
men två saker i Folksams (2010) rapport har författarna använt sig av vid urvalet: 
 

• Totala antalet anställda 
• Styrelsens könsstruktur 
 

Styrelsens könsstruktur är intressant eftersom examensarbetets empiriska studie är tänkt att 
jämföra börsbolags valberedningar som har låg respektive hög andel kvinnor i sina styrelser. 
Totala antalet anställda är intressant utifrån en jämförelseaspekt. I den empiriska studien skall 
bolag med hög och låg andel kvinnor i sina styrelser kunna jämföras. Eftersom många utav 
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bolagen finns i olika sektorer eller industrier har författarna valt att titta på totala antalet 
anställda istället för exempelvis kriterier som omsättning, vinst etc. Anledningen till detta är 
för att skapa en bättre möjlighet att jämföra de olika bolagen utifrån ett jämnare riktvärde. 
 
Författarna för examensarbetet har studerat börsbolagens fördelningar ur Folksams 
jämställdhetsindex (2010) och har efter granskning valt ut bolag som skulle kunna jämföras 
med tanke på antalet anställda. Tre klasser har tagits fram, där ett bolag i klassen har en låg 
andel kvinnor i sin styrelse och ett bolag har en hög andel kvinnor. Låg andel kvinnor 
definieras av att bolaget ligger under genomsnittet, det vill säga har lägre andel än 20 %. 
Författarna har försökt att hitta bolag med så låg andel som möjligt för att ge en bild av de 
som har svårast för att representera en neural könsstruktur. Med tanke på de gränsvärden som 
bland annat satts upp i Norge, det vill säga ett minimum på 40 % kvinnligt deltagande, så har 
författarna valt att även de sätta ett minimum på 40% för att bolagen i de olika klasserna skall 
kunna definieras som att de har en hög andel kvinnor.  
 
De tre olika klasserna har var och en två bolag vardera som jämförts. De två företag med flest 
anställda placerades i ”klass 1” och så vidare. Inom dessa klasser får det inte skilja mer än 10 
% mellan de två företagens anställda totalt sett. De tre klasserna som använts i den empiriska 
studien är: 
 
Klass 1. Riktvärde: 12 500 anställda 
Klass 2. Riktvärde: 6 300 anställda 
Klass 3. Riktvärde: 1 200 anställda 
 
Denna kategorisering är endast för att ge läsaren en övergripande syn av hur författarna har 
kategoriserat de olika börsbolagen, den är således inte till för att försöka generalisera det 
resultat som studien kommer visa. För att inte bara välja börsbolag som är lika stora och 
jämföra dessa tog författarna fram det riktvärde som därav används för att ge studien en så bra 
bredd som möjligt utifrån börsbolagens storlek. Den geografiska begränsningen som valdes 
var att företagen ska finnas på den svenska marknaden och börsen, några utav företagen är 
dock verksamma utanför dessa gränser. Examensarbetets avgränsningar kommer därför enbart 
syfta till börsbolag och bolag av liknande karaktär. Detta är således inte något som kan 
generaliseras till samhället i stort eller organisationer som inte är bolag eller börsbolag av 
liknande karaktär. 
 

5.2.2 Urvalskritik 
För att möjliggöra de krav som författarna listat ovanför, dels med kravet för att definieras 
som ett bolag med hög eller låg andel kvinnor samt inte skilja mer än 10% från klassens 
riktvärde, resulterade det i att bolagens sektorspridning inte varit så hög som den kunnat vara. 
Sektorerna i Folksams (2010) rapport är bland annat bank, energi, fastigheter, transport och så 
vidare. Vid en studie där större urval kunnat studeras anser författarna att alla sektorerna 
borde redovisats i empirin. Examensarbetet har bolag från 4 utav 18 sektorer och riktar därför 
viss kritik angående aktualiteten. Dock anser författarna att det fokus som lades på att 
företagen skulle kunna jämföras är av större vikt än att de representerat olika sektorer. Att 
fyra sektorer representeras ser inte författarna som ett så stort problem. Ett problem som 
författarna ser är att en sektor har tre utav sex bolag i sin kategori. Detta ser författarna som 
ett större problem då studien är tänkt att vara överförbar på alla börsbolag. Det bör emellertid 
tilläggas att de tre bolagen som ligger i samma sektor representerar både låg och hög andel 
kvinnor i styrelsen, vilket är ett tecken på en viss differens även om de ligger inom samma 
sektor.   
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6 Empirisk studie 
Detta avsnitt kommer reflektera den information författarna erhållit från intervjuerna av de 
sex utvalda börsbolagen. Dessa intervjuer har utförts med valberedningens ordförande i 
respektive börsbolag. Utöver informationen från de sex intervjuerna har författarna även 
samlat information från respektive börsbolags hemsida efter behov. Den empiriska studien 
kommer även att stöttas upp med viss information om de regelverk som finns för svenska 
börsbolag gällande bolagsstyrning.  
 

6.1 Svensk kod för bolagsstyrning 
Svensk kod för bolagsstyrning (Kollegiet för Svensk bolagsstyrning, 2010) är något som alla 
börsnoterade bolag bör arbeta efter när det gäller bolagsstyrning. Det finns i dagsläget två 
reglerade marknader i Sverige, NASDAQ OMX Stockholm samt NGM Equity. ”Koden” 
finns klart statuerad under NASDAQ OMX Stockholms hemsidas regelverk samt under NGM 
Equitys dokument ”börsregler”. Syftet är att genom detta stärka förtroendet för de svenska 
börsbolagen genom att främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen i alla dessa bolag. 
Detta uppnås genom att ”koden” behandlar det beslutssystem som ägarna använder sig av för 
att direkt eller indirekt styra bolaget. Denna kod (ibid.) är något som ska komplettera den 
nuvarande lagstiftningen och agera som en norm för bolagsstyrning med en högre 
ambitionsnivå. Det som skiljer denna ”kod” från en lagstiftning är att den inte är tvingande, 
utan vissa punkter kan från börsbolagets sida frångås, eller rättare sagt bytas ut mot bättre 
passande lösningar. Detta på grund av att alla regler inte är applicerbara på alla börsbolag. 
Hittar därför börsbolaget ett annat sätt att uppnå en god bolagsstyrning och lämnar en 
motivering till detta, kan vissa punkter som tidigare nämnts bytas ut mot en bättre passande i 
just det specifika fallet.  
 
Detta dokument inkluderar allt från en förklaring till den svenska modellen för 
bolagsstyrning, där ägarrollen, bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktör och revisorns 
roll och funktion beskrivs till diverse regler för bolagsstyrning där bolagsstämman, val av 
arvodering av styrelse och revisor, styrelsens uppgifter, styrelsens storlek och 
sammansättning, styrelseledamotens uppdrag, styrelseordförandes uppdrag, styrelsens 
arbetsformer, utvärdering av styrelsen och verkställande direktör, ersättning till ledande 
befattningshavare samt information om bolagsstyrning avhandlas. Efter att ha granskat 
dokumentet (ibid.) finner författarna följande avsnitt vara intressanta för studien: val av 
arvodering av styrelse och revisor samt styrelsens storlek och sammansättning.  
 
Avsnittet ”val av arvodering av styrelse och revisor” visar på att av de ledamöter som sitter i 
valberedningen ska minst en vara helt oberoende de till rösträtt största aktieägarna i 
börsbolaget, eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Det är inte 
heller lämpligt enligt koden (ibid.) att styrelsens ordförande även är ordförande för 
valberedningen, vidare om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av 
dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Angående möjligheter för 
personer utanför valberedningen att lämna förslag till styrelseledamöter ska denna 
information finnas på börsbolagets hemsida. Valberedningens förslag till styrelseledamöter 
ska, i samband med att kallelsen till årsstämman skickas ut, på bolagets hemsida motiveras 
med grund i vad som sägs i avsnittet angående ”styrelsens sammansättning och storlek” 
(ibid.). 
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Avsnittet angående styrelsens storlek och sammansättning uppmärksammar bland annat 
vikten av en styrelses sammansättning när det gäller att säkerställa styrelsens förmåga att 
förvalta bolagets angelägenheter som integritet och effektivitet. Därför lägger ”koden” (ibid.) 
stor vikt i att styrelsen är präglad av mångsidighet och bredd när det kommer till 
styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet, och bakgrund. Detta betyder att en jämn 
könsfördelning självklart även ska eftersträvas.    
 

6.2 Utvalda börsbolag 
Studien utgår från att jämföra valberedningarnas sätt att rekrytera och finna ny kompetens till 
respektive bolags styrelse. Urvalet från Folksams Jämställdhetsindex (2010) beskrivs med två 
utfall; bolag med hög andel kvinnor representerade (H) och bolag med låg andel kvinnliga 
representanter i styrelsen (L). De tre klasserna, 1, 2 och 3 (där tre är det minsta börsbolaget 
sett till antalet anställda) sätts ihop med ”H” och ”L” i respektive klass. Vi slutar därmed upp 
med sex börsbolag som har följande beteckning, H1, H2, H3, L1, L2 och L3. Där H1 ställs 
mot L1 och så vidare. 
 
Börsbolag Riktvärde Riktvärdes 

differens 
Andel kvinnor i 
styrelsen 

H1 12 500 7 % 60 % 
H2 6 300 9% 50 % 
H3 1 200 2 % 40 % 
L1 12 500 3 % 18 % 
L2 6 300 7 % 0 % 
L3 1 200 2 % 17 % 
Figur 6. De utvalda börsbolagen i korthet 
 
 

6.2.1 Börsbolag med hög andel kvinnor i styrelsen 

6.2.1.1 Hög andel kvinnor, klass 1 (H1) 
Börsbolaget som i examensarbetets empiriska studie har en hög andel kvinnor i sin styrelse 
och ligger i klass 1 kommer hädanefter refereras till som H1. H1 (hemsida, 2011) har 
verksamhet så väl inom som utanför Sveriges gränser. H1 är till storlek ett börsbolag som har 
över 13 000 anställda där uppdelningen anställda totalt ungefär är 30 % kvinnor och 70 % 
män, medan fördelningen inom H1s styrelse består av 60 % kvinnor respektive 40% män 
(Folksam, 2010). I H1s valberedning finns det en kvinna (20 %) och fyra män (80 %), utav 
valberedningens medlemmar är det en utav männen som även sitter i H1s styrelse (H1, 
hemsida, 2011). De styrdokument som H1 (hemsida, 2011) använder sig av för att reglera 
bolagsstyrningen är bland annat Svensk kod för bolagsstyrning och aktiebolagslagen. Det är 
styrelsen som fastslagit principerna för bolagsstyrningen, således hur börsbolaget ska styras. 
Valberedningens uppgift är att nominera styrelseledamöter, denna utgörs av 
styrelseordföranden samt de fyra största aktieägarna. Styrelsen väljs vid varje årsstämma av 
börsbolagets aktieägare, där mandatperioden är ett år. (H1, hemsida, 2011) 
 
Första frågan i intervjun är vad valberedningen ser som själva nyttan med rekryteringen av 
styrelseledamöter. Valberedningens ordförande svarar kort och koncist ”Ha en styrelse som 
kan på ett bra sätt leda (börsbolaget)” (H1, Personlig kommunikation, 2011:1). Nästa fråga tar 
upp om de i valberedningen har några regler eller styrdokument som de måste gå efter. Här 
svara personen mer ledigt ”Ja, det finns ju i stadgarna hur styrelsen i antal, hur de ska hanteras 
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när det gäller den fråga som antal till exempel” (ibid.), ordförande fortsätter sedan med att 
förklara hur de tänker när de ser att en ny ledamot bör tas fram, ”Sedan får man i 
valberedningen ett föredrag av i vilken situation börsbolaget befinner sig i och det brukar ju 
ioch försig inte vara några stora nyheter. Utan valberedningen brukar vara väl insatt i vart 
börsbolaget befinner sig och vart det är på väg.” (ibid.). Det föredrag som ordförande pratar 
om är något som valberedningen får utav den nuvarande styrelsen. Valberedningens syn på 
vilken kompetens som behövs stäms senare av med föredraget styrelsen givit och genom detta 
ser valberedningen antingen ett rekryteringsbehov det kommande året eller ej. Utifrån detta 
tas sedan en strategi fram för hur valberedningen söker nya kompetenser. 
 
Vidare på nästa fråga som är ”om valberedningen tittar på den miljö som ekonomin och 
börsbolaget befinner sig i”. Här för ordförande fram svaret som om det vore en självklarhet 
och säger ”Man sätter in börsbolaget i ett sammanhang, (börsbolaget) lever ju med en 
samhällsutveckling på ett väldigt speciellt sätt, (ett börsbolag som detta) är ju motorn och en 
stor del av samhällsutvecklingen, så vi är väldigt observanta på omvärlden” (ibid.).  
 
Nästa fråga ställs enligt följande ”Gör ni någon behovsanalys över vad som behövs?”.  
Ordförande svarar ”Vi skapar oss en uppfattning. Vi får en redovisning av den befintliga 
styrelsen (om) hur de olika ledamöterna har hanterat det gångna året. Vi gör en målbild av 
vart börsbolaget är på väg, vi får hjälp av styrelsen och ordförande att göra denna bild. Och då 
har vi en bild av det kompetensbehov som behövs det kommande året” (ibid.). En följdfråga 
blir om det finns några minimikrav för en ny ledamot, svaret är kort och oklart ”Det är väldigt 
höga krav i (börsbolagets) styrelse.” (ibid.). Vidare frågar författarna om det inte finns något 
uppskrivet som ’det här är det minsta man ska ha’. Svaret blir ”Det funkar inte så.” Vidare 
förklarar ordförande att de i början av sin rekryteringsprocess beskriver vilken kompetens de 
är ute efter till styrelsen, och det är ”jättehöga krav som vi ställer på den styrelsen, det finns 
inga minimikrav som att du ska ha tagit studenten eller ha en högskoleutbildning. Så fungerar 
det inte”. Författarna lämnar ämnet minimikrav eftersom det helt enkelt inte verkar finnas 
några statuerade sådana och frågar istället om det finns någon metod för hur de utför sitt urval 
av rekryter, blir de rekommenderade? Hur hittar de dessa annars? Ordförande ger till svar att 
det finns olika sätt. Genom deras hopsatta kravprofiler kan de gå ut till rekryteringsfirmor, 
eller så använder de valberedningens egna nätverk för att ta fram kandidater som sedan ställs 
mot det de söker. (ibid.) När väl individer som är intressanta för styrelseledamöter valts ut, 
säger ordförande i valberedningen för H1 (personlig kommunikation, 2011:2) att. ”alla tas in 
på intervjuer, där valberedningen och individen i fråga går igenom dess bakgrund och så 
vidare.”.  
 
Frågan som följer är vad som är kompetens för börsbolaget, vilken kompetens som är den 
absolut viktigaste. Ordförande svarar ”Det är ju väldigt mångfacetterat. För att kunna hantera 
(ett börsbolag) som finns både nationellt och internationellt så är det väldigt sammansatt 
kompetens. Allt från att kunna hantera en retailrörelse som finns i Sverige, till att hantera de 
internationella frågorna.” (H1, Personlig kommunikation, 2011:1). Författarna får repetera 
frågan en gång till efter att intervjupersonen glömt vad den ursprungliga frågan var, sen 
fortsätter ordförande ”Det är en jättesvår fråga, ekonomisk bakgrund, varit företagsledare vid 
ett större bolag, man ska kunna den finansiella marknaden. Vi söker spetskompetens när det 
gäller att förstå vad som sker inom ekonomiska, alltså makroperspektivet, när vi haft 
ekonomiska störningar globalt, vilket vi haft de senaste åren.” (ibid.). Den kompetens de 
behöver är alltså för att kunna tolka och ta rätt beslut utifrån ett makroperspektiv. Ordförande 
fortsätter med liknelsen ”det går inte att tänka på samma sätt som när man ska anställa en PR-
chef. …det är en jätteerfarenhet de här personerna, de har olika delar av information” (ibid.). 
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Nästa fråga ställs enligt följande, om det är viktigt att varje medlem kompletterar varandra. 
Till svar ges ”att det är en sammansatt kompetens är jätteviktigt, det går inte att ha åtta 
likadana, hur duktiga de än är, utan de måste ha börsbolagets helhet, så måste de kunna spegla 
alla delar och betydelser” (ibid.). Följdfrågan blir om det är svårt att hitta de här olika 
kompetenserna som kompletterar varandra. Ordförande svarar att så kan fallet vara. Men 
lyfter även fram följande: ”en styrelse ska också fungera som ett lag, med stor integritet, 
vilket också är en viktig ingrediens. Det är inte bara den personliga kompetensen, utan den 
ska också fungera ihop med andra på ett utmärkt sätt.” (ibid.). 
 
 

6.2.1.2 Hög andel kvinnor, klass 2 (H2) 
Börsbolaget som är näst störst i klassen ”hög andel kvinnor” i styrelsen kommer hädanefter 
att refereras till som H2. Detta börsbolag verkar både inom och utom Sveriges gränser. De 
sysselsätter idag ca 5 700 personer vilka av dessa ca 60 % är kvinnor. H2s styrelse består till 
50 % av kvinnor. (Folksam, 2010)I H2s valberedning finns det en kvinna (20 %) och fyra 
män (80 %), utav valberedningens medlemmar är det en utav männen som även sitter i H2s 
styrelse (H2, hemsida, 2011). Börsbolaget hänvisar till styrdokument som NASDAQ OMX 
Stockholms regelverk samt Svensk kod för bolagsstyrning (ibid.). Årsstämman är den som 
tillsätter bland annat styrelseordförande och styrelse. De tre största aktieägarna, sett till 
rösträtt, får alla utse en representant var till valberedningen. Valberedningen kommer sedan 
med förslag till årsstämman avseende tilltänkta ledamöter till börsbolagets styrelse.  
 
Intervjun börjar med frågan vad valberedningens nytta med rekryteringen avser. Är det 
samhällsnytta, organisationens nytta, kundnytta etc. Vem ska helt enkelt gagnas av 
rekryteringen? Ordförande för valberedningen i börsbolaget H2 svara då med självklarhet i 
rösten ”Det är bolaget som ska gagnas av rekryteringen, sen har bolaget i sin tur ett antal 
intressegrupper, kunder, anställda, aktieägare och samhället i stort. …Valberedningen 
försöker se till den totala bilden och den totala kompetensen inom styrelsen som svarar upp 
mot de kraven som ställs inom de olika områdena” (H2, Personlig kommunikation, 2011). 
Vidare frågas vad valberedningen egentligen vill uppnå med rekryteringen. Ordförande svarar 
kort och träffsäkert ”att få till en så professionell styrelse som möjligt” (ibid.).  
 
Författarna frågar vidare om valberedningen har några styrdokument som reglerar de i 
bedömningen när de tittar på olika ledamöter. Ordförande svarar ”Ja, alltså. Hur 
valberedningen ska arbeta finns ju ganska väl beskrivet i dokumentet ”Svensk lag för 
bolagsstyrning”. Där framgår egentligen vad en valberednings uppgift är.”  
 
Samtalet fortgår och kommer fram till frågan om valberedningen tar hänsyn till i vilken 
situation organisationen befinner sig i för tillfället. Ordförande svarar som en självklarhet ”Ja, 
givetvis” och fortsätter med förklaringen ”Vi, valberedningen kartlägger behoven av den 
särskilda kompetens som behövs i styrelsen. Där beaktar vi frågor som omvärldsfaktorer samt 
vart bolaget befinner sig i sin strategiska utveckling och vilken typ av verksamhet bolaget 
bedriver och krav på styrning och kontroll”. Dessa är enligt ordförande parametrar som 
valberedningen tar hänsyn till när de försöker sätta ihop en så ”bra och komplett styrelse som 
möjligt” (ibid.).  
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Figur 7. Illustration av kartläggning av kompetens i valberedningen för H2. 
 
Intervjun fortsätter med vad de gör för något förarbete och om de ställer några speciella krav 
på deras rekryter till styrelsen. Ordförande svarar ”Jag kan svara generellt, för jag kan inte gå 
in och diskutera i detalj. Generellt fungerar det så att om man kommer fram till att man vill 
byta ut en styrelseledamot eller addera en så sätter man i de bästa av världar ihop en 
kravprofil på den personen som man vill ta in. Man kommer fram till (detta) genom att prata 
inom valberedningen, med VD och styrelse. Ibland har styrelsen gjort en extern utvärdering 
av sig själva som påvisar vissa styrkor och brister i styrelsen och då kan man komma till rätta 
med de bristerna genom att sätta ihop en profil på en person som skulle komma att 
komplettera styrelsen och utifrån den profilen där man sätter upp ett antal parametrar som 
man vill att den personen ska leva upp till. Utifrån den profilen kan man antingen själv genom 
valberedningen, via kontakter eller en extern rekryteringsfirma tillmötesgå eller göra en 
search på en större skara individer och sedan ta kontakt med dessa för att sedan höra om dessa 
vill komma på intervju. Efter detta kommer man fram till inom valberedningen vilka/vilken 
som passar eller att ingen passar styrelsen.” (ibid.). 
 
På frågan om valberedningen ofta får in rekommendationer, anser ordförande att det inte 
händer speciellt ofta. Ordförande tror ”inte det är vanligt att man blir överröst av förslag. Utan 
det är väldigt ofta drivet av det arbete som är gjort inom valberedningen” (ibid.). 
 
Nästa fråga handlar om vad kompetens är för just denna valberedning. Denna fråga väljer 
dock ordförande att inte gå in på, utan hänvisar till att detta kommer redogöras för vid 
börsbolagets uppkommande årsstämma. Vidare på frågan om de använder sig av intervjuer är 
svaret, Ja. Det är dock inte alltid så att valberedningen sköter intervjuerna. Ibland kan det vara 
upp till rekryteringsfirmor att göra detta. Det slutgiltiga svaret är dock att det är ”så klart upp 
till valberedningen och styrelsen att välja (ledamot)” (ibid.). 
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Hur valberedningen ser på rekrytens kompetens i förhållande till den befintliga gruppen är 
något som ordförande ser som viktigt och svarar ”Det är självklart viktigt att passa in” (ibid.). 
På frågan om valberedningen tittar på grupproller när de ska tillsätta en ny ledamot är svaret 
ja, ”som sagt, det är viktiga att de ska passa in i den befintliga gruppen” (ibid.). 
 

6.2.1.3 Hög andel kvinnor, klass 3 (H3) 
H3 är det minsta börsbolaget med en ”hög andel kvinnor” i sin styrelse. Börsbolaget verkar 
inom samma sektor som H2 och återfinns även det utanför i och utanför Sveriges gränser. De 
sysselsätter ca 1200 personer där ca 50 % av börsbolagets anställda är kvinnor och styrelsen 
består till 40 % av kvinnor. (Folksam, 2010)I H3s valberedning finns det en kvinna (33 %) 
och två män (67 %), utav valberedningens medlemmar är det en utav männen som även sitter 
i H3s styrelse (H3, hemsida, 2011). De styrmedel H3 använder för bolagsstyrning är 
bolagsordningen, noteringsavtalet för OMX Nordiska Börs i Stockholm samt Svensk kod för 
bolagsstyrning. Årsstämman är börsbolagets högst beslutande organ, som på stämmodagen 
tillsätter styrelse, ordförande samt vice ordförande. Valberedningen utses genom att 
ordförande för styrelsen kontaktar de tre största aktieägarna som sedan väljer ut tre 
representanter som sedan utgör valberedningen. H3 har en särskild likabehandlings-del som 
säger att de inte accepterar någon sorts särbehandling. De strävar även efter att ge alla sina 
medarbetare goda möjligheter till utveckling på både det personliga och yrkesmässiga planet. 
(ibid.) 
 
Intervjun med ordförande för valberedningen i H3 inleds med frågan ”När ni rekryterar, 
vilken nytta vill ni uppnå med er rekrytering?”. Ordförande svarar enligt följande: ”Alltså 
nytta. Över huvudtaget när det gäller styrelserekryteringar så handlar det om att rekrytera ihop 
en styrelse som sammantaget har en erfarenhet och en kunskap i vad som är relevant för 
börsbolaget.” ”det är ju inte bara en kompetens, utan en mix av kompetenser” (H3, personlig 
kommunikation, 2011). 
 
Om valberedningen tar hänsyn till hur samhället, kunden, organisationen ska gynnas är svaret 
Nej. ”styrelsens roll är ju i första hand att vara ett bollplank och en spärringpartner med 
börsbolagsledningen”. Ordförande börjar redan här komma in på en kompetens som är viktig 
för att en styrelse ska kunna leva upp till dessa krav som spärringpartner. Personen lyfter fram 
erfarenhet av att leda företag. ”grundkompetensen är ju att man ska förstå hur man leder och 
utvecklar ett företag” (ibid.). 
 



 
 

41 
 

 
Figur 8. Illustration av valberedningens i H3s syn interaktion med styrelsen 
 
När börsbolaget rekryterar så verkar det, enligt ordförande för valberedningen, inte finnas 
några speciella styrdokument som valberedningen ta hänsyn till. Ordförande svarar: ” Nej. 
Valberedningen är fri att diskutera och formulera de krav som de vill. Men det är klart vi för 
diskussioner, dels internt, och just i H3s fall är vi ju två s.k. institutionella representanter.” 
Ordförande fortsätter sin förklaring till hur deras förarbete inför rekryteringen av 
styrelseledamöter går till: ”Vi tillsammans (valberedningen, styrelsen, VD och de två 
institutionella representanterna) diskuterar hur styrelsen ser ut och hur styrelsen bör 
kompletteras. Styrelse och största ägare har en tung inblick. Man kan skaffa sig ytterligare 
information dels genom att man intervjuar företagsledning samt (för) intervjuer med några av 
de som sitter i styrelsen för att få en uppfattning om styrelsen. Men det finns inga formella 
mallar som man följer här. Man måste utgå från varje situation och varje situation brukar vara 
rätt unik.” (ibid.). 
 
Frågan om valberedningen tar någon hänsyn till hur verklighetssituationen ser ut i form av 
ekonomin, trevar ordförande en del och svarar: ” Ja, nja, hur ekonomin ser ut just nu är väl 
inte någon tung faktor. Jag menar, styrelsen har ju att följa det här under en längre period. 
Styrelsen har ju en strategi som de följer, som de lägger med företagsledningen, sen är det ju 
styrelsen uppgift om det sker avvikelser från den budgeten…” (ibid.). 
 
Vad valberedningen gör för slags förarbete är nästa fråga och ordförande tycker sig redan 
svarat på denna fråga tidigare i intervjun och låter lite lätt irriterad över den repeterande 
frågan och svarar: ”Ja det är det jag har försökt beskriva här. Det vi gör är att vi tittar på den 
nuvarande styrelsen och vad de har för kompetenser, i det här fallet var det två personer som 
skulle lämna och då tittar vi på vad de har för kompetenser och hur hittar vi något som 
kompletterar den gamla styrelsen och ersätter det som tappats. Man gör en kompetensprofil, 
kan man kalla det för.” (ibid.). 
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På frågan om vilken kompetens valberedningen tycker är viktigast och värderas högt svarar 
ordförande ”Det vi värderar högst är erfarenhet av företagsledning och hur man leder och 
utvecklar företag. Och det har att göra med vad man har för meriter på det området. I detta 
fallet valde vi att föreslå en person som varit ekonomi- och finansdirektör i ett av de stora 
svenska börsbolagen under många år och som varit med om en internationell expansion, i 
detta fall inom *****. Och den andra personen har en lång erfarenhet av strategiutveckling i 
tjänsteföretag.” (ibid.). 
 
Hur H3s valberedning hittar sina rekryter kan tydligen gå till på några olika sätt. Sist de hade 
ett rekryteringsbehov använde de sig mest av det egna och andras kontaktnät. Ordförande 
säger ”Vi pratade med olika personer som vi känner”. I detta specifika fall skickade de dock 
ut en kravprofil till styrelseakademins databas och bad de personer som ansåg sig själv 
intresserade och passade in på kravprofilen höra av sig. Om valberedningen får in 
rekommendationer utanför styrelsen och valberedningen händer inte så ofta, eller som 
ordförande säger ”Jaa, det får man väl någon gång.” ”Det händer dock mycket sällan, 
valberedningen jobbar mycket på egen hand” (ibid.). 
 
Nästa fråga ställs av författarna som ”När ni får in dessa förslag, intervjuar ni eller hur ser 
processen ut?” Ordförande svarar att processen kan se olika ut i olika börsbolag. ”. I H3s fall 
gick vi igenom, gjorde en scanning av alla personer. Sen gjordes det en prioritering och sen 
gjordes det intervjuer i två omgångar med dessa personer och i slutändan valde vi två.” (ibid.). 
Vad som fokuseras på i intervjuerna är enligt ordförande ”att få en uppfattning om det som de 
här kandidaterna har beskrivet i deras CV angående deras erfarenhet. Vi ställer lite specifika 
frågor om sådant som är relevant för H3. Sen handlar det om att skaffa sig en uppfattning om 
vederbörande är en person som passar in i denna styrelse” (ibid.). 
 
Författarna fortsätter: ”Jag har fyra alternativ, personliga förmågor, ledarskapsförmågor, 
sociala färdigheter och intellektuella färdigheter”. Vilka av dessa som ordförande ansåg var 
viktigast förklarades enligt följande svar: ”Ja, ledarskapsförmåga är ju alltid viktigt, 
personliga egenskaper är också viktigt. Det gäller att hitta folk som har integritet, som kan 
spärra och gå upp mot denna huvudägare. Intellektuellt, man förutsätter väl att de är kunniga 
och intelligenta, men det brukar sällan vara den avgörande biten. De flesta är ganska 
intellektuella och kloka.” (ibid.). 
 
”Ur grupperspektiv så pratar du om att ni rekryterar utifrån den befintliga gruppen, hur gör ni 
för att hitta dessa som kompletterar de andra medlemmarna (i styrelsen)?” är författarnas 
nästa fråga, ordförande anser att fråganredan besvarats, men säger återigen att valberedningen 
går igenom styrelsens uppbyggnad och tittar på vad som fattas. Vidare sätter valberedningen 
”upp en kravprofil med vad vi (valberedningen) behöver komplettera styrelsen med. Sen 
rekryteras det efter det.” (ibid.). 
 

6.2.2 Börsbolag med låg andel kvinnor i styrelsen 

6.2.2.1 Låg andel kvinnor, klass 1 (L1) 
Det största börsbolaget till anställda sett med en låg andel kvinnor i styrelsen kommer 
hädanefter att refereras till som L1. L1 sysselsätter idag drygt 12 000. Börsbolaget består till 
ca 30 % av kvinnor, i styrelsen återfinns det ca 12 % kvinnor representerade. (Folksam, 2010) 
I L1s valberedning finns det en kvinna (17 %) och fem män (83 %), utav valberedningens 
medlemmar är det en utav männen som även sitter i L1s styrelse (L1, hemsida, 2011). L1s 
bolagsstyrning utgår från styrdokument som aktiebolagslagen, bolagsordningen, NASDAQ 
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OMX Stockholms regelverk samt Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstämman är 
börsbolagets högst beslutande organ där bland annat styrelse och revisor väljs. 
Valberedningen består av styrelseordförande, de fem största aktieägarna samt en representant 
från de mindre aktieägarna (ibid.). 
 
Första frågan handlar om vad valberedningen vill uppnå med sin rekrytering. Ordförande i L1 
svarar: ” Ja, vi vill ju uppnå flera saker. Vi vill ha en styrelse som är väl anpassad till bolaget 
som sådant, som kan vara ett bra bollplank till VD och som kan vara en stabil faktor för L1s 
utveckling.”, ”Det måste finnas flera olika kunskaper i styrelsen. Det är det som eftersträvas, 
det måste finnas mångfald av olika slag. (L1, personlig kommunikation, 2011). 
 
Intervjun fortsätter och den andra frågan ställs angående om valberedningen har några 
styrdokument att ta hänsyn till i deras rekryteringsprocess. Svaret på denna fråga är Nej, 
ordförande förklarar enligt följande: ”Vi har en valberedning som är sammansatt av de största 
aktieägarna och en representant av de mindre aktieägarna och där diskuterar vi vilken styrelse 
vi behöver. Utifrån det rekryterar vi.” (ibid.). Valberedningen diskuterar styrelsens 
sammansättning varje år, utifrån dessa diskussioner tas sedan ett beslut om styrelsen är i 
behov av mer eller annan kunskap och därav ett rekryteringsbehov uppstår.  
 
Om valberedningen tittar på hur den ekonomiska situationen i omvärlden ser ger ordförande 
ett svar som verkar självklart: ”Absolut vi tittar på bolagets läge, vad som krävs framöver. Vi 
gör en bedömning av styrelsen och styrelseledamöterna utifrån det läge vi har idag och utifrån 
vad som kan förväntas i framtiden. En styrelsesammansättning är viktig att den avspeglar 
bolagets behov. Då tittar man självklart in i framtiden så gott man kan. Man tittar på hur det 
har gått, hur olika ledamöter fungerat och man gör en bedömning om det.” (ibid.). 
 
Vad valberedningen anser är viktigast när det gäller själva styrelsegruppen är det att förmågan 
att vara ett bollplank mot styrelse och ledning. Som ordförande själv säger ”…att man har 
förmåga i styrelsen att analysera bolagets ställning på ett bra sätt. När siffror presenteras så 
ska styrelsen ha en förmåga att förstå bolagets situation och kunna ställa den typen av frågor 
till ledningen som är viktiga för att bedöma bolagets ställning. Så en god förståelse inom 
ekonomi, en god förståelse inom branschen, en god förståelse internationellt, och helt enkelt 
en styrelse som bidrar till att öka bolagets konkurrenskraft och utvecklingsförmåga.” (ibid.). 
När det kommer till vilken kompetens som premieras i L1s styrelse svarar ordförande: ”Med 
tanke på L1s position är det viktigt om det finns kunskap från branschen, Internationell (samt) 
finansiell kunskap. De sakerna är ju saker som vi har prioritet på när vi rekryterar till 
styrelsen.” (ibid.). 
 
Ordförande nämner också att mångfald är viktigt i en styrelse, varav författarna frågar varför 
just mångfald ses som viktigt. På detta svarar ordförande att ”Det är viktigt för det första att 
styrelsen representerar det samhälle som vi värkar i, då är det viktigt att det finns en 
blandning av kvinnor och män, olika åldrar och att man har en förståelse för de kunder som vi 
vänder oss till.” ”… mångfald bidrar till dynamik och förståelse inom en styrelse.” (ibid.). 
 
Vilka metoder för urval som valberedningen använder sig av verkar mestadels bestå av egna 
kontakter. Som ordförande själv formulerar sig ”Dels så är vi ju en del runt styrelsen som har 
ett kontaktnät och man tittar på olika individer. Dels för vi en vid diskussion med 
rekryteringsfirmor till viss del. Så vi använder det nätverk vi har och ledamöter som ingår får 
komma med förslag och dels förslag från en rekryteringsfirma” (ibid.). Ordförande trycker 
vidare på att det som premieras är självklart branschkunskap, vara van att jobba i en 
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internationell miljö samt suttit i en operativ roll vid andra börsbolag, som är det viktiga för 
tillfället i L1s rekrytering. 
 
Hur de senare väljer ”rätt” person utifrån detta urval förklarar ordförande på ett enkelt men 
ärligt sätt: ”Alltså när vi kommer fram till kandidater, då gör vi så att det är flera från 
styrelsen som träffar kandidaten i fråga.” Vid denna träff används inte någon intervjumall 
direkt. Utan som ordförande själv säger går de efter ”egen erfarenhet/kunskap, känsla och 
bedömning.” Ordförande fortsätter: ”Man går igenom det på ett ganska enkelt sätt. Sen 
diskuterar man bolagets behov och om detta skulle intressera personen ifråga och sedan vad 
bolaget skulle kunna tillföra personen i fråga.” (ibid.). 
 
Avslutningsvis säger ordförande: ”Det gäller att bidra till bolagets utveckling och det gäller 
att vara delaktig i en del av ett lag.” (ibid.). 
 
 

6.2.2.2 Låg andel kvinnor, klass 2 (L2) 
Det näst största börsbolaget inom klassen ”låg andel kvinnor” har beteckningen L2. Detta 
börsbolag sysselsätter drygt 6 800 personer, av dessa är ca 40 % kvinnor. I styrelsen är 
andelen kvinnor 0 %, det vill säga 100 % män. (Folksam, 2010) I L2s valberedning finns det 
inga kvinnor däremot finns det fem män, utav valberedningens medlemmar är det ingen som 
sitter i L2s styrelse (L2, hemsida, 2011). Årsstämman är L2s högst beslutande organ som 
tillsätter styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. De fyra största aktieägarna 
beslutar om vilka som ska ingå i valberedningen. L2 förhåller sig till styrdokument som 
bolagsstyrningen, noteringsavtalet med NASDAQ OMX Nordic samt Svensk kod för 
bolagsstyrning. (ibid.) 
 
Intervjuns första fråga löd ”Varför rekryterar ni, vad är nyttan med rekryteringen?”. 
Ordförande verkar tycka frågan är självklar, nästan löjlig och svarar: ”Valberedningen 
rekryterar styrelseledamöter, vad är nyttan med det? Det är nyttan för bolaget, och där med 
ytterst sett aktieägarna.” Författarna försöker specificera sig och ställer en ny fråga som lyder 
”vad vill ni uppnå med er rekrytering?”. Ordförande svarar även denna gång med en nästan 
frågande attityd: ”En så väl sammansatt och fungerande styrelse som möjligt?” (L2, personlig 
kommunikation, 2011). 
 
Vidare frågar författarna om valberedningen har några regler eller styrdokument som reglerar 
de i valet av ledamöter. Ordförande svarar: ”Nu är det så, att i L2 har vi inte gjort några 
förändringar. Utifrån de utvärderingar som kommit från styrelsen har det framkommit att det 
inte varit nödvändigt att göra några förändringar. Och därför så har vi inte gått ut utanför 
styrelsen och tittat på nya kandidater. Bortsett från styrelseutvärderingarna och bolagsverkets 
dokument har vi inga särskilda styrdokument som vi följer.” (ibid.). 
 
Nästa fråga tar upp om valberedningen tittar på den situation som organisationen befinner sig 
i när de väljer ut ledamöter. Ordförande svarar på denna fråga Ja, och fortsätter: ”det gör man 
väl. Man försöker bilda sig en helhetsuppfattning om vilka kvalifikationer som behövs och 
vilken kunskap vilken bredd på styrelseledamöter som behövs.” (ibid.). 
 
När författarna sen kommer till själva behovsanalysen ställs frågan ”Vad är det ni utgår ifrån, 
gör ni något slags förarbete när ni tar in en ny ledamot?” Ordförande svarar kort”Det vet jag 
inte eftersom vi inte har tagit in någon ny ledamot.” (ibid.). 
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Vidare frågas om det finns någon speciell kravprofil eller speciella kriterier som är extra 
viktiga för L2. På det svara ordförande: ”Nej, vi har ju inte tagit in någon, så jag vet inte om 
det finns några sådana.” (ibid.).  
 
På frågan om vad L2s valberedning använder för metod för att hitta och ta fram nya ledamöter 
svarar ordförande: ”Då tittar man framförallt på branschen, folk som har branschkunskap som 
kanske har haft ledande befattningar på andra liknande företag.” På frågan om valberedningen 
får in rekommendationer från personer utanför valberedningen svara ordförande ”Nej det har 
vi inte fått och det är ganska ovanligt att valberedningar får förslag utifrån. Det är väldigt 
ovanligt faktiskt” (ibid.). En följdfråga ställs om hur ett sådant förslag skulle hanteras säger 
ordförande att man får ta in förslaget och utvärdera det. Ordförande fortsätter att resonera 
enligt följande: ”Om styrelsen inte ska utökas och inga styrelseledamöter behöver avgå då är 
ju svaret att det inte finns något rekryteringsbehov. Men om man skulle ha ett behov och det 
skulle dyka upp en kandidat som är väldigt intressant så får man väl göra en utvärdering av 
den kandidaten.” (ibid.). 
 
Författarna ställer frågan vad kompetens är för L2. Ordförande svarar kort och koncist bara: 
”Framförallt branschkompetens.” (ibid.). Författarna frågar om det är den viktigaste 
kompetensen, detta får ordförande att utveckla sitt svar enligt följande: ”Ja, sen strävar man ju 
efter en bred och allmän sammansättning i styrelsen så att styrelsen präglas av månsidighet 
och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Ekonomin blir ju viktigare och 
viktigare och nu för tiden måste man ju i revisionsutskottet ha så kallade financial experts och 
man måste ju ha någon som varit VD eller på annat sätt är redovisning och eller revisions 
sakkunnig med i styrelsen.” (ibid.). 
 
Angående själva intervjutillfället frågar författarna om hur L2s valberedningen bär sig åt för 
att välja ut sin slutliga ledamot. Ordförande svarar enligt följande: ”Nej jag tror det blir nog 
lite ”word of mouth”. I första hand utnyttjar man sitt eget och styrelsen nätverk för att hitta 
personer. Jag tror inte det blir en anställningsannons. Utan man hittar lämpliga kandidater och 
pratar med dom.” (ibid.). Författarna fortsätter: ”Så dom som blir kontaktade, säger de ja, så 
är de inne kan man säga?” Ordförande svarar kort och koncist: ”ja.” (ibid.). 
 
Frågan som följer handlar om hur valberedningen ser på rekrytens kompetens i förhållande till 
den befintliga gruppen. Om det är viktigt att hitta personer som kompletterar de andra 
styrelsemedlemmarna eller vill de ha en mer specificerad person. Ordförande svarar: ”Det är 
klart att inom ramen för att hitta en så bred och mångsidig styrelse som möjligt så är det ju 
klart att man letar efter egenskaper som kompletterar de andra, det gäller att hitta en bredd 
inom så väl industri, marknadsföring, försäljning och så vidare.” (ibid.). 
 
Sista frågan handlar om L2 tar hänsyn till olika grupproller.  Handlar det om att passa in eller 
rekryterar de endast utifrån kunskap? Ordförande svarar: ”Nej, nog tittar man nog på kunskap 
men i och med att många kandidater blir identifierade typiskt sett ur övriga styrelseledamöters 
nätverk så får man väl en kontroll på det sättet att de passar in.” (ibid.). 
 

6.2.2.3 Låg andel kvinnor, klass 3 (L3) 
Studiens tredje största börsbolag med låg andel kvinnor i styrelsen är L3. Detta börsbolag 
sysselsätter totalt ca 1200 personer, av dessa är ca 40 % kvinnor, varav styrelsen består av 17 
% kvinnor. (Folksam, 2010)I L3s valberedning finns det inga kvinnor däremot finns det fyra 
män, utav valberedningens medlemmar är det två som även sitter i L3s styrelse (L3, hemsida, 
2011). De styrdokument som L3 använder sig av gällande bolagsstyrning är NASDAQ OMX 
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Stockholms regelverk för emittenter, aktiebolagslagen, bolagsordningen samt Koden för 
svensk bolagsstyrning (Kollegiet för Svensk bolagsstyrning, 2010). Det högst beslutande 
organet i L3 är bolagsstämman. Årsstämman väljer bolagets styrelse samt valberedning. 
Valberedningen ska sen till årsstämman, tillsammans med L3s största ägare, lämna förslag till 
styrelsens sammansättning. (L3, hemsida, 2011) 
 
Intervjun med L3s ordförande för valberedningen börjar med frågan: vad är nyttan med att 
rekrytera ledamöter till en styrelse? Ordförande svarar ”Det yttersta syftet är att säkerställa en 
samlad kompetens där styrelsen har kompletterande kompetenser. Det hjälper ju inte att alla 
är marknadsförare i en styrelse, utan vi försöker få en sammansättning i styrelsen som 
passarför den situation börsbolaget befinner sig i nu.” (L3, personlig kommunikation, 2011) 
 
Om huruvida valberedningen har några styrdokument som de följer vid rekryteringen svarar 
ordförande följande på: ”Nej det har vi inte, vi diskuterar utvärderingen av styrelsen som görs 
en gång om året, då diskuterar vi de olika ingående styrelsemedlemmarna, vad de tillför (och 
gör en) bedömning och ser om vi behöver komplettera med något. Så det finns inte något 
direkt styrdokument.” (ibid.).  
 
Författarna fortsätter med att ställa en fråga om hur valberedningen ser på 
verklighetssituationen, alltså den situation organisationen befinner sig i när de ska rekrytera. 
Ordförande förklarar att det självklart är något som de tar in i beaktning. Ordförande utvidgar 
resonemanget med ”den kompetens vi söker utgår ju ifrån i vilken fas börsbolaget befinner sig 
i” (ibid.). 
 
I nästa fråga ställer författarna frågan om vad de utgår efter i deras behovsanalys. Ordförande 
förklarar enligt följande: ”Vi utgår ju från bolagets situation och vad bolaget egentligen ska 
flytta sig strategiskt, alltså utvecklingsplaner och sånt. Så att vi har en samling kompetens i 
styrelsen som kan vara stöd till företagsledningen i de här olika frågorna” (ibid.). Vidare ställs 
frågan angående vilket sorts förarbete som görs när de behöver en ny ledamot. Ordförande ger 
till svar: ”Ja vi diskuterar vilken typ av kompetens, sen är det ju att man utnyttjar de nätverk 
som finns.”, ”…var och en av styrelseledamöterna har ett ganska välutvecklat närverk, …så 
att vi använder ju inte någon headhunting för en styrelseplats.” (ibid.).  
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Figur 9. Illustration av L3s användning av styrelseledamöternas nätverk. 
 
På frågan om vad de ställer för krav på deras blivande ledamöter ger ordförande oss tre 
parametrar som anses vara speciellt viktiga. Dessa är deras bakgrund, den kompetens de har 
samt det track record som de kan visa upp. Författarna fortsätter med att fråga om det finns 
någon kompetens som är extra viktig. Ordförande anser att eftersom L3 varit i en så kallad 
omvandlingsperiod, med tanke på att de ändrat sin inriktning, så har självklart detta avspeglat 
sig i valberedningens val av kompetens. Därför blir, som ordförande utrycker sig: 
”handelsfrågorna (och) detaljhandelsfrågorna viktigare och viktigare. Då har vi set till att 
förstärka styrelsen med den kompetensen.” (ibid.). 
 
Hur börsbolaget tar fram sina rekryter, vilket urval de använder och så vidare förklarar 
ordförande på följande vis: ”Det blir ju inget urval på det sättet eftersom att, har du väl 
tillfrågat någon att delta så är de ju redan valda. Det är ju inte som en normal anställning, då 
du kanske anställer en VD och använder ett headhuntingföretag och sen får du in tre fyra 
stycken olika toppkandidater som man då är en grupp som intervjuar och oftast får de lov att 
komma med lite strategiska tankar om framtiden. Så fungerar det inte på styrelsenivå.” (ibid.). 
På följdfrågan om valberedningen får in rekommendationer svarar ordförande Ja. Samtidigt 
fortsätter ordförande med orden: …”har man sex stycken (styrelsemedlemmar) och man 
betraktar att det är en relativt kompetent styrelse som jobbar väldigt effektivt tillsammans, så 
spelar det ju ingen roll om du får nya rekommendationer, för då är ju styrelsen redan tillsatt.” 
(ibid.). 
 
På frågan om hur de bedömer sina tilltänkta ledamöters kompetens svarar ordförande: ”Det är 
ju deras track record och erfarenhet. Det är ju inte så att vi intelligenstestar våra kandidater.”( 
ibid.). Den följdfråga som ställs är om det finns någon kompetens som de skulle se som 
negativ vid rekryterande av nya ledmöter svarar ordförande: ”Att man har tillexempel 
misslyckanden bakom sig, att ”reputationet” inte är det bästa, samt svår att arbeta med, något 
annat som negativ kompetens kan jag inte se.” (ibid.). 
 
Valberedning använder sig av intervjuer. Dock inte av så kallade strukturerade sådana, utan 
mer i form av diskussioner. Som ordförande själv säger: ”när vi har rekryterat nya 
medlemmar och visat styrelsen och bolagsstämman om detta så har vi ju varit ett par stycken 
som träffat dessa nya tilltänkta kandidater. Inte med en strukturerad intervju, men man har 
träffats och diskuterat. I det särfallet har då styrelsen som då representerar huvudägarna även 
träffat dessa kandidater.” (ibid.). 
 
Vidare frågar författarna ”hur ser ni på rekrytens kompetenser i förhållande till den befintliga 
gruppen, om ni nu ska ha in en till ledamot?”. Ordförande svarar att det är viktigt att den nya 
personens kompetens kompletterar den redan existerande, eller vidgar styrelsens kompetens 
inför den framtida utvecklingen som förväntas komma till bolaget. Sista frågan behandlar hur 
de tittar på olika grupproller. Ordförande svara där: ”Ja, ja du behöver ju en ”blend” av både 
analytiker och pådrivare. Det är ju så att en styrelse ska ju vara aktiv.” (ibid.). 
  



 
 

48 
 

7. Analys 
Analysavsnittet kommer bestå av att de resultat som presenterats i empirin kommer 
analyseras med hjälp av de teorier som författarna presenterat tidigare i examensarbetet. 
Den struktur som analysen kommer följa är densamma som använts i intervjumallen (se 
Appendix 1), med undantag från den första delen som behandlar de intervjuade 
valberesningarna i allmänhet. Analysen kommer således bestå av sju delar: 
Valberedningarna, Rekryteringsnyttan, Behovsanalys, Kompetenssyn, Urval, Intervjumetod 
samt gruppsammansättning. 

7.1 Valberedningarna 
De valberedningar som intervjuats i examensarbetets empiriska studie kan analyseras inte 
bara utifrån de svar som getts och hur de givits utan även utifrån valberedningarnas 
utformning. Valberedningarnas könsobalans är tydligt återkommande oavsett om dess styrelse 
har en hög eller låg andel kvinnor, dock finns en liten skillnad. De valberedningar som tillhör 
börsbolag med en hög andel kvinnor i sin styrelse har en kvinnlig representation av 20-33 % i 
valberedningen. Medan de valberedningarnafrån börsbolag med en låg andel kvinnor i sin 
styrelse har även en låg kvinnlig representation av 0 -18 % i dess valberedningar.  
 
Valberedningar utifrån ett grupperspektiv kan ses som en social institution, där normer och 
roller har en påverkan på utseende likväl som prestation. System Justification Theory (SJT) 
behandlar gruppers agerande utifrån sociala normer. SJT anser att normbrytning är svårt då 
människor accepterar orättvisor eftersom att separera sig från gruppen kan vara en ännu större 
risk. I samma anda anser Kanter (1977) att det finns strukturella hämningar för kvinnor i 
organisationer i och med dess låga antal i grupp. De strukturella hämningarna synliggörs då 
könsobalansen kan ses i majoriteter och minoriteter i organisationssituationer. En 
minoritetsstatus anses vara om gruppen innehar en könsrepresentation på 15 % eller mindre. 
Ifall gruppindividen tillhör en minoritet så måste denna, för att inte svika gruppen, visa sin 
lojalitet till majoriteten.  
 
Valberedningarna som deltagit i studien kan utifrån ett grupperspektiv analyseras från de ovan 
exemplifierade teorierna. Valberedningarna som en social institution med få kvinnor får svårt 
att fatta beslut som skulle vara av svikande karaktär. Det vill säga de valberedningar med 15 
% eller lägre andel kvinnor i valberedningarna, vilket nästan kan inkludera alla 
valberedningar för de börsbolag med låg andel kvinnor i styrelsen, får svårt att gå emot 
valberedningens majoritet (männen). Kvinnor i dessa valberedningar kan få svårt att fatta 
beslut som är minoritetspositiva, exempelvis positiva för att kvinnor skall vara med i 
styrelsen, då de inte får svika gruppens majoritet. De valberedningar från börsbolag med hög 
andel kvinnor i styrelsen hade också en högre andel kvinnor i valberedningen (20-33%) och 
behöver då inte enligt minoritets/majoritets teorin fatta samma beslut utifrån att svika 
majoriteten, eftersom det inte finns någon sådan.  
 
I och med det sociala skapandet av genus införs även underordningen av kvinnorna, då det 
kvinnliga genuset kopplas till det biologiska könet. I och med valberedningarnas könsobalans 
kan det innebära en negativ särbehandling av kvinnorna. Män väljer män kan läsas i 
examensarbetets teori (Wallström, 2010, s. 30) och är ytterligare ett bevis på den positiva 
särbehandlingen eller kvoteringen av män till styrelser. Denna särbehandling ligger i linje 
med de tidigare argumenten för att som minoritet i en valberedning visa sin lojalitet till 
majoriteten.  
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Av de valberedningar som deltagit i studien var det endast ordförande i H2 som nämnde 
Svensk kod för bolagsstyrning som ett styrdokument för deras valberedning. Två (H1 och L2) 
stycken nämner att de har bolagsverkets dokument som styrdokument. Då ”koden” är ett utav 
dessa dokument antar därför författarna att valberedningarna är medvetna om vad dokumentet 
svensk kod för bolagsstyrning innebär utifrån ett bolagsstyrningsperspektiv. Övriga (H3, L1 
och L3) påstår att valberedningen inte har något styrdokument att följa över huvudtaget. Som 
L3s ordförande säger: ”Nej det har vi inte, vi diskuterar utvärderingen av styrelsen som görs en 
gång om året…” (personlig kommunikation, 2011). Enligt författarna är detta oroväckande då 
detta dokument tydligt framhäver att jämställdhet är bra för en sund bolagsstyrning. Om 
styrelserna anser sig ha ett bättre alternativ ska detta förklaras och motiveras till varför styrelserna 
inte väljer att följa dessa rekommendationer. Några sådana förklaringar har författarna dock inte 
kunnat finna. 
 

7.2 Rekryteringsnyttan 
När det kommer till vad valberedningarna ser som det högsta mål vilket de vill uppnå med 
dess rekrytering av en ny styrelseledamot säger 5 utav 6 valberedningar i examensarbetets 
empiriska studie att de vill uppnå organisationsnytta. Det vill säga att deras mål är att uppnå 
vad som skall bli allra bäst för organisationen. Det är endast en valberedning, den för L2, som 
inte vill uppnå organisationsnytta utan ser att det är bolaget, fast ytters sett aktieägarna, som 
skall gagnas av valet av styrelseledamot. 
 
Vid en fråga om den befintliga ekonomin eller sammanhanget som bolaget befinner sig i tas 
in i bedömningen svarade även där 5 av 6 bolag att den var av vikt för bedömningen.  H1 
(personlig kommunikation) sa till och med att: ”Man sätter in bolaget i ett sammanhang, 
(bolaget) lever ju med en samhällsutveckling på ett väldigt speciellt sätt.  (ett bolag som detta) 
är ju motorn och en stor del av samhällsutvecklingen, så vi är väldigt observanta på 
omvärlden”. Under denna fråga var det endast H3 (personlig kommunikation, 2011) som 
svarade nej, eftersom: ”styrelsens roll är ju i första hand att vara ett bollplank och en 
spärringpartner med företagsledningen”.  
 
Det är endast H1 och H2 som under den empiriska studiens del för rekryteringsnytta talar om 
nyttan för samhället och andra intressenter som är viktiga att ta i beaktning. Ur teorin finns 
starka kopplingar mellan rekrytering utifrån ett litet (endast bolaget) eller ett större (hela 
samhället) perspektiv. Att som strategi vid rekrytering se organisationen som del av något 
större, en del av samhället, föreslås som fördelaktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Utifrån 
svaren i den empiriska studien kan det utläsas att de organisationer som har en högre 
öppenhet i sin organisationssyn har till större del en jämställd bolagsstyrelse (H1 och H2). 
Den öppnare synen på organisationen som en del av något större minskar risken för urval 
byggt av normer. En samhällelig koppling till en verklighetssituation byggt av normer kan 
sättas samman med de teoretiska delarna om maktrelationer. I det samhälle vi lever i har 
männen fördelar som större förmögenhet, högre social status, respekt, auktoritet och så vidare. 
Denna ojämna fördelning kallas den patriarkala utdelningen och är en strukturell segregering i 
samhälle likväl som organisation. Lösningen på patriarkatet anser Connell (2008) vara 
jämställdhet.  
 
Utifrån den teoretiska föreställningen om samhällelig koppling till urval och jämställdhet 
fanns förväntningar att det skulle finnas skillnad mellan valberedningarna från börsbolagen 
med hög respektive låga andel kvinnor i styrelsen. Tolkningen av resultatet i den empiriska 
studien är att valberedningarna som anses jämställda (hög andel kvinnor) har i två fall utav tre 
tagit hänsyn till samhällsnyttan. H1 och H2 som har 60 respektive 50 % kvinnor i sina 
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styrelser har valberedningar som tar hänsyn till den ”stora” bilden och inte bara bolagets 
intressen vid rekrytering.  
 

7.3 Behovsanalys 
Det finns olika anledningar till varför en valberedning måste rekrytera. De vanligaste 
anledningarna är att någon av styrelseledamöterna har slutat eller att styrelsen behöver utökas 
med ytterligare kompetens på grund av att omständigheter förändrats eller att börsbolaget isig 
har ändrat riktning och gått in i andra marknader, vilket då gör att de kan behöva kompetens 
som de inte haft behov av innan. Av intervjuerna som utförts har det visat sig att de 
kompetenser som anses prioriteras högst inom styrelserna är branschkunskap samt att 
personen i fråga har varit i en företagsledande position, så som Vice Direktör (VD) eller 
liknande. Som ordförande i valberedningen för H3 (personlig kommunikation, 2011) säger: 
”Det vi värderar högst är erfarenhet av företagsledning och hur man leder och utvecklar 
företag. Och det har att göra med vad man har för meriter på det området. I detta fall valde vi 
att föreslå en person som varit ekonomi- och finansdirektör i ett av de stora svenska 
börsbolagen under många år…”. Det visar sig att fyra av de sex intervjuade ordföranden såg 
just dessa två kompetenser som bland de viktigaste kompetenser för en ledamot i dess 
styrelse. Då ledamöterna antas utifrån deras branscherfarenhet samt att de har erfarenhet från 
ledande positioner som VD anser författarna att detta tyder på att det är den formella 
kompetensen som ses som viktig. Den formella kunskapen kan bestå av vad du har för 
utbildning, certifikat, ”track record” och så vidare (Kommunal, 2011). Den reella kunskapen, 
som innebär vilken grad av förståelse, färdighet samt förtrogenhet du kan uppvisa (Ibid.), är 
något som valberedningens ledamöter antas besitta på grund av de meriter personen kan visa 
upp. Även detta nämner ordförande i H3 (personlig kommunikation, 2011): ”man förutsätter 
väl att de är kunniga och intelligenta, men det brukar sällan vara den avgörande biten”. 
 
När en valberedning ser ett rekryteringsbehov är det självklart viktigt att rekrytera rätt person 
till uppdraget. Detta kan göras genom att upprätta en målbeskrivning, ansvarsbeskrivning och 
en kompetensprofil som sedan ska visa på vilken sorts person valberedningen ska söka efter 
och sedan förhoppningsvis rekrytera (Lindelöw, 2008, s. 62-72). Det som då ska tas in i 
bilden är verksamhetsmål (kundrelationer, service, målgrupp etc), befattningshavarens mål 
(vad personen ska bidra med och vad de förväntas uppnå) samt kompetensprofilen (innehåller 
utbildningskrav, erfarenhetskrav, färdighetskrav etc) (Ibid.). Av de sex intervjuade 
börsbolagen nämner ett bolag, H1, ordagrant i intervjun att de gör en målbild av vart bolaget 
är på väg (H1, personlig kommunikation, 2011). Inget av börsbolagen har utifrån författarnas 
empiri visat tecken på att de sätter upp mål för befattningshavaren, det vill säga vilka 
förväntningar de har på personen som tillsätts som ledamot. Fem av sex börsbolag tittar dock 
på den situation bolaget befinner sig i idag, för att genom detta få en mer korrekt bild av vad 
för sorts kompetens börsbolagets styrelse kommer vara i behov av det kommande året.  
 
Utav de sex ordföranden som blivit intervjuade nämner två av dessa (H2 och H3) ordagrant 
att de använder sig av kravprofiler. För att en kravprofil ska fylla sitt syfte krävs det dock att 
denna är ordentligt förankrad, det vill säga att den grundar sig i att målbeskrivningen, 
aktiviteter/arbetsuppgifter samt befattningshavarens mål är tydligt statuerade, då 
kompetensprofilen ska täcka upp de kunskapshål som behovsanalysen pekar på (Lindelöw, 
2008, s. 62-72). Som Lindelöw (ibid.) säger läggs det ofta för mycket tid på att bedöma den 
sökande kontra den tid som dedikerats till själva definierandet av de behov som i grund och 
botten är anledningen till själva rekryteringen. Eftersom bara två börsbolag nämnt att de 
använder sig av kompetensprofiler så är det svårt att göra kopplingen att bolagen inte gör en 
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nog grundläggande behovsanalys för att göra kompetensprofilen rättvis. Men eftersom det 
endast är två börsbolag som använder sig av kompetensprofiler frågar sig författarna hur 
valberedningens objektivitet mot rekryterna säkerställs? Det kan dock anses finnas spår av en 
bristfällig behovsanalys i H3s fall då ordförande själv sa att de inte tog hänsyn till i vilken 
situation börsbolaget befinner sig i, vilket borde vara information som utgör en del av 
behovsanalysen, men använder sig samtidigt av kompetensprofiler i sin rekrytering.  
 
Ordförande i H1, H2 och L2 nämner ordagrant att de använder sig av så kallade externa 
styrelseutvärderingar. Som ordförande i H1 säger: ”Vi får en redovisning av den befintliga 
styrelsen (om) hur de olika ledamöterna har hanterat det gångna året.” (H1, personlig 
kommunikation, 2011). Detta ser författarna som intressant då både H1 och H2 har en ”hög 
andel kvinnor” i sin styrelse (60 % och 50 %) och undrar om detta kan påverka jämställdheten 
i en styrelse. Examensarbetets författare resonerar kring att dessa utvärderingar skulle kunna 
bidra till att dessa två styrelser var och en har brutit de sociala mönster där mannen anses vara 
normen och kvinnan ”det andra könet” (icke normen) (Beauvoir, 2006). Detta eftersom 
valberedningen genom dessa styrelseutvärderingar från en jämställd styrelse, fått en mer 
diversifierad syn av den kompetens som styrelsen behöver och därför breddat sitt urval av 
kandidater. Vidare har då de strukturella organisationsmönstren som Kanter (1997) 
teoretiserar om brutits upp, då kvinnor inte längre är en minoritet. Detta i sin tur medför att 
den nämnda kontrasteffekten inte längre har någon effekt, eftersom kvinnor inte längre är en 
minoritet i just denna grupp, vilket utmynnar i att kvinnor inte behöver vara illojal mot sin 
tidigare grupp för att kunna vara lojal mot den ”nya” gruppen. Vilket vidare innebär att de 
befintliga kvinnorna i styrelsen inte behöver känna en press från majoriteten.  
 
Då de två styrelserna H1 och H2 nu kan tyckas vara jämställda anser författarna att den 
sociala normen i gruppen har förändrats och gruppens grad av social behörighet (Hogg & 
Terry, 2003, s. 3) har utvidgats i form av att personer från fler kategorier nu har lättare att 
komma in i gruppen och även känna behörighet. Att den sociala normen har förändrats tror 
författarna även påverkar Beauvoirs (2006) teori om ”det andra könet”, då kvinnor nu visat 
sig fullt kapabla att erhålla en position i gruppen. Att L2, som är en långt ifrån en jämställd 
styrelse (100 % män) även använder sig av styrelseutvärderingar verkar dock inte göra någon 
skillnad när det kommer till jämställdhet. Detta eftersom ordförande anser att dessa 
utvärderingar inte visat på att styrelsen är i behov av ny kompetens. Författarna menar att om 
en styrelse är en homogen grupp kommer inte styrelsen se alla tänkbara problem och 
utvecklingsmöjligheter. Eftersom dessa styrelseutvärderingar är något som påverkar 
valberedningen i sin behovsanalys kommer därför inte valberedningen få en komplett bild av 
kompetenser som styrelsen saknar.. Detta i sin tur medför att styrelsen i valberedningens ögon 
verkar komplett, medan det i själva verket finns outnyttjad potential i form av resurser, som 
Höök (2001) nämner i den femte punkten ”Jämställdheten som kompetens och 
resursanvändning”, som menar att effektivisering av resurser och kompetens möjliggörs av 
jämställdhet.  
 
Så eftersom denna utvärdering används i valberedningens arbete att ta fram nya kandidater 
och eftersom H1 och H2 har 50 % eller mer kvinnor med och skriver dessa utvärderingar tror 
författarna att den sociala normen inom dessa två valberedningen har förändrats och att 
sökandet av blivande ledamöter nu avser ett bredare spektrum av personer. Något som talar 
för att dessa två styrelser fortsättningsvis kommer vara jämställda är Lipman-Blumens (2002) 
forskning som visar på att manligt och kvinnligt ledarskap faktiskt går åt samma håll. Denna 
skillnad är annars något som anses hålla kvinnorna borta från ledarskapspositioner då de 
anses vara bland annat känslosamma och kommunikativa, egenskaper som anses gör dem 
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mindre effektiva Holgersson (2003).  Det är alltså inte så stor skillnad, det var till och med så 
att männen som i många fall anses ska vara rationella fick högre poäng på de 
relationsbyggande egenskaperna medan kvinnorna fick högre poäng på ”manliga” egenskaper 
så som ”instinkt” (Lipman-Blumens, 2002). Tidigare då styrelser inte varit jämställda ansågs 
det även innebära en större risk att anställa en kvinna (Adams et al, 2009) jämfört med en man 
till samma position. Detta anser författarna också kan vara en anledning till att många 
valberedningar inte tittar på kvinnor till sina ledamotspositioner. Om styrelsen då består av 
mer än 50 % kvinnor borde dock denna rädsla eller osäkerhet vara bortblåst då risken i en 
jämställd styrelse bör anses lika stor vid anställandet av en kvinna respektive man, eftersom 
det ”andra alternativet” visat sig vara lika säkert som det första. Denna analys kan även 
stödjas av Kanters (1977) teori om majoriteter och minoriteter. Om könsbalansen i styrelserna 
är jämn skapas inte minoritets och majoritets aspekten och kvinnor och män blir inte heller 
lika segregerade utifrån sitt kön utan kan verka som en enhet istället för delar.  
 
När författarna analyserar helheten av delen ”Behovsanalys” i den empiriska studien så anser 
de att utfallet ligger i linje med vad Lindelöw (2008) konstaterar, nämligen att inte nog stor 
ansträngning läggs på att definiera behovet från valberedningarnas sida. Just på grund av detta 
ser författarna tveksamt på de kompetensprofiler som valberedningarna utformar. Eftersom en 
kravprofil har sina rötter ibland annat vart börsbolaget är och är på väg samt vad 
befattningshavaren ska uppnå anser författarna; att om dessa inte utförs så blir 
kompetensprofilen väldigt ytlig och bidrar till att valberedningen tappar en del av sin 
objektivitet jämte mot sina rekryter. 
 

7.4 Kompetenssyn 
De kompetenser som valberedningarna tittar efter när de rekryterar nya ledamöter är att de ska 
ha: varit företagsledare i ett större företag (4/6 börsbolag), branschkunskap (3/6 börsbolag), 
finansiell kunskap (2/6 börsbolag) samt internationell erfarenhet (2/6 börsbolag). Som 
empirin visar är att ha varit företagsledare i ett stort företag vad valberedningen ser som 
kompetens, eller enligt författarnas tolkning, det som borgar för att personen är kompetent för 
att sitta som ledamot i deras styrelse. Som ordförande i L3s valberedningen själv uttrycker sig 
angående vad det är de tittar på: ”Det är ju deras ”track record” och erfarenhet. Det är ju inte 
så att vi intelligenstestar våra kandidater.” (L3, personlig kommunikation, 2011). 
 
Dessa empiriska fynd som författarna presenterar stämmer faktiskt tämligen bra med de 
resultat som Sheridan och Milgate (2005, s. 848) presenterade i sin studie. De kom fram till 
tre teman som handlar om vad valberedningen baserar sin kompetensprofil på och ser ut som 
följande: 
 

• Starka referenser (från tidigare erfarenhet) 
• God förståelse av ekonomi och organisation 
• Starkt nätverk 

 
Som författarna tolkar de empiriska fynden i Sheridan och Milgates studie stämmer de två 
första punkterna, starka referenser och god förståelse för ekonomi och organisation bra 
överens med vad som presenterats i författarnas egen empiri. God förståelse för ekonomi är 
inte lika väl cementerad (2/6 börsbolag), men om personen i fråga har varit företagsledare för 
ett större företag bör denna ha en god förståelse för organisation samt starka referenser. 
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Med dessa tre teman i åtanke kan rekryteringsprocessen och valberedningens syn på 
kompetens bidra till att könsfördelningen i styrelserna blir snedvriden. Detta på grund av att 
VD positioner i Sverige till 69 % upptas av män (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2008, s. 
136), vilket på grund av tidigare resonemang om att valberedningar rekryterar efter tidigare 
erfarenheter ger indikationer på att kvinnor långt före i sitt yrkesliv tappar chansen att ta sig in 
i en styrelse då de inte lika ofta når positioner som till exempel VD. Bortsett från detta skiljer 
det sig även i vad män och kvinnor själva anser vara den viktigaste kompetensen när det 
gäller att bli antagen till en styrelse. Enligt Sheridan och Milgate (2005, s. 850) undersökning 
ser män till 51 % att den viktigaste kompetensen till att bli antagen till en styrelse är deras så 
kallade ”track record”, som handlar om till exempel vad de har åstadkommit i sin karriär. Till 
skillnad från detta ser kvinnor till 21 % det kontaktnät personen ifråga erhåller som den 
största anledningen till personen i fråga blir antagen till en styrelse. 
 
Analysen är att eftersom majoriteten av de börsbolagens valberedningar vi intervjuat består av 
män så finns det stor risk för att denna syn på vilken kompetens som är viktigast även 
genomsyrar valberedningarna, vilket den bevisligen gör utifrån detta examensarbetes empiri. 
Detta medför att valberedningarna tittar mer på den formella kunskapen, till exempel vilken 
position personen haft och därmed det ”track record” den blivande ledamoten kan visa upp. 
Således eftersom kvinnor anser att det kontaktnät personen i fråga besitter är av störst vikt 
kanske detta medför att kvinnor inte är lika inriktade på att ha ett starkt ”track record” och 
därmed inte, enligt de nuvarande valberedningarnas syn, har de förutsättningar eller 
kompetenser som anses vara dem ”rätta” kompetenserna eller förutsättningar. 
 
Dessa är alltså de kompetenser en valberedning vill att sin styrelse ska innefatta, vad finns det 
då för kompetenser eller egenskaper som en valberedning inte vill ha in i sin styrelse? Vi 
frågade bland annat ordförande i L3s valberedning om det fanns någon kompetens som 
ansågs vara negativ och som valberedningen absolut inte ville ha in i styrelsen. Ordförande 
svarar: ”Att man har tillexempel misslyckanden bakom sig, att ”reputationet” inte är det bästa, 
samt svår att arbeta med. Något annat som negativ kompetens kan jag inte se.” (L3, personlig 
kommunikation, 2011). Det är bara i en intervju denna fråga har fått detta utfall, i de andra 
intervjuerna har antingen ordförande inte kunnat svara, eller givit ett svar som är i linje med 
att de inte vill ha in kriminella personer i sin styrelse.  
 
Att L3 talar om tidigare misslyckanden som någonting negativt är av vikt, då detta svar kan 
analyseras utifrån teorierna om ”glasklippan” samt ”synergieffekten”. Synergieffekten är 
något som Kanter (1977) tar upp och handlar om att när kvinnorna väl tar sig igenom alla de 
diskriminerande skikten som anses finnas, nås den sista utmaningen; att på grund av sin 
minoritet till högre grad synliggöras och får därigenom ett ökat prestationstryck från sin 
omgivning. Vidare om en kvinna misslyckas är detta något som kommer projiceras på 
kvinnor som grupp, medan om kvinnan lyckats anses det vara individbundet (Ibid). Detta i 
samband med vad som har diskuterats tidigare angående att kvinnor endast blir erbjudna 
högre positioner i organisationer som går dåligt, vilket indirekt innebär högre risk för 
misslyckande (Adams et al, 2009), kan visa på att kvinnor i själva verket kanske inte ges de 
bästa möjligheterna till att få de kompetenser som en valberedning ser som nödvändig; som 
till exempel att personen i fråga har suttit som företagsledare och dessutom lyckats som 
sådan. Utan när den chansen väl ges så blir de placerade på den så kallade glasklippan, som 
enligt Ryan och Haslam (2007) blir som en andra våg av diskriminering, eftersom dem gång 
på gång blir tilldelade positioner som innebär högre risk för misslyckande, och på grund av 
denna, enligt ordförande i L3, så kallade negativa kompetensen inte längre är intressanta för 
ett styrelseuppdrag. 
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7.5 Urval 
När det kommer till frågan om hur eventuella styrelseledamöter tas fram stämmer alla 
valberedningar svar överrens, svaret är kontaktnät. Valberedningarna använder sina 
kontaktnät eller kontaktnätens kontaktnät för att ta ut eventuella styrelseledamöter och sen går 
processen vidare på olika sätt därifrån. En bra sammanfattning kommer från H3 (personlig 
kommunikation, 2011) där valberedningen under studien sa: ”Vi pratade med olika personer 
som vi känner”. För att nå toppositionerna i en styrelse måste en individ ha rätt kontakter, 
detta var även en konklusion som Sheridan och Milgate (2005, s. 848) gjort som ett av de tre 
starkaste argumenten varför en individ får en styrelseposition. Eftersom svaren var samma för 
bolagen oavsett ifall de hade hög eller låg andel kvinnor i sin styrelse kan ingen urskiljning 
göras huruvida nätverksparametern påverkar styrelsen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
Dock Finns det några urskiljningar som kan göras i svaren från de olika börsbolagens 
valberedningar när det kommer till alternativa urvalsmetoder.  
 
H1, H2, H3 och L1 tar förutom användningen av nätverk som urvalsmetod in 
rekryteringsfirmor för att se ifall de kan komma med något bra förslag utöver de förslag som 
framkommit från kontaktnäten. L2 och L3 gör inte detta och valberedningen för L3 (personlig 
kommunikation, 2011) uttrycker till och med att ”Det blir ju inget urval på det sättet eftersom 
att, har du väl tillfrågat någon att delta så är de ju redan valda. Det är ju inte som en normal 
anställning, då du kanske anställer en VD och använder ett headhuntingföretag… Så fungerar 
det inte på styrelsenivå.”. L2 och L3 tycker istället att det som skall fokuseras på vid urval är 
rekryternas branschkunskap. 
 
HI, H2, H3 och L1 är de firmor som tar in externa åsikter i urvalet från rekryteringsfirmor. 
Dessa fyra bolag är även de bolag i studien som innehar högst andel kvinnor i sina styrelser 
(18-60 %). Objektivitet i en rekrytering är som nämnt tidigare av yttersta vikt för att anta rätt 
person för positionen. Att göra en behovsanalys och kravprofil och sedan utgå ifrån den 
objektivt ökar chansen att få en person som verkligen uppfyller kraven och inte bara ”passar 
in”. Den subjektiva processen, där valberedningarna tenderar att välja en person som är lik 
dem själva, är en diskriminerande process där alla inte tävlar på samma villkor. I 
examensarbetet har ett mönster kunnat utläsas att de valberedningar som använder sig av 
externa rekryteringsfirmor är de valberedningar som har högst andel kvinnor i sina styrelser. 
En rekryteringsfirma som utgår från en kravprofil kan antas rekrytera utifrån en mer objektiv 
syn och de valberedningar som använt sig av denna metod har visat sig vara positiv för 
jämställdheten i styrelserna. För att uppnå objektivitet vid rekrytering kan det utläsas i teorin 
att Conyon och Mallin (1997) poängterade behovet av en omdirigering i 
rekryteringsprocessens urval för att öka jämställdheten i näringslivets toppositioner. Ett annat 
förslag på hur denna objektivitet skall uppnås är genom användningen av bedömningsmatriser 
vid urvalet. En bedömningsmatris som utgår från kravprofilen med parametrarna som i sin tur 
värderas olika i förhållande till varandra, skall fungera som en vägledande funktion för 
valberedning i dess objektiviserande av bedömningen.  
 
I teorin kan det i figur 4. (Sheridan & Milgate, 2005, s. 850) utläsas hur kvinnor och mäns 
uppfattningar om vad som är viktigt i urvalet vid en styrelseposition. Intressant är sättet hur 
kvinnor antagits till styrelser, där kvinnorna tror att det var på grund av privata kontakter eller 
deras synlighet i det offentliga rummet som medfört erbjudandet. Sheridan och Milgate 
(2005, s. 847) anser även att kvinnor behöver ha en privat eller offentlig kännedom till 
valberedningen för att de skall ”våga” anta en kvinna till en styrelse. Examensarbetets 
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empiriska studie visar motsatsen. Det är när det kommer till en breddad bedömning där 
styrelserna använder sig av externa rekryteringsfirmor som det kvinnliga deltagandet ökar. 
Det är när valberedningarna för de svenska börsbolagen väljer in någon ”kändis” som denna 
”kändis” ofta är en man.  
 
En annan fråga som ställdes under den empiriska studien var den om valberedningen får in 
många rekommendationer. Inom denna fråga syntes ett liknande mönster som på föregående 
fråga under urvalsdelen. H1, H2, H3 och L1 svarade alla ganska liknande, det vill säga att det 
händer någon gång, men inte så ofta. L2 och L3 däremot tog en uppfattningsvis ”försvarande” 
position när frågan ställdes. L2 (personlig kommunikation, 2011) svarade ”Nej det har vi inte 
fått och det är ganska ovanligt att valberedningar får förslag utifrån. Det är väldigt ovanligt 
faktiskt” och L3 (personlig kommunikation, 2011) svarade att ”… så spelar det ju ingen roll 
om du får nya rekommendationer, för då är ju styrelsen redan tillsatt.”.  
 
Vad som skapat detta ”försvarande” förhållningssätt skulle kunna kopplas till teorin om 
homophily eller lika barna leka bäst teorin. Denna teori går ut på att grupper som är 
homogena vill fortsätta vara med människor som är lika dem själva, inom samma sociala 
kategori. Inom den här teorin utgör genus en stor del av kategoriseringen (teorin om 
homophily gäller även exempelvis etnicitet och demografiska skillnader som vi valt att inte ta 
upp och undersöka i detta examensarbete). Om valberedning och styrelse har en 
könsfördelning som den i L2 (0 %), är det inte svårt att se deras svårighet i att någon annan än 
en individ som ser ut som dem själva skulle kunna ses som ett alternativ. De har inga kvinnor 
för att de vill ha individer som är som dem själva, nämligen män. Denna teori fungerar även 
vertikalt, det vill säga om en person kommer från en lägre hierarkisk position är det svårare 
för denna att passa in eftersom denna inte uppfyller kraven för att ”passa in”. Så en kvinna 
som inte har haft samma hierarkiska nivåer som männen som redan sitter i styrelsen sorteras 
bort i ett diskriminerande urval.  
 

7.6 Intervjumetod 
Enligt examensarbetets empiriska studie använder H1, H2 samt H3 sig av intervjuer i sin 
urvalsprocess. L1 använder sig inte av intervjuer, utan mer av typen samtal. Vad som 
bestämmer samtalets inriktning är enligt ordförande ”egen erfarenhet/kunskap, känsla och 
bedömning.”, ordförande säger vidare ”Man går igenom det på ett ganska enkelt sätt.” (L1, 
personlig kommunikation, 2011). L2 använder sig inte heller av intervjuer, utan förklarar 
vidare: ”Nej jag tror det blir nog lite ”word of mouth”. I första hand utnyttjar man sitt eget 
och styrelsen nätverk för att hitta personer. Jag tror inte det blir en anställningsannons. Utan 
man hittar lämpliga kandidater och pratar med dom.” (L2, personlig kommunikation, 2011). 
L3 säger först ”ja” på frågan om de använder sig av intervjuer, men kommer sedan själv fram 
till att det mer är diskussioner, som ordförande själv säger: ”när vi har rekryterat nya 
medlemmar och visat styrelsen och bolagsstämman om detta så har vi ju varit ett par stycken 
som träffat dessa nya tilltänkta kandidater. Inte med en strukturerad intervju, men man har 
träffats och diskuterat. I det särfallet har då styrelsen som då representerar huvudägarna även 
träffat dessa kandidater.” (L3, personlig kommunikation, 2011). Sammanfattningsvis 
använder alltså alla börsbolag som har en ”hög andel kvinnor” i sin styrelse sig av intervjuer 
vid sitt urval av representanter medan alla börsbolag med ”låg andel kvinnor” i styrelsen 
använder sig av diskussioner och samtal.  
 
Rekryteringsteori anser att en intervju bör vara strukturerad efter den uppsatta 
kravspecifikationen, vilken i sin tur är konstruerad efter den behovsanalys som utförts 
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(Lindelöw, 2003). Om inte detta följs finns det risk för att intervjuerna blir för styrda av det 
subjektiva, vilket betyder att detaljer och kompetenser som kravprofilen efterfrågar bortses 
från då samtalsägaren går efter sin magkänsla istället för de kompetenser som 
intervjupersonen besitter samt tjänsten efterfrågar. Genom detta finns risken att personen 
rekryteras på grunder som inte har att göra med dennes kompetens. Som Yakubovich och Lup 
(2006, s. 710-723) uppmärksammar är risken för nepotism större vid en subjektiv 
intervjumetod. Att intervjuns helhet har som grund i den utförda behovsanalys som sedan 
ligger som grund för ett rekryteringsverktyg som kravprofilen ses därför enligt Lindelöw 
(2003) vara av stor vikt. Detta är även något författarna anser samtliga börsbolag inom ”låg 
andel kvinnor” vara dåliga på, nämligen att på ett tillfredställande sätt använda sig av en 
behovsanalys som senare utmynnar i den kompetensprofil som sätter ton till vilka egenskaper 
en ledamot skall besitta. Författarnas tolkning av de svar ordföranden givit anses väga allt för 
mycket åt det subjektiva hållet vilket isig kan påverka jämställdheten i vardera styrelse. 
 
Att denna uppdelning mellan valberedningarna för börsbolagen med ”hög andel kvinnor” och 
”låg andel kvinnor” uppenbarar sig anser författarna kan visa på att de börsbolag som inte 
använder sig av intervjuer därmed slutar upp med en mer homogen styrelse ur ett 
könsperspektiv.  
 
Författarna kopplar detta till teorin ”Lika barn leka bäst” (The theory of Homophily), som tar 
upp hur människor helst är runt personer som kommer från samma gruppkategori och på så 
sätt stänger ute övriga grupper som de anser inte tillhör deras gruppkategori. Denna teori 
finner dessutom mest stöd bland grupper som befinner sig högt uppe i hierarkin samt bland 
vita män. (Jost & Elsbach, in Hogg & Terry, 2003, s. 188-189) Detta ser författarna som en 
möjlig förklaring till varför kvinnor inte kommer in i dessa styrelser där endast samtal avgör 
om en styrelseledamot passar in eller inte. En strukturerad intervju är till för att minimera 
risken av att just dessa underliggande aspekterna (exempelvis normer) ska väga för tungt vid 
rekrytering av nya personer. Detta stämmer in på teorierna från Lindelöw (2008), där det 
konstateras att om urvalet sker med en subjektiv ansats är processen inte alls lika rättvis.  
 
Börsbolagen med ”låg andel kvinnor” syftar till hur många kvinnor som finns representerade i 
styrelsen. Dock ser författarna att samtliga börsbolag från denna kategori överlag har en 
kvinnlig representation över hela organisationen på ungefär 35% (L1: 31 %, l2: 38 % och L3 
36 %) (Folksams Jämställdhetsindex, 2010), vilket författarna anser gör organisationerna till 
mansdominerande. Snittet för totalt anställda inom börsbolagen i kategorin ”hög andel 
kvinnor” slutade upp på 50% (H1: 36 %, H2: 63% samt H3: 50 %) (Folksams 
Jämställdhetsindex, 2010), vilket författarna ser som överlag jämställda organisationer. Som 
Connell (2009, s. 106-109) anser finns det stor risk att de procedurer och kriterier som finns i 
mansdominerande organisationer blir utformade efter just män för att således även passa män 
bättre. Detta bör enligt författarna göra det svårare för kvinnor att passa in, då de platser som 
finns till förfogande i börsbolaget i själva verket är utformade efter ”manliga” kriterier, eller 
efter ”normen”, som Höök (2001) anser är utformad efter mannen, då kvinnan i samhället ses 
som ”icke normen” och därav inte passar in på dessa positioner.  
 
Dessa manliga kriterier skulle därför genomsyra företaget och så klart påverka rekryteringen 
av personal (Connell, 2009). Att dessa organisationer med ”låg andel kvinnor” är 
mansdominerande och därav till högre grad kan besitta kriterier som är uppbyggda av män, 
för män, skulle därför kunna vara en av orsakerna till att kvinnor inte i lika hög grad anställs 
till företaget eller blir antagna till företagens styrelser. 
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7.7 Gruppsammansättning 
Enligt empirin som presenterats i detta examensarbete säger ordförande i H1, H2 samt L3 att 
de tittar på gruppsammansättningen när de rekryterar nya styrelseledamöter. Detta förklarar 
ordförande i H1s valberedningen på ett bra sätt: ”en styrelse ska också fungera som ett lag, 
med stor integritet, vilket också är en viktig ingrediens. Det är inte bara den personliga 
kompetensen, utan den ska också fungera ihop med andra på ett utmärkt sätt.” (H1, personlig 
kommunikation, 2011). L2s valberedning tar inte hänsyn till grupproller när de rekryterar 
ledamöter, utan som ordförandes säger: ”…men i och med att många kandidater blir 
identifierade typiskt sett ur övriga styrelseledamöters nätverk så får man väl en kontroll på det 
sättet att de passar in.” (L2, personlig kommunikation, 2011). H3 och L1 besvarar inte frågan 
isig, men något som L1s ordförande är ensam att ta upp är hur jämställdhet inom en styrelse 
är viktig: ”Det är viktigt för det första att styrelsen representerar det samhälle som vi värkar i. 
Då är det viktigt att det finns en blandning av kvinnor och män, olika åldrar och att man har 
en förståelse för de kunder som vi vänder oss till.” (L1, personlig kommunikation, 2011).  
 
Enligt Belbin (2000) är just vilka typer av personer en grupp består av avgörande för hur 
effektiv gruppen ifråga kommer vara. Att titta på dessa när de ska rekryteras är därför viktigt 
för att på så sätt ge gruppen så goda förutsättningar att fungera på ett så bra sätt som möjligt. 
På grund av de spridda resultaten mellan de två kategorierna ser dock inte författarna några 
tecken på att detta är något som endast inträffar bland de styrelserna som har ”låg andel 
kvinnor” eller ”hög andel kvinnor”. Ordförande i L1 bekräftar dock vad flertalet forskare 
kommit fram till, nämligen att om en styrelse innefattar bland annat könslig mångfald så är 
chansen stor att beslutsfattningsprocessen förbättras i form av bättre dynamik inom gruppen 
(Van der Walt & Ingley, 2003,Sheridan & Milgate, 2005, Tienari, 2009, mfl.) samt att frågor 
och problem blir angripna från fler vinklar. Författarna anser att L1 i denna studie kan ses 
som ett föredöme då de enligt författarna ser på jämställdhet ur två av de sju olika synsätten 
som Höök (2001) presenterar. Dessa två är ”jämställdhet som lönsamhetsförbättring” samt 
”jämställdhet som maktomfördelning”. I sitt resonemang visar L1s ordförande vilka fördelar 
de ser med en könsjämställd styrelse. Utifrån ”jämställdhet som lönsamhetsförbättring” ser de 
att en styrelses dynamik främjas av könsjämställdhet, samt att styrelsen utifrån perspektivet 
”jämställdhet som makomfördelning” inte missar vissa tolkningar vid beslutsfattandet när 
styrelsen är könsjämställd. Utifrån dessa två anser dock författarna att genom att företaget 
antar dessa två perspektiv även kommer gynnas av ett tredje, nämligen ”jämställdhet som 
kompetens och resursanvändning”, detta då företaget tar vara på det faktiska utbudet av 
kompetens, inte bara den kompetens som anses vara kompetens utifrån ett mansdominerande 
perspektiv.  
 
Hur L1 ser på jämställdhet är självklart något som författarna ser som väldigt positivt, dock 
visar L2 enligt författarna ingen hänsyn till dessa jämställdhetsuppfattningar, då de inte alls 
tittar på gruppsammansättningen utan anser att de har en automatisk kontroll av att personen 
passar in då de endast rekryterar från det egna nätverket. Som författarna tolkar detta betyder 
det att så länge någon inom styrelsen eller valberedningen känner personen i fråga kommer 
detta vara bevis nog för att personen passar in i gruppsammansättningen och därmed bidrar 
till att gruppen blir så effektiv som möjligt. Detta beteende är något som kan kopplas till, den 
inom analysen tidigare använda, teorin ”Lika barn leka bäst” (The theory of homophily), där 
grupper högre upp i hierarkins ovilja att släppa in andra demografiskt annorlunda grupper är 
stark då de helst beblandar sig med personer från grupper med samma sociala status (Jost, J. 
& Elsbach, K., in Hogg & Terry, 2003, s. 188-189).  
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8. Slutdiskussion 
Den diskussion som kommer presenteras i detta avsnitt är ämnad att kunna hjälpa till att 
besvara examensarbetets problemformulering. Det är även menat att knyta an tidigare kapitel 
med författarnas egna reflektioner. 
 
I examensarbetets analys har en vida genom gång gjorts om den effekt gruppens (styrelsen 
eller valberedningens) könsfördelning har på framtida könsmönster. Den reflektion som 
författarna kommit fram till visar på att så länge kvinnorna är i minoritet kommer denna låga 
kvinnliga representation inte göra att fler kvinnor att nå styrelsepositionerna. För att påverka 
detta krävs det aktiva återgärder. Valberedningarna bör skapa en ökad medvetenhet i 
rekryteringsprocessen, detta för att uppnå en jämn könsstruktur. För att uppnå en jämn 
könsstruktur i styrelsen är det enligt författarna viktigt att ta hänsyn till hur könsfördelningen 
ser ut i valberedningarna, då det är dessa som faktiskt väljer ut kandidater som sedan väljs till 
styrelsen av årsstämman. I de flesta fall kunde författarna se en väldigt låg andel kvinnor 
representerade i valberedningarna, så låg som 0-17 %, vilket är betydligt lägre än styrelserna i 
sig (0-60 %). Så utifrån bland annat Kanters (1977) teori om tokenism och det bevisade 
ordspråket ”män väljer män” (Wallström, 2010) så drar författarna slutsatsen att för att en 
styrelse ska bli jämställd är det av stor vikt att även valberedningens könsstruktur ses över, då 
det är denna som väljer ut vilka ledamöter som ska föreslås och sedan röstas fram. Problemet 
att män väljer män, att det omtalade ”glaset” skapas av män är en svår spiral att bryta. 
Jämställda valberedningar är en väg som skulle kunna fungera, men för att det skall till ett 
klimat där kvinnorna inte blir i minoritet och den kvinnofientliga cirkeln inte fortsätter finnas 
måste kanske starkare återgärder vidtas.  
 
Om valberedningen ser börsbolaget som en del av samhället, den stora bilden, är något som 
författarna anser är av stor vikt när det kommer till hur dessa tar fram sina potentiella 
ledamöter. Att endast se till bolaget och dess aktieägare menar författarna bidrar till att 
valberedningen fokuserar på ett smalare spektra av kandidater för sin styrelserekrytering. Om 
valberedningen istället skulle se börsbolaget som en del av samhället menar författarna att de 
även skulle se annorlunda på vad som anses vara viktig kompetens inom börsbolagets 
styrelse. Självklart skulle fortfarande den för tillfället prioriterade kompetensen fortfarande 
vara viktig, men samtidigt skulle andra problem dyka upp vilket skulle bidra till att de ställs 
inför andra utmaningar som i sin tur skulle behöva tittas på från ett annat perspektiv och därav 
även kräva en annan sorts kompetens. Som L1s ordförande nämnde är det viktigt att en 
styrelse representerar det samhälle den verkar i, då det i slutändan är just samhället 
börsbolaget profiterar av och därför är av vikt att förstå. Den slutgiltiga reflektionen är att om 
börsbolagen till högre grad skulle anse sig göra nytta för samhället gentemot göra nytta endast 
förbörsbolaget skulle det resultera i att kompetensen inom styrelsen utvidgas, då den till högre 
grad representerar en bredare samhällsbild. Följdeffekten av detta kan antas bli att styrelserna 
öppnas upp för andra sociala kategorier av människor som besitter en bredare kompetens och 
gör att bolaget kan anpassas till den miljö de verkar i. 
 
Valberedningarnas kompetenssyn anses enligt författarna vara könsdiskriminerande då den 
ses som väldigt stram. Detta är något författarna menar kommer begränsa urvalet till blivande 
ledamöter, då valberedningar tittar mest på personens ”track record” samt branschkunskapen. 
Något som enligt författarna däremot främjar en bredare kompetenssyn är de externa 
styrelseutvärderingarna som H1 och H2s styrelser använder sig av. Eftersom båda dessa 
styrelser har en hög andel kvinnor leder detta till att valberedningen som tar del av 
utvärderingarna får en mer mångfacetterad bild av styrelsens kompetensbehov. När en 
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styrelse till hög grad består av män menar författarna att den bild styrelsens utvärdering 
förmedlar inte blir lika komplett och ger därför inte valberedningen den input som krävs för 
att de överhuvudtaget ska vidga sitt kompetenssökande, detta då de inte ser det som 
nödvändigt utifrån styrelsens externa utvärdering. En utvärdering kommer inte göra en redan 
mansdominerad styrelse jämställd, utan kan endast utifrån resultatet i studien bibehålla den 
könsstruktur som finns. Är ”glaset” redan nermonterat så hjälper externa utvärderingar 
valberedningen att hålla de nedmonterade ”glaset” nere. Att kvinnor ska ha lika chans som 
männen att bli inkluderade ligger med andra ord i vad valberedningen anser att styrelsen 
behöver i form av kompetens, vilket påverkas av behovsanalysen där styrelsens utvärdering är 
en grundsten och därav anser författarna att denna externa utvärdering är av stor vikt för att 
förmedla denna syn till just valberedningen. Men det handlar inte bara om rättviseaspekten i 
att kvinnor bör få chansen och inte stötas bort från olika positioner beroende på att de är 
kvinnor. Det handlar även om att genom valberedningarnas stereotypiska beslutsfattande så 
förlorar bolagen på det rent resultatmässigt. Att ha en styrelse som består av bara män med 
liknande bakgrund och erfarenheter gör styrelsen till väldigt begränsad i dess perspektiv och 
en styrelse där kvinnor har erbjudits ett större inflytande har bolagsstyrningen förbättrats samt 
har den kort- och långsiktiga lönsamheten förbättrats. Att i L2 och L3s fall inte ställa sig 
starkt kritiskt till sitt eget tänkande, det vill säga inte öppna upp och bredda valberedningens 
syn kan antas skadar dem själva. Precis som citatet från L3 säger på försättsbladet “Det är ju 
inte så att vi intelligenstestar våra kandidater”, kan antas visa på deras övertro på dem själva. 
Som att de i valberedningen inte behöver gå igenom olika steg för att ta fram rätt kandidat, 
rekryterna är redan bedömda och urvalet är redan gjort från första början.Detta då bolagen 
med en öppnare och mer mångfacetterad urvalsprocess har en jämställd styrelse och 
börsbolag med jämställda styrelser har visat på en högre lönsamhet, vilket skulle innebära att 
L2 och L3 förstör för sig själva med deras strama syn. 
 
 
När det kommer till hur valberedningar tar fram sina kandidater finns det enligt författarnas 
empiri två vägar att gå. Antingen via det kontaktnät som styrelse och valberedning besitter 
eller via rekryteringsfirmor. Författarna anser att användandet av rekryteringsfirmor är bra för 
skapa en bredare syn i det totala urvalet, vilket kan antas vara mer objektiv. Detta då en 
rekrytringsfirma utgår från behovsanalysen och inte de sociala normer som verkar i 
valberedning och organisation. Rekryteringsfirman har även de sociala normer, men kan antas 
utgå från behovsanalysen till större del då det är deras enda uppgift och på så vis vara mer 
objektiva i sitt urval. Problemet skulle dock inte försvinna eftersom det i slutändan är 
valberedningen och i vissa fall även styrelsen som sedan väljer ut vilka av dessa kandidater, 
framtagna av rekryteringsfirman, som ska få chansen att av årsstämman sen bli röstad på och 
därmed blir antagen till styrelsen. Författarna ser trots detta ändå rekryteringsfirmorna som ett 
bra steg då dessa, i förhållande till valberedning och styrelse, har ett större kontaktnät samt 
inte är lika påverkade av det klimat och normer som råder inom valberedningen och styrelsen. 
Rekryteringsfirman går enligt författarna in med en högre grad av objektivitet och bidrar 
därmed till att kandidaten i fråga blir utvald på grund av dess kompetens och inte riskerar att 
bli förbisedd på grund av personens avvikande sociala behörighet. Problemet att 
valberedningen fortfarande gör det sista urvalet kvarstår dock, men enligt författarna är detta 
ett steg på vägen i att försöka bredda valberedningens syn på kompetens. 
 
Efter att urvalet har slutförts och valberedningen har några potentiella kandidater, är det dags 
för nästa steg. Nämligen att bestämma vilka av dessa kandidater som ska presenteras på 
årsstämman. Här ser författarna att det sätt som dessa personer väljs ut på skiljer sig mellan de 
styrelser som har hög andel kvinnor och låg andel kvinnor i sin styrelse. De styrelser som har 
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en ”hög andel kvinnor” använder sig av intervjuer i sin process, medan styrelserna med ”låg 
andel kvinnor” använder sig av diskussioner eller samtal. Därför drar författarna slutsatsen att 
den sista delen i valberedningens rekryteringsprocess, själva intervju-/samtalstillfället, har 
stor påverkan på jämställdheten i styrelserna. Att genomföra en grundlig behovsanalys, 
målbeskrivning samt mål för befattningshavaren som sedan utmynnar i en kompetensprofil är 
av största vikt för att i så lång utsträckning som möjligt behålla objektiviteten och därmed 
hålla borta samtalsägarens subjektiva tolkningar och utvärderingar. Om inte detta följs ser 
författarna ingen annan utväg än att Glastaket kommer växa sig allt tjockare och tjockare med 
tiden, på grund av att män kommer fortsätta välja män för att bibehålla gruppens homogenitet.  
 
När det kommer till valberedningens syn på gruppsammansättningen kunde författarna inte se 
något mönster beroende på ifall börsbolagens styrelsen var jämställda eller inte. 
Reflektionerna över det är inte speciellt förvånande, då författarna anser att valberedningarna 
syn på gruppsammansättning är så pass inrutad till hur den befintliga styrelsen ser ut att tänka 
utanför det oberoende av sammansättning inte går in under den subjektiva process som 
verkligen försiggår. 
 
Sammantaget anser författarna sig kunna påvisa att valberedningarnas rekryteringsprocess 
samt kompetenssyn vid sitt urval av styrelsemedlemmar påverkar jämställdheten inom 
börsbolagens styrelser. Detta då valberedningarnas syn på kompetens är alldeles för stram, då 
valberedningarna själva inte är nära jämställda, då valberedningarna syn av börsbolaget som 
en del av samhället inte alltid finns, då valberedningarna inte gör nog omfattande 
behovsanalys vilket i sin tur leder till en outvecklad kompetensprofil samt avsaknaden i 
många fall av intervjuer för potentiella styrelsemedlemmar. Ur examensarbetet forskning kan 
även författarna påvisa att det inte är endast kompetensen som styr urvalet av 
styrelseledamöter. Denna del är ett viktigt bidrag till forskningen om styrelsearbete och 
jämställdhet eftersom författarna kan säga fastslå att jämställdheten inte är ett hot mot den 
samlade kompetensen. 
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9. Rekommendationer 
Rekommendationerna har gjorts utifrån examensarbetets syfte och har som avsikt att främja 
medvetenheten hos valberedningar i hur de kan agera för att skapa en jämställd styrelse för 
ett förbättrat resultat. 
 
Rekommendationerna som examensarbetets författare vill delge valberedningar kan delas in i 
tre delar: 

1. Helhetssyn 
2. Användbara verktyg 
3. Externa åsikter 

 
Den första rekommendationen, helhet, är till för att skapa medvetenhet om det befintliga 
läget. Ur examensarbetet har det framkommit två aspekter som en valberedning måste vara 
medvetna om, det är dels befintlig könsstruktur och dels bolaget som en del av något större. 
Den befintliga könsstrukturen i valberedningen och i styrelsen är av betydelse för utfallet. 
Valberedningar gör i sina subjektiva bedömningar en positiv diskriminering av män då de 
väljer in människor som är lika dem själva eller de som redan sitter i styrelserna. Detta blir till 
en spiral där män väljer män om och om igen. Vi rekommenderar därför att valberedningar 
gör sig medvetna om de obalanser som finns i dess styrelser och agerar utifrån dem. Detta 
genom att bryta de mönster som är djupt  inritat i den sociala strukturen behövs en 
medvetenhet och en vilja att bryta den positiva diskrimineringen för att skapa ett lönsammare 
klimat. Att anta en kvotering av kvinnor för att motverka den kvotering eller positiva 
diskriminering av män som redan pågår kan vara en utväg. Som det tidigare nämnts i 
examensarbetet ser många människor kvotering av kvinnor som ett hot mot kompetensen. 
Men som examensarbetets forskning har bevisat är kompetens inte alltid den faktor på vilken 
en individ antas till en styrelse och därför bör kvotering övervägas som alternativ. Den andra 
delen av den första rekommendationen är även att som valberedning sätta in sitt bolag i ett 
större sammanhang. Att se sitt bolag som en del av något större har bevisat sig fördelaktigt för 
att skapa en jämställd styrelse.  
 
Den andra rekommendationen vi vill göra till valberedningar är att satsa på förarbete. Det 
finns verktyg att använda för att öka objektiviteten i en rekryteringsprocess och det har 
bevisat sig hjälpa i att valberedningen rekryterar utifrån ett mer mångfacetterat perspektiv. Att 
använda sig av intervjuer ger inte bara en större insikt i individernas personliga profil utan 
även ifall individen stämmer överrens med den behovsanalys som utförts. För att värdera 
individer mer objektivt finns det även flera verktyg, förslagsvis skulle en valberedning kunna 
använda sig av bedömningsmatris. 
 
Den tredje rekommendationen till valberedningen som vi vill ge är att ta in externa åsikter för 
att bredda sitt synsätt och på så vis även tänka utanför boxen när det kommer till 
bedömningen. Genom att använda externa rekryteringsfirmor som kan utgå från behovsanalys 
kan valberedningen bredda sitt urval. Istället för att bara välja mellan kontaktnät finns det 
chans att få in nytt blod samt även föreslagna individer som en extern person sett ett behov 
av. Det finns även stora fördelar sett utifrån ett jämställdhetsperspektiv att ta in externa åsikter 
till valberedningen utifrån att styrelsen själv utvärderar sin roll. Att öka insikten till styrelsen 
genom en utvärdering som de gör själva medför en ökad insikt och på så vis utvecklade i det 
totala urvalet. Börsbolag som använder sig av externa rekryteringsbolag och utvärderingar har 
visat sig anta kvinnor i styrelsen till högre grad.  
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De tre rekommendationsdelar som delgets ovanför är till för att skapa en mer objektiv, 
breddad och mångfacetterad urvalsprocess av styrelsemedlemmar. Vi tror att en ökad 
medvetenhet i bedömningen av individerna kommer ge en bättre anpassning utefter det behov 
som finns. Vi tror även att en ökad medvetenhet hos valberedningarna kommer medföra en 
jämnare könsstruktur i styrelserna. En jämställd styrelse där helheten finns i fokus kan också 
antas resultera i en ökad lönsamhet för hela börsbolaget.  
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10. Framtida forskning 
Examensarbetets forskning gör flera intressanta reflektioner om rekryteringsprocessen av 
styrelsemedlemmar. Dock ser examensarbetets författare flera områden som skulle vara 
intressanta för framtida forskning.  
 
Ett förslag är att utöka den empiriska forskning som gjorts i detta examensarbete. Exempelvis 
genom att undersöka alla medlemmar av valberedningen för att få en ännu djupare bild av 
urvalsprocessen. Dels intervjua tidigare valberedningar och jämföra utvecklingen som skett 
med styrelsen ur ett tidsperspektiv. 
 
Ett annat förslag är att studera urvalsprocessen djupare. Hur ser valberedningar med låg 
respektive hög andel kvinnor i styrelsen på en person som någon känner jämfört med någon 
som blivit rekommenderad? Väljer börsbolag med högre andel kvinnor i sina styrelser från 
externa rekommendationer eller hur ser deras fördelning ut? Är externa rekommendationer i 
högre grad objektiva och på så vis fördelaktigt för jämställdheten? 
 
Slutligen föreslås även området negativ kompetens som intressant som framtida 
forskningsområde. Något som endast nämndes av en valberedning var den negativa 
kompetensen av ett misslyckande bakom sig som en individ kunde ha. Ett misslyckande kan 
kopplas samman med teorier runt glasklippan och skulle kunna vara oerhört intressant att 
studera vidare. Detta för att se ifall ett större samband finns mellan styrelser som har låg 
respektive hög andel kvinnor och deras syn på negativ kompetens utifrån misslyckanden.  
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11 Bedömningskriterier 
Då examensarbetets empiriska studie kommer vara av kvalitativ metod påverkar detta synen 
på bedömningskriterier så som trovärdighet och äkthet. Dessa begrepp används ofta inom 
kvantitativ forskning och då med fokus på själva ”mätningen”. I examensarbetet kommer 
dock de kvalitativa begreppens tolkningar presenteras med anledning till den kvalitativa 
studie som skall genomföras. 

11.1 Trovärdighet 
Examensarbetets trovärdighet är viktig då trovärdigheten behövs för att uppvisa en viss 
kvalité på studien. De tre kriterierna för trovärdighet kommer presenteras i en femgradig skala 
där låg, medellåg, medel, medelhög och hög finns som nivåer.  
 

11.1.1 Aktualitet 
Bryman & Bell (2005, s.304-309) anser att kvalitativa studier ofta fokuserar i hög grad på 
djup snarare än bredd, vilket medför problem med aktualiteten. Då kvalitativa studier många 
gånger är kontextuella blir resultatet ibland inte lika överförbart (Bryman & Bell, 2005, s.304-
309). I examensarbetet anser författarna att resultatet för den empiriska studien kommer bli 
relativt överförbart till andra miljöer. Även om examensarbetets empiriska studie är kvalitativ 
så syftar studien till att se på olika valberedningar inom olika sektorer vilket kommer innebära 
att resultatet inte bara blir baserat på en och samma kontext. Graden av aktualitet anses därför 
ligga på en medelhög nivå. 
 

11.1.2 Tillförlitlighet 
Resultatets tillförlitlighet i en studie är beroende av att forskaren har följt reglerna för vad 
som gäller vid forskning samt att det empiriska resultatet valideras av intervjupersonerna på 
ett sätt att det är uppfattas som korrekt (Bryman & Bell, 2005, s.304-309.). I examensarbetet 
kommer stor vikt läggas vid att reglerna för kvalitativa studier följs då detta anses mycket 
viktigt för författarna. Dock kommer graden av validering från intervjupersonerna bli lägre. 
Detta då författarna anser att resultatet är en tolkning av vad som framkommer under 
intervjun och skulle intervjupersonerna ändra sina utsagor efterhand är det inte säkert att det 
slutgiltiga resultatet för uppsatsen blir det korrekta. Även om en validering med 
intervjupersonerna i examensarbetet inte kommer att ske anser författarna att tillförlitligheten 
fortfarande hamnar på en medelhög nivå.  
 

11.1.3 Pålitlighet 
Enligt Bryman & Bell (2005, s.304-309) finns det några kriterier för att en studie skall anses 
vara pålitlig. Dels så behöver forskaren erbjuda en fullständig tillgänglighet när det kommer 
till forskningsprocessen. Fältanteckningar och intervjumallar skall finnas tillgängliga för den 
som granskar för att denne skall kunna se forskningen som trovärdig. Forskningens 
granskning behövs även för att kunna utgöra ifall den studie som gjorts visar på kvalité i 
exempelvis procedurer och tillämpningar. (Bryman & Bell, 2005, s.304-309) I 
examensarbetet kommer författarna visa på intervjumall så väl som procedur och urval. Även 
om intervjupersonligheterna kommer vara anonyma kommer det finnas tillgång till 
inspelningar av intervjuerna. Författarna vill med detta visa på en transparens i forskningen 
för att maximera pålitligheten. På så vis anser sig författarna öka graden av pålitlighet i 
examensarbetet till en hög grad. 
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11.2 Äkthet 
En kvalitativ studie använder sig även av äkthet som ett bedömningskriterium för kvalité. Här 
nedan kommer de två kriterierna för äkthet, precis som för trovärdigheten, att presenteras i en 
femgradig skala där låg, medellåg, medel, medelhög och hög nivå finns som valmöjlighet. 
 

11.2.1 Rättvis bild 
Vid kvalitativa empiriska studier är det av stor vikt att underökningen ger en rättvis bild 
(Bryman & Bell, 2005, s.304-309). En rättvis bild utgörs av att de åsikter som målas upp 
representerar de personer som har studerats (Ibid.). I examensarbetets empiriska studie anser 
författarna att alla intervjupersoners åsikter kommer i beaktning. Dock finns det en viss brist i 
och med att endast en person ur varje valberedning kommer komma till tals. I och med detta 
innebär det att examensarbetets grad av att presentera en rättvis bild av varje börsbolag 
försämras. Nivån på att examensarbetet ger en rättvis bild ligger därför på medellåg nivå.  

 

11.2.2 Ontologisk autenticitet 
Vid en kvalitativ studie är det vitalt att det slutgiltiga resultatet ger intervjupersonerna hjälp i 
att förstå dess sociala situation (Bryman & Bell, 2005, s.404-406.). Ontologisk autenticitet är 
oerhört svårt att uppnå, men då examensarbetet redan i syftet avsett att främja medvetandet 
för intervjupersonerna är den ontologisk autenticitet essentiell. Under examensarbetets gång 
kommer den ontologiska autenticiteten vara i fokus, eftersom studien har som praktiskt syfte 
att tillhandahålla ett underlag för valberedningarna i deras framtida rekryteringar. Den 
slutgiltiga graden av ontologisk autenticitet anses därför komma på en hög nivå.  
 

11.3 Jämförelse av bedömningskriterier 
Under avsnittet för bedömningskriterier har examensarbetets trovärdighet så väl som äkthet 
analyserats. Nedan har bedömningskriterierna jämförts i en figur (se figur 6). Författarnas val 
av att illustrera examensarbetets grad av bedömningskriterier jämfört med en forsknings 
optimala grad av bedömningskriterier är med anledning av att ge en överblick av 
examensarbetets trovärdighet samt äkthet.  
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Figur 10. Jämförelse mellan examensarbetets och optimala bedömningskriterier. 
 
Som kan ses i figur 6 har examensarbetet hög till medelhög grad på fyra utav fem kriterier. 
Det område som examensarbetet visar lägst grad av inom området för Rättvis bild. Nivån på 
detta äkthetskriterium är som förut nämnd oundviklig då intervjumetoden förändrats under 
examensarbetets gång. Jämförelsevis med det optimala tillståndet, kan det anses att 
examensarbetet ligger något lågt inom vissa bedömningskriterier, men utifrån den empiriska 
studien anser författarna ändock att studien kommer hålla hög kvalité både när det gäller 
trovärdighet och äkthet. 
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Appendix 1 

Intervjumall 
- För valberedningars kompetenssyn vid rekrytering av styrelsemedlemmar 
 
Intervjun startas med en förklaring om: 

• Syftet med studien 
• Hur intervjun kommer att se ut (semistrukturerade intervjuer osv) 
• Anonymiteten i det presenterade materialet 

 
1) Rekrytering 

• Nyttan 
Till vilken nytta rekryterar ni ledamöter (Samhällsnytta, organisationsnytta, 
kundnytta, medlemsnytta?) (alltså vem skall gagnas av er rekrytering?) 
Vad vill ni uppnå med rekryteringen? 
Finns det några regler eller styrdokument som reglerar er i bedömningen? 
(Skulle vi kunna få ta del av dem?) 

 
• Situationsanpassning 

Tänker ni något på den verklighetssituation som ekonomin eller er 
organisation befinner sig i? 
3 

2) Behovsanalys 
• Mål & ansvarsbeskrivning  

Vad utgår ni ifrån? Gör ni något slags förarbete? 
 

• Kravprofil 
Vad ställer ni för krav? Har ni några specifika kriteriersom är essentiella för 
urvalet? 
 

3) Urval  
• Framtagnings metod 

Hur tar ni fram rekryter?  
Vilken är er metod för urval?(Söker ni i allmänheten eller bland nätverk…) 
Får ni in många rekommendationer? Hur hanterar ni de i så fall? 
Vad har ni för kriterier när det kommer till urval? 

 
4) Kompetenssyn 
• Kompetens 

Vad är kompetens för er?  
Vilka kompetenser är viktigas vid er rekrytering? (Vid behov av exempel se 
förslagsruta) 
Varför anser ni att de kompetenserna är viktigast? 
Hur gör ni för att bedöma kompetenserna? (Ex bedömnings matrix) 
Finns det några kompetenser som ni anser negativa för era rekryter? 



2(2) 
 

 
 

 
5) Intervjumetod 

Använder ni er av intervjuer? 
Om ja: Vad tittar ni på under intervjun? 
Vilka steg har ni i er intervju? (ex bakgrundsinfo, kriteriebaserade moment…) 

• Tittar ni på hur rekryterna fungerar i följande situationer: 
I. Fakta - att inlärda kunskaper som kan repeteras ur minnet 
II. Förståelse - att kunskapen gjorts till sin egen 
III. Färdighet - att kunskapen kan tillämpas i praktiken 
IV. Förtrogenhet – att kunskapen kan användas i avgörandet vad som är rätt 

handlande 
 

• Hur ser ni under intervjun på rekrytens: 
I. Personliga förmågor (trygghet, integritet osv.) 
II. Sociala färdigheter (Samarbete, lojalitet osv.) 
III. Ledarskapsförmågor (Kommunikation, motivationsförmåga osv.) 
IV. Intellektuella färdigheter (Språkliga, numeriska osv.)  

 
 

6) Grupperspektiv 
• Hur ser ni på rekrytens kompetenser i förhållande till den befintliga gruppen 

(styrelsen)? 
a. Om svaret antyder att det är viktigt:  

Hur arbetar ni för att hitta kompetenta rekryter som kan komplettera de 
andra medlemmarna? Varför är det viktigt? 

b. Om svaret antyder att det inte är av största vikt: 
Fråga i så fall varför och vad som är viktigare? 
 

• Tittar ni på styrelsens grupproller och sedan vilka grupproller som saknas utifrån 
rekryterna? (om vidare förklaring behövs, exemplifiera utifrån Belbins (2000) 
grupprollsförslag) 

 Samordnaren 
 Pådrivaren 
 Innovatören 
 Analytikern 
 Resursutnyttjaren 
 Avslutaren 
 Teamarbetaren 
 Implementeraren 

 
 

• Övrigt att tillägga? Någon mer kommentar om er rekryteringsprocess eller syn på 
kompetens? 

• Är det okej att höra av sig igen ifall vi behöver mer information? (ta även e-post) 
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