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Research questions:  

- How does the recruitment of managers work in an executive search by practice?  

- Which are the characteristics that are being searched in the recruitment of a manager 

position and is it a male or female that fits into the description of the characteristics? 

- How does gender impact on possibility to become a manager? 

 

Purpose: The purpose of the study is to examine how recruitment of manager is done and 

find out how a headhunter reason about qualities a manager should have to link them to 

female and male stereotypes. 

 

Method: The method used in this study is qualitative research with abductive approach. 

Three interviews were conducted with headhunters from the recruitment firm Novare. 

 

Conclusion:  

Conclusion 1: At Novare they use the same structured recruitment process to 99 % consisting 

of the job description, job specification, research, selection, thinning and final candidates. 

 

Conclusion 2: The characteristics that are being searched in the recruitment of a executive 

position is; dynamic, result oriented, good determination, good communication skills, drive, 

perseverance, visionary as well as a good sense of creating community for employees. Given 

these characteristics, it is the male stereotype that fits a management role primarily. 

 

Conclusion 3: Recruiters within Novare are working for gender equality in the recruitment of 

executive positions and therefore they are not taking considerations for either gender. The 

gender does not affect the possibility of becoming manager. 
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Frågeställningar:  

- Hur går rekrytering av chefer genom executive search till i praktiken? 

- Vilka egenskaper söks vid rekrytering av en chefposition samt är det en manlig eller 

kvinnlig stereotyp som passar chefsrollen främst utifrån dem egenskaper som söks?  

- Hur påverkar könet möjligheten att bli chef? 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur rekrytering av chefer går till, samt ta reda på 

hur en headhunter resonerar kring egenskaper en chef bör ha för att koppla dem till kvinnliga 

och manliga stereotyper. 

 

Metod: Metoden som används i denna studie är kvalitativ forskning med abduktiv ansats. Tre 

intervjuer utfördes med headhunters från rekryteringsföretaget Novare. 

 

Slutsats:  

Slutsats 1: På Novare använder de sig till 99 % av samma strukturerade rekryteringsprocess 

som består av befattningsbeskrivning, kravprofil, research, urval, gallring och slutkandidater. 

 

Slutsats 2: Egenskaper som söks vid rekrytering av en chefsposition är dynamik, 

resultatorientering, bra beslutsamhet, god kommunikationsförmåga, driv, uthållighet, visionär 

egenskap samt en god känsla för att skapa gemenskap för de anställda. Utifrån dessa 

egenskaper är det den manliga stereotypen som passar en chefsroll främst. 

 

Slutsats 3: Rekryterare inom Novare jobbar för jämställdhet inom rekrytering av 

chefspositioner och därför ser de könslöst på kandidaterna. Detta gör att könet inte påverkar 

möjligheten att bli chef. 
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DEFINITION AV BEGREPP 

 

Rekrytering  

Rekrytering innebär anskaffning av ny personal till en ledig befattning inom ett företag 

(Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Headhunter  

En yrkesmässig person som rekryterar lämpliga kandidater för anställning 

(Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Executive search/headhunting 

Executive search/headhunting är en metod som innebär sökande av lämpliga kandidater till 

chefsbefattningar. Detta är ursprungligen en amerikansk metod som går ut på att en 

headhunter presenterar två till tre slutkandidater för kunden. Kunden genomför sedan 

intervjuer samt referenstagning för att sedan anställa en av kadidaterna till befattningen i 

fråga. (Ahrnborg Swenson, 1997) 

 

Stereotyp  

Begreppet stereotyp är en förenklad samt fördomsfull uppfattning om individer som tillhör en 

viss kultur, religion, eller yrkesgrupp (Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Glastak  

En osynlig spärr som hindrar kvinnor från att nå högre positioner (Nationalencyklopedin, 

2014). 

Genus  

Genus är ett begrepp som beskriver hur människors sociala kön formas 

(Nationalencyklopedin, 2014). 

Agentic  
En person som har prestationsorienterade egenskaper. Prestationsorienterande egenskaper kan 

vara att tävla om uppmärksamhet, tala självsäkert och beslutsamt samt utöva makt över sina 

kollegor (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). 

 

Kommunala egenskaper  

En person som har serviceinriktade egenskaper kan vara att ha förståelse för andra, undvika 

att dra uppmärksamhet till sig, stödja andra samt bidra till lösningar av personliga problem 

(Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). 
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1. INLEDNING 

Om ett företag väljer att inte annonsera ut en tjänst kan företaget söka kandidater via 

nätverksrekrytering. Det innebär att de använder sig av kontaktnät som finns mellan 

människor, på så sätt kan företag nå en eller flera lämpliga sökanden till tjänsten. Kontaktnät 

eller nätverk kan vara familjemedlemmar, släktingar, nära vänner, bekanta, arbetskamrater 

och chefer. Alla har i sin tur ett eget kontaktnät. Detta är det lättaste och billigaste sättet att 

hitta nya medarbetare, samt finns det en slags garanti på den nya medarbetaren då det bildas 

ett personligt ansvar för att anställningen ska underlätta för företag. Anledningen till att 

nätverksrekrytering används idag är för att företag inte vill lägga ner administrativ tid på att 

gå igenom ett flertal ansökningar. Detta gör att företag får en snabbare och effektivare 

rekryteringsprocess samt att de kan undvika ansökningar från kandidater som inte passar 

tjänsten. (Ahrnborg Swenson, 1997) 

 

Ett annat sätt att underlätta för företag är att anlita en rekryterare. En rekryterare anlitas inte 

för jobb där företag lätt och snabbt får sökande via Arbetsförmedlingen utan när det gäller 

högre positioner inom ett företag som kräver en dyrare rekryteringsform som executive 

search/headhunting. (Ahrnborg Swenson, 1997)  

 

Executive search/headhunting innebär att få kontakt med chefer som inte är intresserade av att 

byta jobb utan vill stanna kvar inom liknande befattningar. Detta är den vanligaste 

rekryteringsmetoden för chefpositioner. (Forslund, 2009) Executive search/headhunting 

innebär att ett företag anlitar en konsult från ett rekryteringsföretag som är specialiserad för 

att utföra executive search, det vill säga hitta samt ta fram potentiella kandidater till en högre 

befattning inom ett företag. På så sätt kan företag få bästa möjliga person till befattningen i 

fråga. (Lim & Chan, 2001) En headhunter arbetar på samma sätt som en rekryteringskonsult. 

De genomför en företagsanalys, en befattningsbeskrivning och upprättar en personprofil med 

egenskaper som ska godkännas av uppdragsgivaren, egenskaper som eventuellt förknippas 

med det kvinnliga eller manliga könet. (Ahrnborg Swenson, 1997) När uppdragsgivaren gett 

ett godkännande börjar headhuntern en sökfas där det, via olika nät, samlas in kandidater som 

sedan kontaktas och intervjuas. Headhuntern silar listan över kandidaterna via intervjuer och 

samtal tills det finns två till tre slutkandidater som därefter presenteras för kunden (Ahrnborg 

Swenson, 1997). 

 

Det är betydelsefullt att den tilltänkta chefen får bra rekommendationer om sin moraliska 

bedömning och skicklighet då det är viktiga egenskaper. (Ahrnborg Swenson, 1997) En ledare 

ska vara stark, resultatorienterad och villig att ta risker, egenskaper som förknippas med män. 

(Atwater, Brett, Waldman, DiMare, & Hayden, 2004) Kvinnor förväntas ha varma 

egenskaper, så som ödmjukhet och känslighet som är kvinnliga stereotyper (Powell, 

Butterfield, & Parent, 2002). Dessa förväntningar orsakar dock nackdelar för kvinnliga chefer 

eftersom de är oförenliga med stereotypen på chefer (Stoker, Van der Velde, & Lammers, 

2011) Kvinnor som strävar efter ledande roller måste brottas med vanliga stereotyper av sin 

olämplighet för chefspositioner. (Powell, Butterfield, & Parent, 2002) Med tanke på denna 

uppfattning som samhället har på kvinnor kan kvinnor vara mindre benägna att satsa på 

ledande karriärer än män med samma utbildningsnivå. Detta leder i sin tur till en begränsad 
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tillgång på kvinnliga sökande, därför kan organisationer välja manliga nybörjarchefer på 

grund av utbudet av de sökande. (Powell, Butterfield, & Parent, 2002)  

 

Dessutom finns det enligt Collinson och Hearn (1994) en risk med rekrytering som innebär 

rekryteringar av personer som liknar en själv. Detta kan leda till ett mönster inom identiteter i 

organisationen, ett mönster som kallas homosocialitet. Det här behöver dock inte leda till 

osäkerhet men det har visat sig att en maskulin- och ledaridentitet har skapat mer osäkerhet än 

säkerhet. (Collinson & Hearn, 1994) Homosocialitet innebär identifiering och orientering mot 

dem som har makten för att bli invald och accepterad. Män orienterar sig mot män givet att 

män är överordnade ur en maktsynpunkt i samhället. Kvinnor framstår som bristfälliga i 

förhållande till den manliga stereotypen, vilket blir tydligt i rekryteringssammanhang. I själva 

verket anpassar inte kvinnorna sig till begränsningarna i chefskapet som "kvinnliga". De 

upplever sig som "rätt" chefer i motsats till föreställningar om kvinnor som bristfälliga och 

dess stereotyper. (Holgersson, Höök, Linghag, Regnö, & Wahl, 2013)  

 

1.1 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur rekrytering av chefer går till, samt ta reda på hur en 

headhunter resonerar kring egenskaper en chef bör ha för att koppla dem till kvinnliga och 

manliga stereotyper. 

 

För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågor ställts: 

- Hur går rekrytering av chefer genom executive search till i praktiken? 

- Vilka egenskaper söks vid rekrytering av en chefposition samt är det en manlig eller 

kvinnlig stereotyp som passar chefsrollen främst utifrån dem egenskaper som söks?  

- Hur påverkar könet möjligheten att bli chef? 

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Avgränsningen i denna studie fokuserar endast på ett företag i Sverige, rekryteringsföretaget 

Novare. Detta eftersom att Novare var villiga att ställa upp på intervjuer. Studien kommer 

utföras i form av intervjuer på tre personer som är senior chefsrekryterare. Informationen från 

intervjuerna tolkas utifrån ett genusperspektiv, detta för att uppfylla syftets mening. Studien 

riktar sig in på Novare som rekryterar till alla olika branscher, därför har författarna inte 

forskat inom en specifik chefsbransch. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Här beskrivs de teorier som 

ligger till grund för det empiriska materialet.  

 

2.1 REKRYTERING 

Rekrytering är en process som innebär att finna och anställa personer som företag är i behov 

av. För att nå fram till en lyckad rekrytering är det viktigt att rekrytera rätt folk. (Forslund, 

2009) 

 

Innan en rekrytering sker är det viktigt att företag använt sig av en rekryteringsstrategi. Det är 

en god utgångspunkt att tydliggöra sitt förhandlingssätt till personalen. En organisation bör 

inte anställa vem som helst utan bör noga välja ut personer utifrån vad dessa kan bidra till 

organisationen och vad organisationen behöver. (Schneider, 1987) Detta underlag tas fram 

innan en rekrytering sker för att underlätta för företag om vem eller vilka kandidater de i 

själva verket söker. (Forslund, 2009) 

 

2.1.1 NÄTVERKSREKRYTERING 

Finmaskiga nät, kontaktnät eller nätverk kan bland annat vara familjemedlemmar, släktingar, 

nära vänner, bekanta, arbetskamrater och chefer. Alla har i sin tur ett eget kontaktnät. 

(Ahrnborg Swenson, 1997) 

 

Ett företag som väljer att inte annonsera ut en tjänst använder sig huvudsakligen av 

nätverksrekrytering. Ofta är anledningen till nätverksrekrytering att företag inte vill lägga ner 

administrativ tid på att gå igenom alla ansökningar som uppstår vid en annonsrekrytering. En 

annan anledning till en nätverksrekrytering är att annonsen kanske inte skulle få lämpliga 

sökanden eller att företag inte vill stoltsera med platsannonsen. (Ahrnborg Swenson, 1997)  

 

Chefer samlar oavbrutet information om intressanta och lämpliga kandidater inom en 

nätverksrekrytering. Detta kan exempelvis ske via diskussioner på arbetsplatsen med anställda 

som rekommenderar och tipsar om en kandidat. (Granberg, 2011) Det finns dock en risk med 

rekommendationer från anställd till chef om en potentiell kandidat. Den anställda som 

rekommenderat kan ha dålig kunskap om kandidaten och dess egenskaper som kan komma att 

påverka arbetet. (Ahrnborg Swenson, 1997) 

 

Nätverksrekrytering är en bra rekryteringsmetod då företag kan begära referenser på den 

kandidat som är mest lämplig samt att en anställd antagligen inte hade rekommenderat en 

kandidat som den inte kunnat gå i godo för. Nätverksrekrytering bidrar till en slags lojalitet 

inom företaget. Den kandidat som senare anställs via nätverksrekrytering får automatiskt en 

kontaktperson (den anställda som rekommenderade kandidaten) på företaget som kan hoppa 

in och föra över kunskap och information kring arbetsplatsen. (Granberg, 2011) 
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2.1.2 HEADHUNTING 

En headhunter är en konsult inom ett rekryteringsföretag som är specialiserad för att utföra 

executive searches, det vill säga att hitta och ta fram potentiella kandidater till en högre 

position för ett företag (Lim & Chan, 2001). Headhunting och nätverksrekrytering ligger 

varandra nära men skillnaden är att inom headhunting genomför konsulten tillsammans med 

företaget en kravspecifikation för den aktuella positionen. (Granberg, 2011)  

 

En fördel med att använda sig av en headhunter är att konsulten kan nå fram till kandidater 

som inte finns på marknaden eller som inte har avsikt att byta arbetsplats. Syftet till varför 

företag använder sig av headhunting är att det är mindre tidskrävande för företag som 

eventuellt inte har tid att gå igenom eller hantera alla ansökningar vid en annonspublikation. 

Nackdelar med headhunting kan vara att kandidaten ifråga eventuellt inte har motivation eller 

känner sig redo att byta arbetsplats till skillnad från en person som sett en annons och fått 

motivation till att byta arbete etc. (Ahrnborg Swenson, 1997). Andra nackdelar med 

headhunting kan vara de höga kostnaderna för uppdragsgivaren samt svårigheter att 

kontrollera headhunterns faktiska arbete då goda rekommendationer om kompetens och 

moralvärderingar är viktiga för kandidaten. (Ahrnborg Swenson, 1997) 

 

2.1.3 REKRYTERINGSPROCESS 

Stybel (2010) talar om att en rekryteringsprocess ser olika ut på olika företag beroende på 

vilken befattning som det söks en kandidat till. Företag designar egna titlar och 

arbetsbeskrivningar för två målgrupper, de interna och de externa grupperna. Den interna 

gruppen räknas som redan anställda inom företaget och de externa grupperna är personer som 

ännu inte är tillhörande till företaget. Vid rekrytering beskrivs ofta befattningar för att locka 

till sig externa grupper och skapa ett större intresse med en bättre insyn på vad arbetet går ut 

på. Det leder i sin tur till att arbetet blir realistiskt och intressant. Förhoppningsvis får 

befattningen därför kvalificerande sökande. Det kan dock skapa spänningar och det kan även 

motsäga den interna gruppen som endast får arbetsbeskrivningar via kommunikation med 

mindre information. (Stybel, 2010) 

 

En attraherande befattning kan generera ett stort antal okvalificerade och olämpliga sökande. 

Dessa sökande kommer dock att gallras bort under rekryteringsfasen. Desto mer attraherande 

befattning genererar en större volym sökande som ofta leder till långa behandlingstider och 

som i sin tur leder till frustration inom företaget samt för de sökande. En detaljerad 

arbetsbeskrivning av en ledande befattning med specifika egenskaper och strategiska 

utmaningar av befattningen kopplas till en mängd personliga egenskaper. (Stybel, 2010) 

Stybel genomförde en studie där slutsatsen var att egenskaper som intelligens, flexibilitet och 

anpassning för andra ledningsgrupper är viktiga för ledarbefattningar. Gilmore & Turner 

(2010) studerade vidare att egenskaper som känslighet för inre och yttre förhållanden var 

viktigt då det handlade om en pålitlig magkänsla för rätt och fel. Denna egenskap var inget 

krav men gynnade den sökande eftersom en pålitlig magkänsla skulle komma att gynna 

ledaren vid olika beslutsfattningar.   
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KANDIDATER 

SEARCH 

BEFFATNINGS 

BESKRIVNING 

KANDIDAT 

PROFIL 

Inom en rekrytering finns det olika stadium som är viktiga att genomföra för att inte rekrytera 

fel person vilket kan innebära en stor förlust för företag (Ahrnborg Swenson, 1997). De 

viktigaste stegen i en rekryteringsprocess är urval, orientering och intervjuer. En 

rekryteringsprocess är kostsam och tidskrävande för ett företag och ofta anlitas en headhunter 

till högre befattningar. (Pavur, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Urvalsfasen i rekryteringsprocessen illustrerad av författarna 

Det första som sker när en headhunter anställs är att genomföra en företagsanalys och en 

befattningsbeskrivning tillsammans med företaget. En traditionell befattningsbeskrivning 

beskriver arbetsuppgifter och förklarar vilka relationer som kommer att finnas för 

befattningen mellan exempelvis en chef-anställd eller chef-vd. Den ska även identifiera vilka 

kunskaper, färdigheter och förmågor som behövs eller krävs. (Gilmore & Turner, 2010) 

Headhuntern sätter även upp en kandidatprofil som ska godkännas av företaget. Detta görs för 

att både företaget och headhuntern själva ska veta vem det är de söker. En headhunter ska ha 

en klar uppfattning av rollkrav från företaget och kandidatprofilen för att bedöma 

kandidaternas passningsroll till befattningen, eftersom framtida positiva och negativa effekter 

påverkar företagets framgång. (Stybel, 2010) När kandidatprofilen färdigställts påbörjas en 

search efter lämpliga kandidater via de olika nät som headhuntern har för att locka fram 

potentiella kandidater. (Pavur, 2010)  

 

Figur 2 – Rekryteringsprocessens olika faser illustrerad av författarna 

Vid ett urval har headhuntern många lämpliga kandidater. Ett urval genomförs för att 

eventuellt börja med att undersöka meritförteckningen eftersom att det är ett stort och dyrt 

misstag för företag att anställa en olämplig kandidat till en högre befattning. Därefter 

undersöks det hur lämpliga de är till positionen efter rekommendationer. (Gilmore & Turner, 

2010) 

 

Efter att headhuntern genomfört urvalsfasen är det dags för gallring av kandidaterna där 

kandidaterna kontaktas av headhuntern för intervjuer (Granberg, 2011). En headhunter 

försöker bedöma kännetecken hos kandidaterna vid intervjuerna för att kunna kontrollera 

URVAL         GALLRING     SLUTKANDIDATER 
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delar av sitt intryck genom referenser, kontroller och samtal - till det finns två till tre 

slutkandidater som därefter presenteras för kunden. (Ahrnborg Swenson, 1997) Med tiden ska 

detta resultera vidare till ett anställningserbjudande till den mest kvalificerade kandidaten 

(Ahrnborg Swenson, 1997), det är dock upp till företaget i fråga att anställa den kandidat de 

tycker är mest lämplig som chef (Granberg, 2011). 

 

2.2 CHEFSKAP 

Många blandar ofta ihop chefskap med ledarskap även om de två skiljer sig från varandra. 

Många chefer i dagens samhälle skulle inte klara av att "leda en grupp sjuåringar till 

glasskiosken". (Bolman & Deal, 2012, s. 402) Det finns även många ledare som inte skulle 

klara av att vara chefer. (Bolman & Deal, 2012) 

 

Två vanligt förekommande ledarskapsstilar som ofta beskriver ett chefskap är bland annat den 

auktoritära samt den demokratiska ledarskapsstilen. Det auktoritära talar om en chef som 

bestämmer all politik för anställda och medmänniskor, dikterar metoder och stadier av 

måluppfyllelse, och aktivt styr handlingar och interaktioner i sitt maktinnehavande. Den 

demokratiska talar däremot om hur chefen uppmuntrar sina anställda och medmänniskor att 

bestämma en gemensam politik, ger perspektiv för måluppfyllelse genom att förklara stegen i 

måluppfyllnadsprocessen i förväg, och utmärker anställda en frihet att utföra sina egna 

uppgifter och interaktioner. (Lippitt, 1940) (Denmark, 1977)  

 

Chef i det här fallet är en person som har stora uppgifter inom ett företag, det kan bland annat 

vara att se till att uppnå målen företaget har genom resurserna som tilldelats honom eller 

henne. Resurser kan exempelvis vara pengar. Chefen har även i uppgift att göra företagets 

budget, rapportera, sätta lön, vara med på möten och svara på frågor. En chef bör forma 

strukturer och representera arbetsgivarens intressen, till skillnad från en ledare som vill ha en 

förändring och en framåtriktning i organisationen. Ledarens uppgift är att leda gruppen i dess 

arbete. (Granberg, 2011) 

 

2.2.1 GENUS 

Genus har under senare år lett till en instabil kategori. Idag diskuterars genus i form av 

kvinnligt och manligt i olika strukturer, ofta inom organisationsledningar (Jensen Qvotrup, 

Kyed, Christensen, Bloksgaard, Hansen, & Nielsen, 2014). Forskning visar att kvinnor har de 

egenskaper som krävs i en framgångsrik verksamhet. Den stora ökningen av tjänsteutbudet 

kommer att påverka rekryterare att uppskatta de kvinnliga kvalitéterna på ett helt annat sätt än 

tidigare. (Ahrnborg Swenson, 1997) När det kommer till ledarskapslitteraturer har fokusen 

främst legat på män inom ledarskap (Bolman & Deal, 2012). Det har dock skett en stor 

förändring för genus och ledarskap då jämställdhet och kvinnors roller förändrats genom åren. 

Genus är ett begrepp som beskriver hur människors sociala kön formas 

(Nationalencyklopedin, 2014). Dagens organisationer är i behov av kvinnor och kvinnligt 

ledarskap. Kvinnligt ledarskap utgör ett positivt bidrag då kvinnor har egenskaper som 

exempelvis intresset för andra människor och viljan att dela med sig av information. Bevisen 

är dock osäkra om det i själva verket finns en skillnad i kvinnors och mäns sätt att leda. Det 
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förväntas dock att kvinnor visar upp egenskaper som är varma, stödjande och ödmjuka medan 

män visar upp egenskaper som är kraftfulla, listiga och aggressiva. (Bolman & Deal, 2012) 

 

Det finns traditionella skildringar av ledare som är övervägande maskulina i sin betoning på 

agentic egenskaper. (Deal & Stevenson, 1998) Agentic är en person som har 

prestationsorienterade egenskaper (Heilman, 2001). I en arbetsmiljö kan 

prestationsorienterade egenskaper vara att tävla om uppmärksamhet, tala självsäkert och 

beslutsamt samt utöva makt över sina kollegor (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). Det 

manliga könet anses vara relativt stabilt och nära kopplat till sociala strukturer samt 

förknippat med maktrelationer och maktpositioner (Jensen Qvotrup, Kyed, Christensen, 

Bloksgaard, Hansen, & Nielsen, 2014). Kvinnor kan komma att uppleva ett missförhållande 

mellan agentic drag för ledande positioner och tron att de saknar vissa egenskaper. Det 

framgår att kvinnor som har internaliserat den traditionella kvinnliga könsrollen kan vara 

mindre attraherade av ledarroller (Lips, 2000), därmed är de mindre benägna att sträva efter 

befordran i sådana lägen (Van Vianen & Fischer, 2002). Denna bild av ledarskap verkar vara 

mer överensstämmande med män än kvinnors självuppfattning - kvinnor ser sig själva som 

mindre agentic och mer kommunala än män. (Spence & Buckner, 2000) Kommunala 

egenskaper innebär att en person har serviceinriktade egenskaper (Heilman, 2001). I en 

arbetsmiljö kan kommunala egenskaper vara att ha förståelse för andra, undvika att dra 

uppmärksamhet till sig, stödja andra samt bidra till lösningar av personliga problem (Eagly & 

Johannesen-Schmidt, 2001). 

 

Innebörden av teorin om agentic och kommunala egenskaper är att egenskaper som dessa kan 

göra att män och kvinnor både kan och förväntas bete sig annorlunda på arbetsplatsen. Män 

kan känna press över att behöva utöva makt över sina kollegor medan kvinnor kan känna 

press över att behöva stödja andra. Dessa förväntningar om de två könen bidrar till vilka jobb 

som anses vara lämpliga för män och kvinnor, det förändrar även synen på beteendet hos män 

och kvinnor inom organisationer. Att vara sjuksköterska anses vara feminint samtidigt som att 

vara läkare anses vara maskulint. Självsäkerhet hos en man ses inom genus som ”lämpligt”, 

men skulle en kvinna besitta den egenskapen skulle det inte anses vara lika lämpligt. 

(Guadagno & Cialdini, 2007) Istället för att fokusera på den uppfattande bristen av 

lämpligheten av kvinnor till ledande befattningar, bör fokus ligga på vad kvinnor kan erbjuda 

till högre positioner. Vikten av kvinnliga stereotypsdrag i organisationer och behovet av att 

främja sådana drag till manliga chefer är ett sätt att upprätthålla ledarskapseffektivitet. 

(Gartzia & van Engen, 2012). Behovet av att främja kvinnliga stereotypsidentitetsdrag på den 

del av manliga chefer är viktigt i praktiken eftersom många organisationer är 

mansdominerade områden där undvikande av feminina egenskaper är vanligt (Eagly & Carli, 

2007) (Koenig, Mitchell, Eagly, & Ristikari, 2011) (Powell G. , 2012). 

 

En införsel av kvinnor i maktpositioner i näringsliv, industrier och andra yrken anses allmänt 

representera problem då det anses att kvinnans roll och status inte är lika hög som mannens. 

Kvinnor har försökt få en högre status genom att uttrycka maskulina egenskaper. (Linimon, 

Barron, & Falbo, 1984) En studie av Rosenkrantz (1968) påtalade redan då hur kvinnor som 

försökt bryta sig från könsrelaterade stereotyper kritiserats för sitt agerande. Ett agerande som 
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vanligtvis förknippas till män. (Rosenkrantz, Vogel, Bee, Broverman, & Broverman, 1968) 

Manliga ledare uppfattas som önskevärda att arbeta med medan kvinnor anses vara 

inkompetenta för chefsroller. Det framgår att människor styrs av stereotypssyner på de olika 

könen om vem som är mest lämpad som chef. Det är dock oklart hur dessa förväntningar 

påverkar utvärderingar av manliga och kvinnliga chefer som begår misstag inom 

organisationer. (Thoroughgood, Sawyer, & Hunter, 2012) 

 

2.2.2 GLASTAK 

Även om kvinnor är lika bra på att leda som män står glastaket i vägen. Det så kallade 

glastaket är en osynlig spärr som hindrar kvinnor från att nå högre positioner 

(Nationalencyklopedin, 2014). De har inte lika lätt att få en högre och ledande position som 

män. Idag är det fler kvinnor överlag som studerar till högre befattningar inom exempelvis 

medicin, juridik och ekonomi. Det har skett en dramatisk ökning jämfört med några decennier 

sedan. Trots detta är det fortfarande svårt för kvinnor att nå en högre position. Detta beror dels 

på att ledarskap anses vara något manligt. Kvinnor anses inte besitta de egenskaper som krävs 

för en ledande befattning samt att de gärna fokuserar på både karriär och familjelivet. 

Familjelivet är något som kan sätta stopp för karriären. (Bolman & Deal, 2012)   

 

2.3 STEREOTYPER 

En stereotyp har inom psykologin en tydlig förklaring som innebär att stereotyper består av 

förenklade bilder i våra huvuden av människor och händelser i omvärlden. Den verkliga 

världen är komplex och alltför flyktig för människor att ta till sig, detta gör att människor 

agerar utifrån hur de tror det är istället för hur det ser ut i verkligheten. (Lippman, 1922) 

Enligt Hinton (2000) förmedlar stereotyper inte bara en bild av världen som rätt eller fel – de 

är kopplade till individens uppfattning om varför människor är som de är.  

 

Det finns dock skillnader över förklaringen av vad stereotyper är, varför de finns och hur de 

förekommer. För att definiera och ge en bra förklaring till detta behövs vanligen tre 

egenskaper: 

  

1. Det första är att den här gruppen av människor har en viss egenskap som känns igen. 

Det kan exempelvis handla om kön, ögonfärg eller etnicitet – egentligen kan det 

handla om vilken egenskap som helst som blir sedd av andra människor. Med andra 

ord kan de här människorna identifieras tillsammans som en grupp genom just den här 

egenskapen som de gemensamt har. 

 

Genom den här identifikationen kan den här gruppen urskiljas ur mängden. De urskiljs 

från de som inte har samma egenskap. Identifieras exempelvis en grupp som 

engelsmän kan de enkelt urskiljas från människor från andra nationer, så som svenskar 

eller fransmän. 

  

2. Därefter får gruppen ännu en gemensam egenskap. Engelsmän anses vara förtjusta i 

traditioner. Detta är personlighetsdrag men det behöver inte vara det. Det kan handla 
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om fysiska egenskaper som kön, längd eller hårfärg. Dessa ytterligare egenskaper som 

tillsätts är det som utmärker stereotypen i sig. 

  

3. När en person slutligen har en egenskap som identifierats med en grupp får denne 

personen den stereotypa egenskapen. I det här fallet kan slutsatsen dras att engelsmän 

är förtjusta i traditioner. (Hinton, 2000) 

 

Människor kan på grund av stereotyper bli orättvist behandlade. Det finns exempel på 

stereotyper som kan få personer att lida för de fördomar stereotyper leder till. Ett exempel kan 

vara en medelålders man som söker ett jobb och inte får jobbet. Han blir bedömd utifrån sin 

ålder som anses vara ”för gammal” och inte sin erfarenhet eller kunskap. Det kan leda till att 

en yngre person får jobbet men har mindre kompetens. De som gör dessa värderingar kan 

även gå miste om sina val. Den oväsentliga egenskapen företaget tog hänsyn till gjorde att 

företaget förlorade en skicklig kandidat som var mer lämpad än den yngre sökande. (Hinton, 

2000) 

 

Föreställningar om kvinnors och mäns självbild är inlärda tidigt genom social träning, 

förväntningar, observation av könsrelaterade sociala roller (t.ex. män i ledande roller och 

kvinnor i underordnade roller). De underhålls och förstärks av skolor, arbetsinställningar och 

media. (Bosak & Sczesny, 2008) 

 

Problemlösningsledarens roll där egenskaper som beslutsamhet betraktas traditionellt som en 

del av den maskulina stereotypen. Att vara hjälpsam, omtänksam och sympatisk är en del av 

en traditionell kvinnlig stereotyp och kan vara mer i linje med den stöttande chefsrollen. 

Dessutom har män traditionellt haft en ledande befattning under en längre period och därmed 

kan toppchefer ses som maskulina. (Atwater, Brett, Waldman, DiMare, & Hayden, 2004) Det 

är viktigt att betona att dessa stereotyper på kvinnor och män inte längre kan tas för givet. 

Qvotrup et al. ( 2014) menar att synen har förändrat i takt med samhället (Jensen Qvotrup, 

Kyed, Christensen, Bloksgaard, Hansen, & Nielsen, 2014). 

 

Det är redan givet att samhällets könsroller associerats med egenskaper till båda könen. 

Kvinnor associeras med gemenskap och en interpersonell kompetens men förlöjligas ändå i 

sociala sammanhang eftersom deras beteende inte motsvarar det manliga. Människor 

förväntar sig att kvinnliga chefer ska vara sociala, visa omsorg och vara känsliga. 

(Thoroughgood, Sawyer, & Hunter, 2012) Thoroughgoods et al. (2012) studie visar att ett 

misstag som en kvinnlig chef begått kan vara en bekräftelse till människorna att kvinnor är 

inkompetenta. Om en manlig chef begår samma misstag menar Thoroughgood et al. (2012) att 

människorna inte förstorar det till en negativ reaktion.  
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3. METOD 

I metodkapitlet presenteras hur författarna har gått till väga samt vilken metod som använts 

för att uppnå uppsatsens syfte.  

3.1 FORSKNINGSDESIGN 

Eftersom att vi vill belysa flera aspekter i den här uppsatsen har abduktiv ansats använts. 

Ward, Vertue & Haig (1999) belyser en abduktiv ansats som ett alternativ mot andra 

forskningsmetoder, där de betonar fördelarna med abduktionens möjlighet att belysa fler 

aspekter. En abduktiv ansats lägger stor vikt att återfinna fenomen från empiri. Fenomen som 

kallas för effekter. Vi valde att använda sig av en abduktiv ansats för att samla in intressanta 

teorier, operationalisera intervjufrågor till empiri insamlingen och sedan koppla tillbaka den 

insamlade data till teorierna. Detta var ett tillvägagångssätt som passade uppsatsens syfte. 

 

I studien användes kvalitativ metod för att besvara forskningsfrågorna. Inom kvalitativ forskning 

kunde vi omöjligt vara helt objektiva och detta gjorde att egna tolkningar blandades in då 

kvalitativ forskning handlar om fokus på ord och tolkningar. (Bryman & Bell, 2011). Vi valde att 

fokusera på kvalitativa intervjuer då enkla frågor ställdes och svaren var komplexa och 

innehållsrika. Respondenternas svar gav bland annat intressanta skeenden, åsikter och mönster. 

(Trost, 2005) 

 

3.2 VAL AV RESPONDENTER 

Vi valde att fokusera på rekryteringsföretaget Novare efter internetsökningar på 

”Chefsrekrytering Stockholm” samt att det fanns fler headhunters som var villiga att ställa 

upp på intervjuer. Novare är ett rekryteringsföretag som erbjuder specialistkompetens inom 

humankapital. Rekryterare inom Novare är experter på att finna medarbetare med rätt 

kompetens till kvalificerade befattningar. Arbetssättet Novare grundar sig på är ett nära 

sammarbete mellan headhunters och researches så hela gruppens samlade erfarenheter och 

nätverk ska komma till nytta för uppdraget. (Executive search | Novare , 2014) 

 

Vi valde endast tre respondenter på grund av att det fanns en viss tidsbegränsning, trots 

tidsbegränsningen ansåg vi att vi fått tillräckligt mycket empiriskt material och ansåg inte att 

vi behövde komplettera med ytterligare intervjuer. Avsikten med ett udda antal respondenter 

var för att kunna belysa skillnader och likheter i deras intervjuer. (Trost, 2005) Då antingen 

alla respondenter samtycker med varandra eller att någon misstycker.  Samtliga respondenter 

har samma befattning och är senior headhunters på Novare som jobbat inom företaget i många 

år. En risk med författarnas val av respondenter kan vara att respondenterna känner lojalitet 

till sin arbetsgivare och är noggranna med sina svar och hur de uttrycker sig för att inte bidra 

med negativa konsekvenser för företaget. 

 

3.3 DATAINSAMLINGSMETOD 

Den metod som användes vid datainsamling var semistrukturerade intervjuer. Vid 

semistrukturerade intervjuer presenterade vi förutbestämda frågor (se bilaga) till 

respondenterna. Vi valde att formulera våra frågor utifrån inläst teori, bland annat 

rekryteringsprocess, stereotyper och genus. Anledningen till att vi valde att ställa dessa frågor 
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(se bilaga) var för att inte öka medvetenhet hos våra respondenter om uppsatsens syfte. Vi 

valde att ställa indirekta frågor för att koppla tillbaka svaren till teorierna., dessa frågor följdes 

i sin tur upp av fördjupningsfrågor som inte var förutbestämda. Denna metod gjorde att nya 

aspekter synliggjordes då anpassning skedde efter respondenternas svar. (Bryman & Bell, 

2011). De förutbestämda frågorna skickades till respondenterna i god tid innan intervjun, 

detta gav respondenterna möjligheten att förbereda sig. Dock fanns det en risk att detta kunde 

påverka trovärdigheten då respondenterna kunde ha inövade svar. Däremot fick 

respondenterna veta att de skulle vara anonyma i studien, det kunde leda till att 

respondenternas svar ökade i tillförlitlighet (Nyberg & Tidström, 2012). Intervjuerna skedde 

på respondenternas arbetsplats på Novare i Stockholm och intervjuerna spelades in via en 

diktafon för att ingen information skulle glömmas bort. (Bryman & Bell, 2011) 

 

På alla tre intervjuer deltog en intervjuare som även spelade in intervjuerna. Vi valde att dela 

upp intervjuprocessen under olika ansvarsområden. Uppdelningen var sådan att intervjuaren 

ställde frågor utifrån de förutbestämda frågorna och samtidigt övervägde fördjupningsfrågor. 

Alla intervjuer varade i 55 minuter. Efter intervjuerna skickades inspelningarna till de 

resterande två författarna för transkribering. Anledningen till denna uppdelning av 

intervjuprocessen var för att tolkningar och analyser skulle göras i lugn och ro för att inte ta 

intervjuarens fokus från respondenten. (Trost, 2005) 

 

All insamlad datamaterial strukturerades upp i form av transkriberingar genom inspelade 

intervjuer, som avlyssnades och förvandlades till ett överskådligt material. När detta var klart 

sammanställdes allt i ett dokument som låg till grund för redovisningen av empiriskt material. 

Dokumenten gav även författarna goda möjligheter att se över insamlat material. Det 

insamlade materialet avpersonifierades under empiriavsnittet med endast en bokstav synlig, 

detta för att undvika att personlig information skulle synas. Bokstäverna som används i 

arbetet är X, Y och Z.
 

 

3.4 METODREFLEKTION 

Som ett alternativ till validitet och reliabilitet lyfts trovärdighet och giltighet fram i kvalitativ 

forskning. Det visar sig vara särskilt aktuellt i samband med kvantitativ forskning (Bryman & 

Bell, 2011). Ordet validitet beskriver hur rättvis en bild är, det vill säga hur väl en studie har 

lyckats mätas och om undersökningens resultat är godtagbart och väsentligt. Reliabilitet 

handlar om hur trovärdig en studie är även om resultatet enbart är giltig inom loppet av en 

särskild period eller för all framtid. Vi är medvetna om att den vetenskapliga litteratur som 

använts inte är av det nyare slaget. Vi anser dock att materialet som använts är tillförlitligt och 

relevant för denna studie. Om studien skulle genomföras av en annan forskare måste resultatet 

av studien bli ungefär detsamma, av den orsaken är det viktigt att studien är genomförd på ett 

trovärdigt sätt. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) För att kunna styrka trovärdigheten och 

äktheten kontaktades alla respondenter i efterhand med möjligheten att läsa igenom 

transkriberingen för att se över sina svar. De hade även möjlighet att förändra någonting de 

var missnöjda med eller som vi eventuellt missförstått samt godkänna transkriberingen. 

Samtliga respondenter fick möjligheten att läsa studien när den färdigställdes. (Trost, 2005) 
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Samhällsvetenskapen vilar i stort sätt på vikten av intervjuer, ord och tolkningar. Ett sätt för 

oss att höja kvalitéten var att ge respondenterna möjlighet att bekräfta att författarna förstått 

dem rätt genom att läsa igenom transkriberingar och godkänna dem. Denna uppsats bygger på 

respondenternas svar samt utvalda teorier. De utvalda teorierna påverkade intervjufrågornas 

utformning och hur respondenternas svar analyserades.  
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4. EMPIRI 

I detta kapitel presenteras den empiri författarna har insamlat via intervjuer med headhunters 

från rekryteringsföretaget Novare.  

4.1 REKRYTERING 

Rekrytering handlar om att söka samt finna rätt kandidater till ett arbete. Beroende på vilken 

form av rekrytering som används finns det en eller flera urvalsmetoder som finns till för att ta 

fram den bästa kandidaten. Rekrytering kan ske i olika former, det kan vara en bekant som 

behöver jobb eller så sker rekrytering via annonser berättar Z.  

 

Annonsrekrytering lockar arbetssökande som inte alltid har rätt kompetens. Det är 

tidskrävande med rekrytering då alla annonser ska gås igenom, därför berättar X och Y att 

nätverksrekrytering är vanligt. Hälften av Novares kandidater kommer från tipsgivare berättar 

Y. Tipsgivare är personer som rekommenderar lämpliga kandidater till Novare, de kan även 

tipsa om personer från sin egen organisation. Vid search är det många företag som lägger ner 

tid på att hitta bra kandidater. Tipsgivarna kan fråga om kandidatprofiler för att sedan ringa 

tillbaka några dagar senare med goda tips till headhuntern.  

 

Z berättar också att Novare kan ringa ett företag och fråga efter tips på en bra kandidat. Där 

kan de anställda bryta lojalitetsbanden till sin arbetsgivare genom att rekommendera 

arbetsgivaren eller en kollega. Det kan även hända att tipsgivare rekommenderar en bekant 

som inte är kompetent nog för jobbet. Om personen som inte är kompetent för jobbet lyckas 

få jobbet och sedan misslyckas helt är det tipsgivare som åker dit för det missvisande tipset. 

Tipsgivaren kan eventuellt inte lyckas göra karriär då dennes trovärdighet kan ifrågasättas. 

Vid tipsande av en bekant är det därför viktigt att den bekanta är kompetent nog för yrket. X 

hävdar att Novare aldrig skulle gå vidare i en rekryteringsprocess med personer de inte har 

förtroende för. 

 

4.1.1 HEADHUNTING 

Z anser att den stora skillnaden mellan en headhunter och en vanlig rekryterare är att 

headhunter arbetar med en direkt uppsökande metod med icke arbetssökande personer. Det 

behöver dock inte betyda att det är rätt metod, en annons kan vara alldeles utmärkt. 

 

Respondent Y anser att det är bättre att anlita en headhunter istället för att anlita en vanlig 

rekryterare. De stora skiljelinjerna mellan en headhunter och en vanlig rekryterare är att en 

headhunter jobbar i det tysta. Om en ny VD exempelvis ska rekryteras till ett stort 

börsnoteratföretag finns det konfidentiellt kring det eftersom det redan sitter en annan person 

på den positionen. Processen att byta ut VD startar långt innan personen som sitter där fått 

reda på det.  

 

En headhunter letar rätt på kandidater, googlar samt söker till en viss utstäckning för att nå de 

personer som är rätt, rimliga och kan vara intresserade. Y menar att sätta ut en annons inte är 

tillräckligt för att hitta dessa personer som efterfrågas. De personer som söks sitter bra på 

nuvarande position, de är inte arbetssökande och är därför inte intresserade av att byta jobb. 
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När det gäller en annons är det en hel del personer som läser annonsen, men långt ifrån alla. 

Oavsett hur skickligt en annons marknadsförs på är inte alla intresserade av att läsa annonsen. 

Den kanske innehåller ett par rader med en länk där det står läs mer om denna tjänst här. Y 

menar att de som företrädesvis inte läser vidare är de med tidskrävande jobb och som sitter på 

en högre position. Det är dessa personer headhunters vill åt. De tittar inte, de har inte tid med 

det och de trivs med sina jobb. Y menar att de inte skulle titta i en jobbannons då de redan är 

nöjda med sin nuvarande position.  

 

Enligt respondent X är en headhunter värdefull i en rekryteringsprocess då de är erfarna samt 

har gjort många uppdrag och förmodligen många likartade uppdrag. De vet hur marknaden ser 

ut och känner till många kandidater. Headhuntern får även tips från tipsgivare som ibland kan 

peka på samma person och då börjar de bli säkra på att den personen är oerhört duktig och 

kompetent. 

 

4.1.1.1 NACKDEL 

Novare är ett rekryteringsföretag som sticker ut i mängden. Många rekryteringsföretag tar ett 

arvode på en tredjedelsårslön, det vill säga om en VD tjänar 200 000 kronor i månaden 

hamnar slutpriset på 800 000 kronor på fyra månader för rekryteringsbolag. Dock tar Novare 

ett fastpris på 500 000 kronor. Novare fokuserar inte på timbaserat arbete utan det handlar om 

erfarenhetsvärdebaserat arbete. Erfarenhetsvärdebaserat arbete innebär att en person med 

hjälp av erfarenhet tjänar mer än en person med betydligt mindre erfarenhet berättar Y. 

 

En nackdel med rekryteringsföretag som tar ett pris på en tredjedelsårslön är att det finns en 

misstanke att de ofta presenterar dem dyraste kandidaterna berättar Y. Därefter får 

uppdragsgivaren fakturor när kandidaten godkänts men inte skrivit på anställningsavtalet. 

Novare tar i 80-90 % av fallen betalt då kandidaten skrivit på anställningsavtalet.  

 

Y talar om att anställda på Novare är affärsmän som ska kunna tjäna pengar på alla affärer. 

Därför är det viktigt för dem att alltid ta på sig uppdrag de vet att de kommer kunna slutföra. 

 

4.1.2 REKRYTERINGSPROCESS 

Rekryteringsprocessen enligt Y följs 99 % till punkt och pricka, det är inte särskilt vanligt 

men det händer att de hoppar över något moment i rekryteringsprocessen. Det har att göra 

med att Novare vet att det finns kompetenta kandidater på den här nivån, chefsnivå, av 

rekrytering. Rekryteringsprocessen är en strukturerad process som tar ungefär sex veckor. 

Den börjar med en befattningsbeskrivning och sedan en kravprofil. Enligt Y är det viktigaste i 

hela processen att förstå vad uppdraget handlar om och uppdragsbeskrivningen är det 

viktigaste redskapet.  

 

Ibland kan orimliga krav ställas från uppdragsgivarens sida. Det Y menar är att 

uppdragsgivarna ibland i sina kravprofiler söker kandidater med branscherfarenhet utav något 

specifikt som inte är rimligt. När en kravprofil utformas sätter headhuntern sig med 

uppdragsgivaren och går tillsammans igenom kravprofilen innan de bestämmer sig för att 
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godta den. Y menar att det inte räcker med att uppdragsgivaren berättar vad de tycker att 

kandidaten ska ha, utan headhuntern sätter sig in i uppdraget, läser, tänker igenom och 

kommunicerar med kollegorna. Därefter får de en uppfattning om det är en klok idé att ta sig 

an uppdraget eller inte. Uppdragsgivaren kanske är medveten om att dessa personer faktiskt 

finns. Det kan uppstå frågor från rekryterarens perspektiv som: varför ska den här personen 

komma till er? Hur tror du att ni ska kunna locka en person som har allt det där till den här 

befattningen? Är det för att den här tjänsten är en intressant befattning? Går uppdragsgivaren 

via en headhunter måste de övertyga headhuntern som därefter funderar om befattningen är 

värd att gå vidare med för att bli rekryterare av tjänsten. Om detta accepteras inleds en 

researchprocess och letandet av kandidater påbörjas. X berättar att researchprocessen tar två 

till tre veckor och i den ingår det samtal till kandidaterna och tipsgivarna parallellt. Det gäller 

att sälja in befattningen till kandidaterna och svara på kandidaternas frågor. Inom Novare får 

var och en olika uppgifter beroende på bland annat vem som känner uppdragsgivaren, vem 

som känner till marknaden, vem som känner kandidaten, vem som har mest passande 

erfarenhet.  

 

Enligt X ringer en headhunter cirka 50 personer när det gäller ett uppdrag. Kvalitén på 

uppdraget beror inte på hur många personer som blir uppringda utan X menar att det handlar 

om att ringa rätt personer. Det händer sällan att en headhunter ringer upp 100 tals personer. 

Det kan hända men när detta sker menar X att det är något som har blivit oklart på vägen. När 

en research är klar genomför Novare ett urval bland de kandidater headhuntern kommit i 

kontakt med. För att minska antalet kandidater sker en gallring.  

 

Mot slutet av rekryteringsprocessen intervjuas cirka sju till åtta personer och varje intervju 

pågår i ungefär en och en halvtimme berättar Z. Därefter sammanfattar headhuntern 

intervjuerna och presenterar tre till fyra kandidater till uppdragsgivaren som tar över samt 

intervjuar slutkandidaterna för att gå vidare med en av slutkandidaterna. 

 

Ibland hamnar headhunters i en komplicerad situation då de har bra kandidater längst hela 

rekryteringen och det blir svårt för dem att gallra bort vissa kandidater, ibland av 

kompetensen hos kandidaten eller ibland av favorisering av kandidaten. Det har även hänt att 

headhunters varit tvungna att kompromissa med kravprofilen för att ta fram potentiella 

kandidater. I de flesta fall handlar det om för många bra kandidater till ett uppdrag berättar X. 

Y exemplifierar hur förväntansfull en uppdragsgivare varit då de haft flera bra kandidater och 

processen pågått i åtta veckor. Det är ibland svårt att välja enligt Z, eftersom alla 

slutkandidater som presenteras förväntas kunna utföra jobbet som de tillsätts. Vid situationer 

då flera bra kandidater inte kan minskas sker urvalet med diskussioner mellan headhuntern 

och uppdragsgivaren. 

  

I sällsynta fall har det ibland gjorts uppsättningar med matriser för att kunna analysera 

kandidaternas kravprofilsfaktorer, dessa som headhuntern tillsammans med uppdragsgivaren 

kommit fram till berättar Z. Headhuntern markerar kandidaternas individuella faktorer i 

matrisen och därefter tas detta med till uppdragsgivaren som kan hjälpa till med gallringen av 

slutkandidater.  
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Efter tre månader följs uppdraget upp för att undersöka hur rekryteringen gick, om rätt 

kandidat rekryterades eller inte. Efter sex till tolv månader följs uppdraget upp en andra gång. 

Y berättar att det är en av 100 rekryteringar som misslyckas, med andra ord blir det inte alltid 

lyckade rekryteringar. Dock kan inte en headhunter påverka situationen efteråt om det skett en 

felrekrytering.  

 

4.1.3 FELREKRYTERING 

På Novare har det skett felrekryteringar, dock är det få och inte heller har dessa enstaka 

felrekryteringar lett till ett katastrofalt läge för uppdragsgivaren. En felrekrytering enligt X är 

när en person i fråga har slutat inom ett år. Det handlar om att headhuntern inte nått det 

resultat som förväntandes. Z och Y berättar om de inte lyckas rekrytera personer som deras 

uppdragsgivare presenterat avbryts uppdraget, detta sker sällan. Det bör finnas i åtanke att det 

är människor de har att göra med och det kan finnas mer avancerande anledningar till varför 

det skett en felrekrytering. Det behöver inte skett en felrekrytering från headhunterns sida, 

utan det kan kommit att påverkas av personkemin mellan den nyrekryterade kandidaten och 

uppdragsgivaren. Det handlar om kandidatens förmåga enligt X.  

 

En headhunter ska som tidigare nämnt ta fram potentiella kandidater. För att minimera 

kandidater sker alltid en referenstagning från cirka åtta referenser. Genom referenstagningar 

ökar möjligheten för headhuntern att undvika en felrekrytering. Y berättar att det inte är 

pusselbitar som pusslas ihop, det är människor som kan ha personliga skäl eller går igenom 

någonting personligt som påverkat deras förmåga att prestera. Detta har hänt men aldrig lett 

till en total felrekrytering. 

 

4.2 CHEFSKAP  

Respondent Y anser att en chef är en person som har ansvar för andra människor. Förmågan 

att nå ett resultat bygger på att chefen får med sig medarbetarna, får chefen med sig 

medarbetarna blir denne en ledare. Y menar att nu mera, inte minst i Sverige, ligger 

chefskaps- och ledarskapsrollen nära varandra.  

 

Respondent X anser att en chef är vad uppdragsgivaren berättar att det ska vara. En chef 

måste även ha förmågan att sätta en vision, tro på visionen, kunna förmedla visionen och 

entusiasmera folk för att gå åt rätt håll. Det X menar är att först skapa en vision, lyckas 

förmedla den och lyckas få folk att tända på idén, först då har visionen kommit igång. Det 

handlar om personlighet, kraft, styrka, känsla, kontakt, det handlar inte bara om att 

exempelvis vara duktig i Excel eller utföra marknadsplaner. På större bolag finns det 

exempelvis duktiga specialistkompetens-, finans-, marknads- och IT-människor. Det handlar 

om att få ihop dem olika individerna och få dem att gå åt samma håll. Det är inte alltid lätt då 

det är starka individer som ska ledas.  

 

Under dem senaste fem åren har Novare rekryterat mer än 50 % kvinnor till chefspositioner. 

X berättar att det handlar om att våga rekrytera kvinnor men att det är tidskrävande eftersom 

kvinnor tidigare blivit aktivt uteslutna på grund av sitt kön. Novare påstår sig vara unika inom 

rekryteringsbranschen då de har arbetat successivt med jämställdhet mellan de olika könen, 
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eftersom deras grunduppfattning är att bygga allting från grunden. Det som framförallt saknas 

är kvinnor på ledande positioner ute i bolagen. Novare förkastar inställningen om att det inte 

finns några kompetenta kvinnor samt att de försöker utesluta begreppet glastak.  

 

Z berättar att det på Novare alltid görs kandidatprofiler utifrån befattningsbeskrivningen. 

Åldern är inte det viktiga i en befattningsbeskrivning. Det viktiga brukar vara att kandidaten 

har någon form av utbildning, gärna stark ledarerfarenhet. En headhunter bör kunna differera 

vad stark ledarerfarenhet innebär. I vanliga fall menas det en ledarerfarenhet på minimum tio 

år inom en organisation med fler än 400 anställda. I och med starka ledarerfarenheter är det 

viktigt att kadidaten har en del viktiga egenskaper som dynamik, resultatorientering, bra 

beslutsamhet och god kommunikationsförmåga.  

 

Y instämmer att en kandidatprofil alltid görs. Det görs även en presentation och personlig 

bedömning av kandidaten efter intervjun där rekryteraren ger kommentarer utifrån sitt intryck 

av kandidaten. Kandidaten bör vara entusiastisk, driven, strukturerad och ha energi. Dock kan 

det skilja sig från när struktur behövs. Vid rekrytering av exempelvis en finansdirektör är 

egenskaper som noggrannhet och analytisk förmåga mer centrala egenskaper. En noggrannhet 

för en finansdirektör innebär en ekonomisk inriktad noggrannhet. Struktur kan vara mer 

betydelsefullt vid rekrytering av exempelvis en marknadsorienterad säljare. Dock är det 

beroende på vilken tjänst det ska rekryteras till. 

 

Återkommande egenskaper som speglar en chef är en person med bland annat driv och 

uthållighet men som även skapar gemenskap. När det talas om driv i form av egenskap är det 

flera bakomliggande egenskaper som utspelar en roll som motiverad, tävlingsinriktad, 

passionerad och engagerad berättar Z. Det är även viktigt för en chef att ha bra självinsikt och 

inte vara konflikträdd eller rädd för att ta risker. Genom att ha en bra självinsikt har chefen 

vetskap om sina svagheter respektive styrkor.  

 

Y påpekar att en av de mest förekommande egenskaperna vid en rekrytering är den visionära 

egenskapen en chef bör ha. Att ha en konceptuell förmåga och vara framtidstänkande gynnar 

både kandidaten samt uppdragsgivaren. Detta för att chefen med sitt framtidstänk kan se 

framåt men bör ha en bra bedömningsförmåga för att visionen inte ska vara allt för orimlig. 

 

Om en uppdragsgivare söker en chef till ett försäljningsföretag bör chefen vara 

resultatorienterad. Dock hade en resultatorienterad egenskap inte spelat någon roll om 

befattningen exempelvis hade varit VD för Systembolaget exemplifierar X.  

 

4.2.1 GENUS 

Z berättar att karriärskvinnor kan identifiera sig med olika sociala klasser, raser och kulturer 

än till kön och genus. Det handlar inte om alla kvinnor menar Z men karriärskvinnor som har 

en karaktär som eventuellt fokuserar på annat än kön och genus. Dessa kvinnor vill bli sedda 

som människor, det vill säga könslöst samt bli accepterade för deras kompetenser och 

erfarenheter och inte bli särbehandlade för att de tillhör könet kvinna. När det gäller 

organisationsledningar har de ofta blivit presenterade könsneutrala dock har de alltid 
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associerats till män berättar X, därför är det viktigt att rekrytera fler kvinnor till högre och 

tyngre positioner.  

 

Huruvida X resonerar kring genus på en chefnivå handlar det om att kandidaten de söker ska 

vara passande till en roll. Det har länge varit känt att kvinnor är mer demokratiska i sitt sätt att 

leda än vad män är och varit påpekar X. Med det menas att män förknippats med ett chefskap 

som påmint om diktatur – stränga, orättvisa samt utövar makt, medan kvinnor varit 

omtänksamma, stödjande samt rättvisa. Idag tar genus inte lika stor plats i en samhällssyn till 

skillnad från hur det var för några år sedan berättar Y. Novare jobbar för att rekrytera den 

mest passande kandidaten med rätt kompetens och erfarenhet till en befattning, med andra ord 

spelar könet ingen roll. 

 

4.2.2 GLASTAK 

Glastak för Novare innebär att en kvinna blivit utesluten från tyngre positioner trots sin 

kompetens, men de arbetar ständigt för att rekrytera fler kvinnor då kompetens och erfarenhet 

går hand i hand. På lång sikt är det viktigt att rekrytera fler kvinnor till tunga ledande 

positioner, detta på grund av att statistiken visar att det är fler kvinnor som väljer att studera 

vidare berättar Z. 

 

Enligt X nämns könsdiskriminering som en av de viktigaste faktorerna som påverkar kvinnors 

möjlighet att utmärka sig i karriären och komma förbi glastaktet. Glastaket är ett problem som 

många kvinnor i högre ledarskapsutbildningar stöter på påstår X. Den osynliga spärren skapas 

av bland annat attitydmässiga fördomar vilket blockerar kvinnor från ledande befattningar. 

  

Det är särskilt i mansdominerade branscher som kvinnor har svårare att leva upp till bilden av 

den ideala arbetaren berättar Y och därför är mindre benägna att bli framgångsrika. Allt fler 

kvinnor har med tiden brutit sig igenom det så kallade glastaket, men Y tror att många 

fortfarande är låsta till lägre positioner med lägre löner. Y talar om att många nivåer inom 

samhället utvecklats och blivit mer jämställt. Detta har underlättat rekryteringen av kvinnor 

till nya områden för att hjälpa de instängda under glastaket att avancera och för att minska 

köns- och löneklyftan. En blandning av dessa faktorer verkar ha positiv påverkan för kvinnors 

framgång. 

 

Det handlar inte bara om löner och könsskillnader. X menar att det även handlar om 

kompetens och intelligens för att nå högre positioner då glastaket finns kvar, men Novare 

jobbar ständigt med att kvinnor ska ha samma möjligheter som män. 

 

4.3 STEREOTYPER 

Samhället såg annorlunda ut jämfört med idag än när Z började arbeta med rekrytering. Förr i 

tiden var det inte vanligt att ha många kvinnliga anställda, fanns det kvinnor jobbade de ofta 

långt nere i organisationen som assistenter och dylikt. Idag handlar det en hel del om 

jämställdhet mellan de två könen berättar Z. Förr var det betydligt svårare för en kvinna att nå 

en högre position på grund av den synen som samhället hade på kvinnor. När samhället gick 

mot mer jämställda tider upplevde Z hur olika organisationer ändrade sin attityd mot 
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kvinnliga anställda. Y instämmer och säger sig upplevt hur kvinnor själva ändrade attityd. 

Många kvinnor ville inte längre förknippas med den könsrelaterade synen, därför undanhöll 

de känslor. Kvinnor började klä sig efter män i kostymer och började uppträda annorlunda 

jämfört med tidigare.  

 

X berättar att kvinnliga ledare tidigare utsätts för sexistiska fördomar i organisationer. Media 

förstorar kvinnors fysiska utseende, kläder och familjeansvar, medan manliga ledare avbildas 

med motsvarigheter som behandlas med sakfrågor. 

 

Kvinnor har på grund av fördomar identifierats med hushållet samt vård av barn medan män 

identifierats med en större arbetsmiljö. Samhällssynen på en mans arbete och synen i 

allmänhet på män har värderats högre än synen på kvinnor under många år menar Y. Det gör 

att arbetet som kvinnor identifierats med upplevs som underlägset. Fördomar om kvinnor 

tenderar att ge kvinnor mindre status i samhället, dock håller denna bild på att förändras allt 

mer till ett jämlikt samhälle menar Y. 
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5. ANALYS 

I analyskapitlet kommer teorier från den teoretiska referensramen och det insamlade 

empiriska materialet analyseras för att nå fram till en slutsats. 

5.1 REKRYTERING 

För Novare innebär rekrytering att finna rätt kandidater till en befattning inom ett företag. Det 

finns olika urvalsmetoder beroende på vilken form av rekrytering som används. Ibland sker 

rekrytering via bekanta, så kallad nätverksrekrytering, och ibland via annonser. Novares 

inställning till detta stämmer med Forslunds (2009) teori som säger att när företag är i behov 

av ny personal använder de sig av rekrytering för att finna och anställa rätt personal. En 

organisation kan inte anställa vem som helst utan bör tänka på vad organisationen behöver 

och på hur personen kan bidra till organisationen (Schneider, 1987). Detta sker innan 

rekryteringsprocessen börjar för att se vem eller vilka kandidater företaget söker (Forslund, 

2009).  

 

5.1.1 NÄTVERKSREKRYTERING 

Respondenterna X och Y nämner att nätverksrekrytering är vanligt. Då annonsrekrytering är 

tidskrävande och alla annonser ska gås igenom tar det lång tid med tanke på att annonser även 

lockar arbetssökande som inte alltid är kompetenta för jobbet. Även Ahrnborg Swenson 

(1997) instämmer att nätverksrekrytering är en vanlig rekryteringsmetod som företag 

använder sig av. Metoden används främst för att företag inte vill lägga ner administrativ tid på 

att gå igenom alla ansökningar, samt för att en annons inte ska få olämpliga sökanden som 

inte passar tjänsten. (Ahrnborg Swenson, 1997) 

 

Företag lägger ner en hel del arbete och tid på att hitta bra kandidater vid en search. Novare 

får många tips via tipsgivare, ungefär hälften av alla kandidater kommer framförallt från 

tipsgivare och ett flertal tipsgivare kan rekommendera kompetenta personer från sin egen 

organisation. Teori hävdar att det oavbrutet samlas in information om lämpliga och intressanta 

kandidater vid nätverksrekrytering. Detta kan ske på många olika sätt, exempelvis på 

arbetsplatsen där de anställda tipsar om en kandidat. (Granberg, 2011) Med andra ord 

stämmer respondenternas svar med teorin, dock behandlar Granberg (2011) inte uttrycket 

tipsgivare. 

 

Novare skulle aldrig gå vidare med en person de inte har förtroende för, dock har det hänt att 

en tipsgivare rekommenderat en kandidat som inte varit kompetent nog för jobbet. 

Tipsgivarens trovärdighet kan då ifrågasättas och då kan inte tipsgivaren göra karriär inom 

exempelvis rekrytering. Därför är det viktigt att kandidaterna som blir tipsade är kompetenta 

nog för yrket. Novare kan ringa ett företag för tips på kandidater där de anställda brytit 

lojalitetsbanden till sin arbetsgivare genom att rekommendera arbetsgivaren eller en kollega. 

Detta stämmer överens med att det finns risker med lojalitet vid nätverksrekrytering. 

Ahrnborg Swenson (1997) berättar att nätverksrekrytering kan bilda lojalitet inom företag, 

dock finns det risker. Om en chef rekommenderar en anställd som inte är särskilt kompetent 

kan detta påverka kandidatens arbete vid en eventuell anställning.  
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5.1.2 HEADHUNTING 

En headhunter är en konsult i ett rekryteringsföretag vars stora uppgift är utföra executive 

search, vilket innebär att hitta potentiella kandidater till en högre position inom ett företag 

(Lim & Chan, 2001). Granberg (2011) säger att headhunting och nätverksrekrytering är lika 

varandra i grunden men att inom headhunting gör konsulten tillsammans med företaget en 

kravspecifikation för den aktuella befattningen. På Novare är de stora skiljelinjerna mellan en 

headhunter och en vanlig rekryterare att en headhunter arbetar i det tysta, det vill säga om en 

ny VD ska rekryteras till ett företag är det viktigt att jobba i det tysta då processen att byta ut 

positionen börjar långt innan personen som sitter där fått reda på det. 

 

Den största skillnaden mellan en headhunter och en vanlig rekryterare är att en headhunter 

arbetar med direkt uppsökande metod med icke arbetssökande personer. Headhunter letar 

efter kandidater genom att googla och söka för att se vem som passar befattningen. 

Personerna som söks under headhunting är personer som trivs bra med sin nuvarande 

position. De är inte arbetssökande och är därför inte heller intresserade av en ny tjänst. Att 

sätta ut en annons är inte tillräckligt för att hitta dessa kandidater som efterfrågas. Ahrnborg 

Swenson (1997) berättar att det är en fördel att använda sig av en headhunter då denne kan nå 

fram till kandidater som inte finns på marknaden eller har avsikt att byta arbetsplats. En 

annons hade varit tidskrävande då ett företag inte hinner hantera alla ansökningar. 

Respondenterna stärker detta och menar att annonsrekrytering lockar arbetssökare som inte 

alltid har rätt kompetens. Detta gör att rekryteringen tar tid då alla ansökningar ska gås 

igenom. Vidare menar en respondent att en annons inte skulle räcka för att nå fram till rätt 

kandidater. En hel del personer läser en annons, men det är långt ifrån alla. Headhunters 

kommer åt de personer som inte läser annonsen, de som sitter på högre positioner och inte 

själva är medvetna om att de är intresserade av ett nytt jobb. 

 

5.1.2.1 NACKDELAR MED HEADHUNTING 

En nackdel med headhunting är de höga kostnaderna. Till skillnad från andra 

rekryteringsföretag tar Novare ett fastpris. Om en VD tjänar 200 000 kronor i månaden 

hamnar slutpriset på 800 000 kronor på fyra månader. Novare tar inte betalt för timbaserat 

arbete utan erfarenhetsvärdebaserat arbete. Anställda på Novare ser sig själva som affärsmän 

som ska kunna tjäna pengar på affärer och därför är det viktigt för dem att alltid ta på sig 

uppdrag som de kommer kunna slutföra. Detta är något som inte bara nämns i praktiken utan 

även i teorin. Ahrborg Swenson (1997) nämner att nackdelar med headhunting exempelvis 

kan vara de höga kostnaderna samt att den eventuella kandidaten inte är redo att byta jobb. 

Svårigheterna med att kontrollera headhunterns faktiska arbete då goda rekommendationer 

om kompetens och moralvärderingar är viktigt för kandidaten.  

 

5.1.3 REKRYTERINGSPROCESS 

Beroende på vilken befattning en kandidat söks till är de olika rekryteringsprocesser som 

genomgås i olika företag (Stybel, 2010). På Novare är det alltid samma strukturerade 

rekryteringsprocess som följs till 99 % under sex till åtta veckor, den förändras inte även om 

de rekryterar chefer till olika företag. Det kan tänka sig bero på att Novare endast fokuserar på 

att rekrytera kandidater till tyngre positioner. Processen följs till 99 % då det kan komma sig 
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att något steg i förloppet slopas eftersom att headhuntern är medveten om att det finns 

kompetenta kandidater på denna nivå av rekrytering.  

 

För att ett företag inte händelsevis ska rekrytera fel person som innebär en stor förlust för ett 

företag finns det olika faser som är viktiga att genomgå (Ahrnborg Swenson, 1997). Under 

intervjuerna med Novare kan det konstateras att företaget går igenom olika faser i 

rekryteringsprocessen för att inte misslyckas med rekryteringar. Dock har det skett 

felrekryteringar på Novare men endast ett fåtal. Det är en av 100 rekryteringar som blir 

misslyckade.  

 

Urval, orientering och intervjuer är de viktigaste stegen i en rekryteringsprocess. Processen är, 

för ett företag, dyrbar och tidskrävande. Till högre befattningar anlitas det ofta en headhunter. 

(Pavur, 2010) När en headhunter anställs sker enligt Gilmore och Turner (2010) en 

företagsanalys och en befattningsbeskrivning gemensamt med företaget. Novare instämmer 

och menar att en rekryteringsprocess inleder med en befattningsbeskrivning. En av 

respondenterna berättar att det viktigaste redskapet i hela rekryteringsprocessen är 

befattningsbeskrivningen samt att förstå vad uppdraget handlar om. I denna 

befattningsbeskrivning beskrivs bland annat arbetsuppgifter, kunskaper, färdigheter och 

förmågor som behövs. (Gilmore & Turner, 2010) 

 

Novare fortsätter rekryteringsprocessen med en kravprofil som headhuntern färdigställer 

tillsammans med uppdragsgivaren. Kraven som uppdragsgivarna ibland ställer på 

kandidaterna i sina kravprofiler kan vara orimliga. Headhuntern måste därför sätta sig 

tillsammans med uppdragsgivaren för att utarbeta en kravprofil och innan den godtas 

kommunicerar headhuntern med sina kollegor, tänker igenom och får därefter en uppfattning 

om detta uppdrag är värt att utföra. Enligt Pavur (2010) sätter headhuntern upp en 

kandidatprofil som ska godkännas av företaget. Detta för att både uppdragsgivaren och 

headhuntern ska veta vem de söker. Dock skiljer sig denna teori från Novare då headhuntern 

och uppdragsgivaren utarbetar kravprofilen tillsammans. Sedan inleds en search genom 

headhunterns olika nätverk för att få fram kvalificerade kandidater.  

 

Eftersom att det är headhuntern som söker kandidater i researchprocessen minskar risken för 

att okvalificerade och inkompetenta kandidater ska dyka upp. Stybel (2010) hävdar att en 

attraherande tjänst genererar en stor mängd inkompetenta och okvalificerade sökande men att 

dessa kandidater under rekryteringsfasens gång kommer att gallras bort, detta genomför 

Novare redan när de söker sina kandidater. Vid ett uppdrag kontaktar Novare cirka 50 

personer. Det handlar inte om hur många kandidater de kontaktar, det handlar om att kontakta 

rätt kandidater. Dock kan det förekomma att en headhunter tar kontakt med 100 tals personer 

men inträffar detta är det något som har blivit oklart på vägen. Researchprocessen tar två till 

tre veckor där samtal med kandidater och tipsgivare sker parallellt. Vid det här laget handlar 

det om att sälja in tjänsten hos kandidaterna och besvara deras förfrågningar. 

  

Urvalet inleder med att granska meritförteckningen av den orsaken att inte händelsevis 

komma att anställa fel kandidat till en högre befattning då det är ett stort och dyrt misstag. 
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(Gilmore & Turner, 2010) Vid situationer där ett flertal bra kandidater inte kan väljas ut sker 

urvalet med överläggningar mellan headhuntern och uppdragsgivaren tillsammans menar 

Novare. Även i undantagsmässiga fall har headhuntern gjort uppsättningar av mallar för att 

tillsammans med uppdragsgivaren analysera kandidaternas kravprofilsfaktorer. Headhuntern 

markerar för kandidaternas individuella faktorer och därpå visar upp detta för 

uppdragsgivaren som kan vara hjälpsam vid gallring av slutkandidaterna. 

 

Efter urvalsfasen är det dags för gallring av kandidater. Headhuntern tar sedan kontakt med 

kandidaterna för att meddela dem att de ska intervjuas. (Granberg, 2011) Ibland kan det bli 

svårt för en headhunter att gallra bort vissa kandidater. Det har att göra med kandidaternas 

kompetens men även ibland av personliga känslor för kandidaterna. Det har hänt att 

headhunters varit tvungna att göra en kompromiss med kravprofilerna för att få fram 

potentiella kandidatar, men att det oftast handlar om för många bra kandidater till ett uppdrag. 

Ett exempel är att Novare haft ett flertal bra kandidater och processen har varit i gång i åtta 

veckor. Stybel (2010) påstår att en headhunter ska kunna bedöma en kandidats passningsroll 

till befattningen. Stybel menar att en headhunter ska ha en klar föreställning av rollkrav från 

uppdragsgivaren och kandidatprofilen då företagets framgång påverkas av kommande positiva 

och negativa effekter.  

 

Hos Novare återstår sju till åtta kandidater i slutet av rekryteringsprocessen. Kandidaterna 

intervjuas i cirka en och en halvtimme och därefter sammanfattar headhuntern intervjuerna 

och introducerar två till tre slutkandidater för uppdragsgivaren. Ansvaret ligger sedan hos 

uppdragsgivaren som också intervjuar slutkandidaterna för att gå vidare med en utav dem. 

Ahrnborg Swenson (1997) berättar ingående att en headhunter vid intervjuerna försöker 

granska kännetecken hos kandidaterna för att ha möjlighet att avstämma delar av sin 

uppfattning genom referenser, kontroller och samtal till dess att det återstår två till tre 

slutkandidater som därpå introduceras för uppdragsgivaren. 

 

5.2 CHEFSKAP 

Respondenterna på Novare talar om att ledarskap och chefskap ligger varandra nära och 

ibland är svåra att urskilja. Bolman och Deal (2012) styrker detta resonemang och menar att 

det finns många ledare som inte skulle klara av att vara chefer. Respondenterna anser att ett 

bra chefskap handlar om att chefen ska kunna leda sina medmänniskor, ha ett bra ansvar för 

medmänniskorna och framför allt ha en bra visionär förmåga. Enligt Granberg (2011) 

beskrivs en chef som en person med stora uppgifter inom ett företag eller en organisation. 

Dessa stora uppgifter kan vara att se till att uppnå uppsatta mål genom att exempelvis fördela 

resurser. Enligt Novare bör en chef ha förmågan att sätta upp en vision, få sina medmänniskor 

att tro på visionen samt leda sina medmänniskor åt rätt håll. Det handlar med andra ord om att 

en chef ska kunna skapa en vision, se möjligheter, lyckas att förmedla visionen samt skapa 

intresse för visionen för att sätta visionen i rullning. Det kan återkopplas till vad Granberg 

(2011) berättat om att en chef har i uppgift att forma strukturer. En bra chef enligt Granberg 

(2011) är en person som även kan representera arbetsgivarens intressen. En av respondenterna 

påpekar att det gäller att få ihop alla medmänniskor att gå tillsammans mot ett gemensamt 

mål. På större företag finns det exempelvis duktiga finans-, marknads- och 
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specialistkompetensmänniskor. En bra chef ska få ihop dessa olika individer, trots att de är 

starka individer, för att leda dem mot ett gemensamt mål, mot visionen.  

 

5.2.1 GENUS 

Novare påstår sig vara unika inom rekryteringsbranschen då de ständigt arbetar för 

jämställdhet. För Novare handlar det om att allt ska byggas från grunden. Gartzia och van 

Engen (2012) menar att istället för att fokusera på den uppfattade bristen av lämplighet som 

kvinnor har bör fokus istället ligga på vad kvinnor kan erbjuda till högre befattningar. Bolman 

och Deal (2012) påpekar samtidigt att kvinnligt ledarskap utgör ett positivt bidrag för företag 

och organisationer samt att många av dagens företag och organisationer är i behov av kvinnor 

med kvinnligt ledarskap. Dock enligt Linimon et al. (1984) anses en införsel av kvinnor i 

maktpositioner i bland annat näringslivet vara problematiskt då det anses att kvinnans roll och 

status inte är lika hög som mannens. Respondenterna på Novare menar att det saknas kvinnor 

på högre befattningar i näringslivet och därför rekryterar de hellre en bra kvinna än en bra 

man då kvinnor ska ha samma möjlighet som män. Novares inställning till detta stämmer med 

aktuell forskning som visat att kvinnor tidigare inte setts som potentiella kandidater till högre 

positioner, det har dock skett en förändring på senare tid. De stora förändringarna för genus 

och ledarskap har under åren handlat om att jämställdhet har uppmärksammats samt att 

kvinnornas roll har förändrats. (Bolman & Deal, 2012) 

 

Idag är det mer vanligt för kvinnor att studera vidare till högre befattningar som leder till fler 

kvinnor med kompetens, därför är det viktigt att börja rekrytera fler kvinnor till tunga ledande 

befattningar. Detta ger fler kvinnor möjligheten att ta sig vidare inom marknads- och 

näringslivet menar Novare, det bidrar till långsiktig plan på hur genus och ledarskap inte ska 

påverka ett kön till att få en ledande roll eller ett chefskap. Därför är det viktigt att belysa vad 

Bolman och Deal (2012) menar att på grund av att kvinnor under lång tid varit uteslutna från 

högre positioner väljer kvinnor hellre att fokusera på familjelivet istället för karriär, eftersom 

att familjelivet kan sätta stopp för en karriär. På grund av att kvinnor länge varit uteslutna 

framgår det att kvinnor som har internaliserat den traditionella kvinnliga könsrollen och blivit 

mindre attraherade av ledarroller (Lips, 2000). Därför strävar inte många kvinnor till 

befordran eller högre befattningar (Van Vianen & Fischer, 2002). Dessa föreställningar 

omkring kvinnors och mäns självbild har blivit inlärd i en tidig ålder genom social träning, 

förväntningar, observation av könsrelaterade sociala roller. Allt som underhålls och förstärks 

av skolor, arbetsinställningar och media. (Bosak & Sczesny, 2008) Kvinnor vill bli 

accepterade för dess kompetens och erfarenhet, inte för vilket kön de tillhör och därmed 

undvika särbehandlingar menar Novare. Trots detta påpekar Novare att kvinnor 

sammankopplats till en demokratisk ledarskapsstil med egenskaper som omtänksamhet och 

rättvishet gentemot män som sammankopplats till en diktatorisk ledarskapsstil med 

egenskaper som stränghet och orättvishet. Det är som Lippitt (1940) och Denmark (1977) 

benämner ett sådant ledarskap till den auktoritära ledarskapsstilen, som i många fall påminner 

om diktatur. Det demokratiska sättet att leda menar Lippitt (1940) och Denmark (1977), är en 

ledarskapsstil som ofta förknippas med ett chefskap. Som en chef med demokratisk 

ledarskapsstil uppmuntras anställda att bestämma en gemensam politik och ger perspektiv för 

uppfyllsmålen 
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Bevisen är enligt Bolman och Deal (2012) osäkra på om det verkligen finns en större skillnad 

på hur kvinnligt och manligt ledarskap ser ut. Det förväntas att kvinnors egenskaper ska ses 

som varma, stödjade och ödemjuka till skillnad från män som ska visa egenskaper som 

kraftfullhet, listighet och aggressivitet. Dessa förväntande egenskaper kan associeras med 

Novares syn på demokratisk och diktatorisk ledarstil. Deal och Stevenson (1998) talar 

däremot om agentic egenskaper som återspeglas till en man. Det finnas med andra ord 

traditionella skildringar av ledare som är övervägande maskulina (Deal & Stevenson, 1998). 

En agentic person är en person med prestationsorienterande egenskaper (Heilman, 2001). Det 

kan handla om att en person med agentic egenskaper i en arbetsmiljö kan börja tävla för 

uppmärksamhet. Att tala säkert och utöva makt över sina kollegor är även typiska drag för en 

person med agentic egenskaper (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). Maktpositioner är 

något som män länge varit förknippade med (Jensen Qvotrup, Kyed, Christensen, Bloksgaard, 

Hansen, & Nielsen, 2014). Kvinnan har själv beskrivit sig som mindre agentic men mer 

kommunal än män (Spence & Buckner, 2000). En person med kommunala egenskaper 

innebär att personen har serviceinriktade egenskaper. I en arbetsmiljö med serviceinriktade 

egenskaper innebär ofta att det finns en förståelse för andra medmänniskor, det undviks att dra 

till sig uppmärksamhet, stödja andra samt försöka bidra med lösningar av personliga problem. 

Egenskaper som kopplas till den kvinnliga stereotypen. (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001).  

 

För Novare är det viktigt att chefen de söker ska ha någon form av utbildning, gärna en stark 

ledarerfarenhet. Med en stark ledarerfarenhet är det viktigt att kandidaten de söker ska ha en 

del viktiga egenskaper som dynamik, resultatorientering, en bra beslutsamhet och en bra 

kommunikationsförmåga. Återkommande egenskaper som speglar en chef är bland annat driv, 

uthållighet samt en god känsla för att skapa en gemenskap för de anställda. Att en bra chef ska 

ha driv handlar om att det finns flera bakomliggande egenskaper som tillsammans bildar driv. 

De egenskaper som tillsammans bildar driv är egenskaper som motiverad, tävlingsinriktad, 

passionerad och engagerad. En av respondenterna talar dock om att en visionär egenskap är 

viktigare att inneha. Den visionära egenskapen ger chefen en konceptuell förmåga och ger ett 

framtidstänkande som gynnar både kandidaten och uppdragsgivaren. Ett bra framtidstänk kan 

chefen se framåt, men det bör finnas en bra bedömningsförmåga för att den visionära 

egenskapen inte ska vara orimlig. En bra chef ska inte heller vara konflikträdd eller rädd för 

att ta risker, men ska ha en god självinsikt. En god självinsikt gör att en chef vet om sina 

styrkor respektive svagheter. Alla dessa egenskaper kan sammankopplas med Eagly & 

Johannesen-Schmidt (2001) teori om agentic egenskaper. 

 

Vad som börs ha i åtanke är att olika egenskaper söks vid olika rekryteringar. En av 

respondenterna påpekar att om en uppdragsgivare vill rekrytera en chef till ett 

försäljningsföretag bör chefen vara resultatorienterad, då spelar andra egenskaper inte någon 

större roll. Det vill säga att en person med resultatorienterade egenskaper inte hade varit lika 

passande till en befattning som VD för exempelvis Systembolaget, då meningen inte är att få 

det bästa försäljningsresultatet. 
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5.2.2 GLASTAK 

Glastak för Novare innebär att en kvinna blivit utesluten från tyngre positioner trots sin 

kompetens och utbildning, detta försöker Novare ständigt avvisa. Kvinnor har 

ledarskapsegenskaper och är visst kompetenta menar Novare. Det har på senare år skett en 

stor förändring där jämlikhet utspelat en större roll. Allt fler kvinnor har brutit sig igenom 

glastaket och fått ledande positioner, trots detta är det fortfarande svårt för kvinnor att få 

ledande positioner. Detta jobbar Novare ständigt emot, de jobbar för att rekrytera fler kvinnor 

då deras tanke är att det inte finns några inkompetenta kvinnor. Erfarenhet och kompetens går 

hand i hand och det kan bevisas genom att Novare under de senaste fem åren har rekryterat  

50 % kvinnor till tunga ledande positioner. Det har varit tidskrävande att hitta kvinnor till 

dessa positioner med tanke på att de under en lång tid varit uteslutna och inte haft samma 

möjligheter till erfarenhet inom högre positioner. Bolman och Deal (2012) instämmer att 

kvinnor inte haft lika lätt att få en högre och ledande position som män. Detta beror dels på att 

ledarskap alltid har ansetts vara någonting manligt samt att kvinnor inte anses ha 

ledarskapsegenskaper. Dock finns det kvinnor som tidigare försökt få en högre status genom 

att uttrycka maskulina egenskaper men som har kritiserats för sitt beteende och agerande. Det 

agerande och beteende som vanligtvis förknippats till män. (Rosenkrantz, Vogel, Bee, 

Broverman, & Broverman, 1968). 

 

5.3 STEREOTYPER 

Novare tittar på sina kandidater könslöst. Med andra ord ser de på erfarenhet och kompetens 

och tar inte hänsyn till om det är en man eller kvinna. Enligt Thoroughgood et al. (2012) anses 

kvinnor vara inkompetenta för chefsroller medan män är önskvärda att arbeta med. Det som 

styr människor att tycka vem som passar chefsrollen främst är de stereotypssyner som finns 

på de olika könen. (Thoroughgood, Sawyer, & Hunter, 2012) Novare skulle aldrig gå vidare i 

en rekrytering med personer som de visste inte skulle klara av jobbet oavsett ålder, kön eller 

etnicitet. Detta stämmer överens med Qvotrup et al. (2014) teori om att stereotyper om män 

och kvinnor inte längre kan tas för givet då de förändrats i takt med tiden. Enligt Hinton 

(2000) är det första som förklaras kring stereotyper att en grupp av människor har en specifik 

egenskap som återkopplas. Det kan handla om kön, ögonfärg eller etnicitet. Stereotyp har 

inom psykologin en tydlig förklaring (Lippman, 1922). Dock förmedlar stereotyp inte bara en 

bild av världen som rätt eller fel utan de är kopplade till individens uppfattning om varför 

människor är som de är. Det handlar om hur andra individer väljer att se på en annan grupp 

individer, det vill säga att individer placerar andra individer i olika grupper genom att 

identifiera individer till en egenskap de gemensamt har.  

 

Det är inte bara människor som har stereotypssyner gentemot andra människor - även 

organisationer lider av det och organisationen kan bli stereotypad av människor menar 

Novare. Tidigare påverkades organisationer av stereotypen på kvinnliga anställda. Vikten av 

kvinnliga stereotypsdrag i organisationer och behovet av att främja sådana drag till manliga 

ledare är ett sätt att upprätthålla ledarskapseffektivitet. (Gartzia & van Engen, 2012). Behovet 

av att främja kvinnliga stereotypsidentitetsdrag på den del av manliga ledare är viktigt i 

praktiken eftersom många organisationer är mansdominerade områden där undvikande av 
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feminina egenskaper är vanligt (Eagly & Carli, 2007) (Koenig, Mitchell, Eagly, & Ristikari, 

2011) (Powell G. , 2012). 

 

Hinton (2000) hävdar att stereotyper kan vara personlighetsdrag men så behöver inte fallet 

alltid vara. Personlighetsdrag som beslutsamhet är en del av problemlösningsledarens roll och 

har traditionellt bedömts som en del av den maskulina stereotypen (Atwater, Brett, Waldman, 

DiMare, & Hayden, 2004). Istället för personlighetsdag kan det handla om fysiska egenskaper 

som kön, längd eller hårfärg. Dessa ytterligare egenskaper som tillsätts är det som utmärker 

stereotyper från varandra. När en individ har en egenskap som identifierats med en grupp får 

denna individ den stereotypa egenskapen. (Hinton, 2000) Människor kan på grund av syner på 

stereotyper bli orättvist behandlade (Atwater, Brett, Waldman, DiMare, & Hayden, 2004). På 

Novare görs dock inga antaganden kring stereotyper. Som tidigare nämnt har organisationer 

blivit stereotypade av människor vilket i sin tur lett till att organisationer associerats med män. 

Detta har dock förändrats i samband med att samhället blivit mer jämställt. Påföljden av detta 

resulterade i att kvinnor förändrades från att fokusera på familjeliv till att fokusera på karriär. 

Det kan bero på att det skett en förkastning av den könsrelaterade stereotypen. Det finns flera 

exempel på stereotyper som fått dåliga konsekvenser för olika individer. Värderingar som 

dessa ger negativa effekter på företaget då de kan förlora en skicklig kandidat menar Hinton 

(2000).  
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6. SLUTSATS 

I slutsatsen introduceras de slutsatser författarna har kommit fram till genom analysen för att 

besvara uppsatsens tre frågeställningar och därmed uppfylla studiens syfte. 

 

Hur går rekrytering av chefer genom executive search till i praktiken? 

På Novare använder de sig till 99 % av samma strukturerade rekryteringsprocess som följs 

hela tiden under sex till åtta veckor. Den praktiska rekryteringprocessen börjar med en 

befattningsbeskrivning som sedan följs upp med en kravprofil. Headhuntern sätter sig ner 

tillsammans med uppdragsgivaren för att utarbeta en rimlig kravprofil, om headhuntern väljer 

att ta sig an uppdraget inleds researchprocessen. I detta stadie finner headhuntern inga 

okvalificerade eller inkompetenta kandidater eftersom att headhunterns jobb är att hitta 

potentiella kandidater. Vid ett uppdrag kontaktas cirka 50 kandidater genom en direkt 

uppsökande metod. Researchprocessen brukar ta mellan två till tre veckor, beroende på vilken 

befattning kandidaten rekryteras till.  

 

När researchprocessen är färdig inleds urvalsprocessen, denna process sker med hjälp av 

referenstagningar och redan här har många kandidater fallit bort men för att minska antalet 

kandidater påbörjas en gallring. I samband med gallringen kontaktas de intressanta 

kandidaterna för intervjuer. Problematiken med många intressanta kandidater kan leda till ett 

svårare urval av potentiella kandidater, det kan antingen bero på kompetens eller favorisering 

av kandidater. Uppstår detta problem kontaktas alltid uppdragsgivaren för hjälp med 

övervägningar. 

 

I slutet på rekryteringsprocessen återstår endast sju till åtta kandidater som intervjuas. 

Intervjuerna brukar tids vis ta en och en halvtimme som leder till det sista steget i 

rekryteringsprocessen. Där sammanfattar headhuntern intervjuerna för att sedan presentera två 

till tre slutkandidater för uppdragsgivaren. 

 

Vilka egenskaper söks vid rekrytering av en chefposition samt är det en manlig eller 

kvinnlig stereotyp som passar chefsrollen främst utifrån dem egenskaper som söks?  

Vid en rekrytering är det olika egenskaper som söks beroende på vilken befattning det 

rekryteras till. Egenskaperna som Novare söker vid rekrytering av chefer är dynamik, 

resultatorientering, en bra beslutsamhet och en god kommunikationsförmåga. Dessa 

egenskaper är väsentliga för ett starkt chefskap. Det finns återkommande egenskaper som en 

bra chef bör ha så som driv, uthållighet samt en god känsla för att skapa gemenskap för de 

anställda. För Novare är det egenskaper som motiverad, tävlingsinriktad, passionerad och 

engagerad som tillsammans bidrar till driv.  

 

Vid rekryteringar söker Novare även chefer med den visionära egenskapen. Det är en 

egenskap som talar om att en chef har en konceptuell förmåga samt ger ett framtidstänkande 

som gynnar både kandidaten och uppdragsgivaren. Med en visionär egenskap kan en chef se 

framåt men det bör finnas en bra bedömningsförmåga för att den visionära egenskapen inte 

ska vara orimlig.  
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Utifrån dessa egenskaper som söks dras slutsatsen att det vid en rekrytering inom Novare är 

det den manliga stereotypen som passar en chefsroll främst baserat utifrån de teorier som 

använts.  

 

Hur påverkar könet möjligheten att bli chef? 

Trots slutsatsen att män passar chefsrollen främst utifrån ett teoretiskt perspektiv vill Novare 

rekrytera fler kvinnor. Kvinnor har under en längre period varit uteslutna från högre 

positioner på grund av ett glastak som hindrar kvinnor från att nå högre positioner samt 

fördomar om att kvinnor inte är kompetenta nog. Ledarskap förknippas med det manliga 

könet och kvinnor anses inte besitta de egenskaper som en ledare bör ha. Dock är många 

företag i behov av kvinnligt ledarskap i dagens organisationer.  

 

I dagens samhälle är det fler kvinnor som väljer att studera vidare till högre befattningar, 

därför är det viktigt att rekrytera flera kvinnor till högre positioner. Novare jobbar ständigt 

emot de fördomar som finns mot kvinnor och har under de senaste fem åren rekryterat 50 % 

kvinnor till tyngre chefspositioner. Eftersom det fortfarande saknas kvinnliga chefer inom 

högre positioner vill Novare rekrytera fler kvinnor. Headhunters inom Novare arbetar för 

jämställdhet inom rekrytering av chefspositioner och därför ser de könslöst på kandidaterna. 

Med andra ord har det påvisats i denna studie att kön inte påverkar möjligheten att bli chef då 

det handlar om kompetens och intelligens för att nå högre positioner trots att glastaket finns 

kvar.  

 

6.1 VIDARE FORSKNING 

Som tips på vidare forskning kan en liknande studie genomföras för att ta reda på om genus 

har en påverkan för att nå en chefsposition. Det krävs betydligt mer forskning både nationellt 

samt internationellt för att konstatera om glastak idag endast är ett begrepp eller om det finns 

kvar i praktiken. Denna studie bör omfatta betydligt fler företag samt respondenter för att 

fastställa studies resultat. Vidare bör forskningen använda anonymitet av respondenter då det 

är relevant med ärliga svar. Studiens innebörd bör inte avslöjas för respondenterna för att de 

inte ska uttrycka sig positivt om jämlikhet.  

 

Framtida forskningar bör fastställa liknade resultat, att genus inte har en påverkan för att nå en 

chefsposition samt att det är det den manliga stereotypen som passar en chefposition främst.  
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Bilaga 

Intervjufrågor 

 

1. Varför tycker Ni att man ska anlita en headhunter istället för att använda en vanlig 

rekryterare? 

2. Vad är en chef för Er? 

3. Förklara hur Er rekryteringsprocess ser ut.  

4. Fullföljer Ni hela processen eller hoppar Ni över steg? Steg så som; 

befattningsbeskrivning, kandidatprofil, search, urval, gallring och slutkandidater? 

5. Genomför Ni kandidatprofiler? Om ja; hur ser dem ut? 

6. Upplever Ni några dominerade egenskaper vid rekryteringar? Vilka?  

7. Har Ni någonsin blivit rekommenderade att rekrytera en viss person?  

8. Har Ni upplevt felrekrytering? Förklaring; kandidaten ifråga var olämplig  

9. Har Ni någonsin upplevt svårigheter med att fatta besluta gällande de slutgiltiga 

kandidaterna? 

 


