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Studien undersöker vilka aspekter som uppfattas vara relevanta vid 

rekrytering av personer till ledarpositioner och hur dessa aspekter 

kan ses som uttryck för normer om ledare och ledarskap. Uppsatsen 

består av litteraturgenomgång, tidigare forskning samt empiriskt 

insamlat material inom området. Metoden för studien är kvalitativ 

genom ostrukturerade intervjuer. Totalt genomfördes fyra 

intervjuer. Resultatet belyser vilka aspekter som utvalda 

respondenter anser är relevanta samt vilka de sökande till 

ledarpositioner är. Aspekterna är både den sökandes kompetenser, 

erfarenheter och egenskaper. Respondenterna diskuterar även 

könets, ålderns och etnicitetens betydelse. Slutsatsen är att 

aspekterna som respondenterna redogör för kan ses som uttryck för 

normer om ledare och ledarskap vilket kan resultera i att vissa 

personer uteblir möjligheten att uppnå en ledarposition.  
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INTRODUKTION 
Tänk dig att du är ute och promenerar och stöter ihop med en gammal bekant du inte har 

träffat på flera år. Din vän har sedan ni träffades senast fått ett barn som denne har med 

sig i en barnvagn där ni möts. Du tittar ned i vagnen och ser en litet barn nedbäddat. 

Barnet är klätt i en skärrosa mössa som värmer huvudet gott. Du möter din väns blick och 

utbrister glatt ”Åh, är det en liten flicka jag ser?” och din vän rynkar pannan litegrann och 

svarar ”Nej, varför tror du det? Det är en pojke.”. Du känner dig dum och förlägen. Du 

börjar genast fundera över varför du drog den slutsatsen utifrån vad barnet hade på sig. 

Ovanstående stycke är ett exempel på hur människan omedvetet lär och tar efter 

användandet av normer i samhället. En individs lärande sker vid deltagande i olika sociala 

och samhälleliga sammanhang enligt Illeris (2015). Ett socialt och samhälleligt 

sammanhang kan såväl innebära skola och arbetsliv som det vardagliga livet. Lärandet 

behöver nödvändigtvis inte alltid vara medvetet, förutbestämt och ha ett syfte utan kan 

också ske omedvetet och dolt. Det omedvetna lärandet står för sådan kunskap som 

individen inte förstår att den har eller kan sätta ord på men som ändå spelar en viktig roll 

för individens fortsatta lärande beskriver Illeris (2015). 

Enligt Granberg (2011) utvecklar människan redan i en tidig ålder en förståelse för att det 

råder olikheter mellan människor. Först och främst uppmärksammas att människor är 

olika till utseendet för att senare även förstå att olikheter råder mellan människors 

beteenden fortsätter författaren. En människa föds mer eller mindre in i ett samhälle fyllt 

av normer. Redan som barn får hon till exempel lära sig att bära särskilda färger på 

kläderna och leka med vissa leksaker utifrån vilket kön hon tillhör beskriver författaren. 

Ett barns första kunskaper skapar en grund för det fortsatta lärandet och eftertagandet av 

normer är därför kunskaper ett barn kommer påverkas av under resten av livet menar 

Illeris (2013).  

När människan senare blir äldre och börjar arbeta menar Illeris (2013) att dennes 

föreställningar till följd av normer lever kvar och fortfarande har en påverkan. 

Exempelvis övergår normer då från att tidigare ha symboliserat färger på kläderna och 

val av leksaker till att även spela en roll i arbetslivet och individens möjligheter fortsätter 

han. Hela livet består av en socialisationsprocess där människan strävar efter tillhörighet 

och att passa in i samhället beskriver Jacobsen och Thorsvik (2014). Eftersträvandet av 

normer är därför ett sätt för människan att nå bekräftelse menar författarna. Johansson 

(2012) beskriver begreppet intersektionalitet som en grund till att de maktordningar och 

klasskillnader som råder i samhället till följd av normer. Intersektionalitet är en teori som 

avser att öka förståelsen för hur olika diskriminerande maktordningar gemensamt 

uppträder i samhället beskriver Johansson (2012). 

Normsamhället och dess eventuella påverkan har skapat en nyfikenhet hos oss att 

undersöka hur normer kan påverka rekryteringen av personer till ledarpositioner. En tanke 

som har väckts hos oss är att potentiella personer eventuellt uteblir en ledarposition till 

följd av normer kring ledarskap. Därför önskar vi med denna studie att undersöka vilka 

aspekter som uppfattas vara relevanta vid rekrytering av personer till ledarpositioner och 

hur dessa aspekter kan ses som uttryck för normer om ledare och ledarskap. Utifrån detta 

intresse har vi bland annat funnit information om ledarskapsfrågor, normer och dess 

uppkomst samt omedvetet lärande vilket behandlas i nästkommande stycke. 
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Bakgrund 

I följande stycke presenteras material från utvald litteratur på området. Detta görs med 

avsikt att skapa en grund för förståelsen om ledarskap i allmänhet, ledarskap i relation till 

normer samt lärande och hur individer tar efter samhällets normer. Den utvalda 

litteraturen är tidigare kursböcker och framsökta böcker inom ledarskap, normer och 

lärande. 

Vad är normer? 

Normer kan definieras som oskrivna regler i samhället som människor förväntas att 

eftersträva menar Jacobsen och Thorsvik (2014). Någon som inte följer normen kan 

utsättas för ett socialt straff av övriga samhället i form av utfrysning eller utanförskap 

fortsätter författarna. 

Det har alltid tillhört människans natur att skapa sociala band och integrera med andra 

människor som sedan förs vidare till nästkommande generationer beskriver Connell 

(2009). Normsystemet har existerat under en lång tid och har blivit en självklar del av 

människan och dennes olika ståndpunkter i livet menar Granberg (2011). Självklarheten 

i normsystemet skapar att människan tar normer för givet och inte längre reflekterar över 

att de används beskriver författaren. Att inte leva upp till normerna och rädslan för 

utanförskap ökar användandet ytterligare menar Granberg (2011). 

Att normer är något svårbrutet, konkret och som kan ge konsekvenser började människor 

att förstå i slutet av 1900-talet beskriver Johansson (2012). På 1970-talet gjordes ett 

försök att bryta normer, nämligen könsnormer, genom att försöka låta flickor och pojkar 

leka med varandras leksaker vilket däremot misslyckades. Detta gav uppenbarelsen att 

normer är ett inrotat fenomen hos människan sedan många generationer tillbaka och som 

inte går att bryta över en natt fortsätter Johansson (2012). 

Normer kan leda till ofördelaktiga och orättvisa behandlingar gentemot vissa 

samhällsgrupper och normer kan därför diskuteras som en slags maktordning förklarar 

Johansson (2012). Som förklaring använder författaren begreppet intersektionalitet vilket 

står för de inrutade mönster och över- respektive underordningar som råder i samhället. 

Genom att tillåta maktordningarna i samhället att fortsätta konstrueras positioner där vissa 

individer kan anses vara bättre än andra. Detta lyfter Johansson (2012) som kritik mot 

normanvändandet och vad det skapar hos människan. Nationalencyklopedin (2016-11-

30) styrker detta genom att definiera begreppet intersektionalitet på följande sätt: 

”Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra 

specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer 

baserade på ras, kön och klass”. 

Johansson (2012) beskriver att det mot slutet av 1990-talet uppkom tankar om att börja 

se på samhällets normer ur ett kritiskt perspektiv. Det kritiska perspektivet innebär att 

framträda och upplysa förtrycket som normer kan ha för olika människor. Grundtanken 

med det kritiska normtänkandet är att uppmana människor att våga utmana normers 

gränser menar författaren. Med fördel bör det kritiska normtänkandet införas redan i 

skolan och att människan i en tidig ålder får lära sig att ingenting är mer normalt än något 

annat förklarar Johansson (2012). 
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Omedvetet lärande, socialisation och socialkonstruktivism 

Illeris (2015, s. 18) definierar att lärande är ”varje process som hos levande organismer 

leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk 

mognad eller åldrande.” Många förknippar begreppet lärande med skola men Illeris 

(2015) poängterar att lärande även sker i vardagen. Vardagslärande är ett lärande som 

sker informellt och omedvetet utan att där finns ett mål fortsätter han. Det omedvetna 

lärandet utgörs av tyst kunskap, det vill säga en kunskap som individen inte förstår att 

den besitter. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) är tyst kunskap en slags förtäckt 

kunskap, såväl för individen själv som för andra. Varje individ innehar en tyst 

kunskapsbank fylld med erfarenheter och attityder som byggts på under hela livet och 

som präglar individens synsätt och beteenden i vissa situationer utan reflektion menar 

författarna. 

Jacobsen och Thorsvik (2014) förklarar begreppet socialisation som en lärprocess där 

individen i integration med andra människor skapar en förståelse för hur denne skall 

uppföra sig och nå acceptans. Processen av socialisation är ständigt pågående och hjälper 

individen att skapa en social identitet menar författarna. Johansson (2012) beskriver att 

socialisation sker såväl hos barn som hos vuxna. Han förklarar att människan redan som 

barn i skolan kommer i kontakt med vad som är normalt och inte genom det sociala 

umgänget som skolan automatiskt erbjuder. Den sociala identiteten medföljer sedan 

människan genom hela livet menar författaren. 

Den socialkonstruktionistiska teorin förklarar hur människans syn på verkligheten 

påverkas av dennes tidigare föreställningar och uppfattningar, det vill säga hur samhället 

och den sociala omgivningen har en effekt på människans kunskap menar Payne (2002). 

Enligt teorin konstrueras människans kunskap kontra verklighet i ett socialt samspel med 

varandra fortsätter författaren. Att människans bild av världen därmed inte är neutral och 

öppensinnad utan har skapats till följd av tidigare upplevelser och förutfattade meningar 

är ett faktum avslutar författaren. Wenneberg (2001) förklarar hur relationen mellan 

människans sociala band och kunskaper kan begränsa människans nytänkande. En sådan 

begränsning skulle kunna vara att ett negativt synsätt på världen fortsätter att uppmuntras 

menar författaren. 

Normer om ledarskapsegenskaper 

I början av 1900-talet var synsättet på hur en ledare bör vara annorlunda mot hur det är i 

dag beskriver Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011). Dominans, kraftfullhet 

och storslagen var egenskaper som eftertraktades och ansågs vara typiska för en ledare. 

Ledarens utseende spelade också en viktig roll för vilken respekt ledaren fick fortsätter 

författarna. En markant näsa, ett stadigt handslag och en spetsig haka var bland annat 

sådant som bedömdes vara respektingivande och ge makt. Den historiska synen på 

ledarskap och utseendets betydelse övergick senare till att fokus flyttas till en ledares 

kompetens och agerande menar Nilsson m.fl. (2011). 

Faktorer som tidigare erfarenheter, kultur och religion påverkar vad en individ värdesätter 

hos en ledare menar Ohlson (2007). Vilken ledartyp som efterfrågas och uppskattas i en 

organisation beror även på organisationens uppbyggnad, storlek och vilket mål som avses 

att uppnås. Egenskaper en ledare bör ha är att kunna leda en grupp, systematisera, 

organisera och arrangera samt motivera medarbetarna beskriver Granberg (2011). Det är 

inte ovanligt att medarbetarna i en organisation tar efter sin ledares beteende och agerande 
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fortsätter författaren. Därför är det av vikt att ledaren är medveten om detta och har ett 

schysst uppförande gentemot medarbetarna för att inte riskera att en negativ 

organisationskultur skapas avslutar Granberg (2011). 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) spelar, utöver en individs personlighetsdrag, även 

individens färdigheter en roll i ledarskapet. Färdigheter bestäms till skillnad från en 

ledares egenskaper av lärande snarare än av individens gener. Med färdigheter menas att 

en individ klarar av att hantera utmaningar och lösa problem, det vill säga en förmåga till 

att reda ut olika sorters uppgifter beskriver Jacobsen och Thorsvik (2014).  

I dag är ett omtalat ämne huruvida det råder en skillnad mellan manligt och kvinnligt 

ledarskap eller inte. Det är konstaterat att det finns normer kring vad som anses vara 

typiskt manligt respektive typiskt kvinnligt (Jochnick, 2004). En kvinnlig ledare 

associeras allt som oftast med egenskaper som medmänsklig, emotionell och försiktig 

förklarar Ohlson (2007). En manlig ledare förknippas med egenskaper som 

prestationsinriktad, dominant och handlingskraftig. Att kvinnor i ledarroller anses vara 

försiktiga har sitt ursprung i att den traditionella ledaren enligt normer om ledarskap är 

en man och att en kvinna som ledare därmed är en normbrytare menar Granberg (2011). 

Till följd av ledarskapsnormer upplever kvinnliga ledare en press och ett prestationstvång 

över att behöva bevisa sin kompetens fortsätter han vilket i sin tur kan vara en av många 

faktorer till att kvinnor avstår från att ta sig an en ledarposition. 

Olika ledarskapsstilar 

Det går att dela in ledarskap i olika ledarskapsstilar menar Ohlson (2007) och Nilsson, 

Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011). En ledares tidigare erfarenheter, kön och ålder 

påverkar vilken ledarskapsstil denne har menar Ohlson (2007). Tre vanligt 

förekommande indelningar är den auktoritära ledaren, den demokratiska ledaren samt låt 

gå-ledaren förklarar författarna. De tre ledarskapsstilarna presenteras i nedanstående 

stycken. 

En ledare som är hård, bestämd och ställer höga krav på medarbetarna beskriver Ohlson 

(2007) som en auktoritär ledare. Den auktoritära ledaren föredrar att arbeta och 

genomföra förbättringar i organisationen på sitt eget sätt utan att medarbetarna lägger sig 

i eller kommer med förslag. Enligt Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) 

behöver en ledare av auktoritär stil vara tillgänglig och närvarande på arbetsplatsen för 

att ledarskapet skall fungera och vara effektivt. Vid en krissituation har det däremot visat 

sig att den auktoritära ledarskapsstilen är användbar och ger goda effekter eftersom 

ledaren klarar hantera det som har inträffat på ett objektivt sätt utan diskussioner med 

medarbetarna fortsätter Nilsson m.fl. (2011). 

Ohlson (2007) beskriver den demokratiska ledarskapsstilen som en ledare som delvis 

blandar in medarbetarna utan att förlora sin respekt och slutgiltiga ledaransvar. Den 

demokratiska ledaren är duktig på att samarbeta och ta till sig åsikter från medarbetarna 

men är fortfarande den som i slutändan tar de viktiga besluten. Ledaren får på det här 

sättet en grupp med medarbetare som har god sammanhållning och tillit såväl gentemot 

varandra som till ledaren menar Ohlson (2007). Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson 

(2011) förklarar, precis som Ohlson (2007), att medarbetarnas möjlighet till delaktighet 

ökar med en ledare av demokratisk stil. 

Låt gå-ledarskapsstilen är en ledare vars ansvarstagande saknas och som låter 

medarbetarna arbeta helt utifrån eget initiativ menar Ohlson (2007). Låt gå-ledaren är 
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oftast en individ som är osäker i sin ledarroll vilket leder till en arbetsgrupp som är otrygg 

och instabil. En otrygg och instabil arbetsgrupp är inte att föredra då det påverkar 

organisationens framgång beskriver författaren. Enligt Ohlson (2007) är låt gå-ledaren en 

person som har misslyckats att genomföra en demokratisk ledarskapsstil på grund av sin 

osäkerhet och olämplighet. Detta styrker Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) 

med att beskriva ledarskapsstilen som ett slags icke-ledarskap. 

Enligt Granberg (2011) placerar sig kvinnliga ledare vanligtvis i centrum av 

organisationen med avsikt att skapa en god kontakt med medarbetarna. Detta skapar i sin 

tur att en kvinnlig ledare anses vara påverkningsbar i jämförelse med en manlig ledare 

vilket både kan vara till det positiva och det negativa menar författaren. Medan den 

kvinnliga ledaren placerar sig i mitten av organisationen har den manliga ledaren 

vanligtvis en mer hierarkisk syn på sin roll som ledare och sätter gärna sig själv högt. Det 

ger den manliga ledaren en ökad känsla av att medarbetarna är under honom avslutar 

författaren. 

Förväxlingen mellan chef och ledare 

Enligt Mossboda, Petersson och Rönnholm (2005) är det vanligt förekommande att 

begreppen chefskap och ledarskap förväxlas med varandra. Att vara en chef till 

yrkestiteln behöver inte vara synonymt med att vara en ledare menar författarna. Till 

skillnad från chefskap, som framför allt är en formell titel, är ledarskap något som skall 

främja gemenskap och ett arbetsklimat som passar varje medarbetare menar Mossboda 

m.fl. (2005). Vem som helst kan på pappret vara en chef men alla passar inte som en 

ledare avslutar författarna. Granberg (2011) förklarar skillnaden mellan chefskap och 

ledarskap som att chefskap är en formell position medan ledarskap är en informell 

position. Den formella chefen tilldelas sin roll genom en organisation med främsta syfte 

att arbeta och planera för organisationens mål och framgång. Att vara en ledare handlar 

istället om att arbeta med faktorer som exempelvis att främja en god dialog, frambringa 

gemenskap samt skapa engagemang och motivation hos en grupp med människor och är 

därför en individ vars egen förmåga och personlighetsdrag påverkar i vilken utsträckning 

denne passar som en ledare eller inte menar Granberg (2011). Ledarskapet kan med andra 

ord saknas i chefskapet, vad som därmed är det som skiljer en bra ledare och en bra chef 

åt avslutar författaren. 

Tidigare forskning 

I följande stycke presenteras tidigare forskning inom området. Den tidigare forskningen 

är tagen från vetenskapliga artiklar. Upplägget för avsnittet är ett antal rubriker där utdrag 

ur artiklarna har sammanfattats. Under varje rubrik kan därmed resultatet från fler än en 

artikel återfinnas. Den tidigare forskningen sträcker sig inte längre bak i tiden än max tio 

år för att få en nutida och aktuell inblick i området. 

Identifikation av normer 

Lee, McCauley och Jussim (2013) presenterar en modell för normers tre dimensioner. De 

väljer att kalla modellen för EPA-modellen och nedan återfinns en figur som illustrerar 

denna. 
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Figur 1 EPA-modellen av Lee, McCauley och Jussim (2013) 

Negativ-Positiv, Inaktiv-Aktiv och Felaktig-Korrekt bildar normers tre dimensioner 

menar Lee, McCauley och Jussim (2013). Meningen med modellen är att normer skall 

kunna identifieras och utvärderas utifrån de tre dimensionerna för att förstå normers 

styrka och exakthet samt vilken betydelse den har för gruppen den gäller. Ta exempelvis 

normer likt ”Män är våldsamma” och analysera det med hjälp av EPA-modellen fortsätter 

författarna. Gruppen som utsätts för normerna är män. Frågor som kan ställas är: 1) Är 

normerna negativa eller positiva för män? 2) Är normerna inaktiva eller aktiva i form av 

att dem är lättillgängliga och enkla att få tag information kring? 3) Är normerna felaktiga 

eller korrekta genom att den går att bevisa som sann med hjälp av statistik kring till 

exempel andelen manliga mördare? Genom att ställa sig nämnda frågor fås en förståelse 

för vad normer faktiskt kan innebära och betyda för samhället, inte minst för grupperna 

dem behandlar avslutar författarna. 

Enligt Lee, McCauley och Jussim (2013) kan normer delas in i kulturella respektive 

personliga normer. Kulturella normer är vanligast förekommande och är också den 

sortens normer som har hög sanningsenlighet och överensstämmer med hur grupperna 

normerna gäller faktiskt är. Personliga normer är enskilda och individuella föreställningar 

en människa har och är därför inte lika trovärdiga menar författarna. 

En naturlig del av människan 

Cox och Devine (2015) menar att människan av naturen behöver kategorisera sig och har 

ett behov av att sätta såväl sig själv som andra i olika fack. Vid mötet med andra 

människor skapas redan under de första sekunderna ett första intryck och en etikett på 

vilken grupp den mötande tillhör fortsätter författarna. Till följd av normer som finns 

kring olika grupper i samhället har människan en förutfattad mening och kännetecken för 

hur personer som ingår i dessa grupper är. Hjärnan aktiverar därför undermedvetet och 

automatiskt ett kategoriserande av människor med hjälp av rådande normer och 

författarna trycker på detta som ett tecken på hur omedvetna människor är kring sitt 

normanvändande.  

Inaktiv

Korrekt

Positiv

Aktiv

Felaktig

Negativ
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Ovetskapen kring en viss samhällsgrupp kan skapa att människan använder normer i 

större utsträckning förklarar Cox och Devine (2015). När människan inte har tillräcklig 

kunskap om eller inte har träffat på en viss typ av grupp tidigare försöker denne att finna 

trygghet i och skydda sig själv genom att vara fördomsfull och tänka att normerna kring 

gruppen är sanna. Detta beskriver författarna kan leda till ett omotiverat förtryck 

gentemot en grupp som egentligen inte har gjort något fel. Gruppen får stå till svars för 

normer och att människan tror på det den säger menar författarna.  

En lärare som har ingått i studien av Sheppard och Mayo (2013) beskriver hur eleverna 

under raster använder elaka ord mot varandra i korridorerna. Ett ord som barnen använder 

är ”bög” som för dem symboliserar något dåligt och elakt att kallas för fortsätter läraren. 

Ordet ”bög” är en definition på en viss sorts grupp med människor och användningen av 

ordet som en svordom blir därför som ett hån beskriver Sheppard och Mayo (2013). 

Läraren fortsätter vidare i studien att berätta hur denne har försökt att be barnen att sluta 

men misslyckats. Författarna förklarar att barn ännu inte har en kunskap om hur 

människor kan vara olika utan efterföljer det som de upplever vara normalt, det vill säga 

normer. Författarna diskuterar utifrån denna bakgrund att det uppenbarligen råder ett 

behov hos människor att redan i en tidig ålder få en förståelse för människors olikheter 

och att ingen grupp med människor är mer normal än någon annan. Införandet av lektioner 

i skolan som tar upp detta vore därför att föredra för att förminska vissa normer och 

användandet av dem resonerar författarna.  

Normer anses för många vara något negativt menar Lee, McCauley och Jussim (2013). 

Vetskap råder hos många att normer kan leda till ofördelaktiga och fördomsfulla synsätt 

för vissa samhällsgrupper samtidigt som människan fortsätter att eftersträva normer mer 

eller mindre varje dag. Däremot behöver inte användandet av normer enbart vara negativt 

utan kan skapa förutsättningar för att lysa upp problem i samhället förklarar författarna. 

Normer kan skapa att människor uppmärksammas och får en förståelse för gruppers 

olikheter vilket kan generera i ett nytänkande och eventuella lösningar på ojämlikheter 

som råder i samhället avslutar författarna. 

Diskriminering och förtryck 

Strävan efter att efterfölja samhällets normer kan skapa nackdelar för vissa grupper menar 

Eagly (2007). Författaren förklarar att normers påverkan kan skapa ett indirekt 

diskriminerande beteende där någon som egentligen hade passat som en ledare uteblir 

möjligheten att bli det. Nackdelen är därmed att ett diskriminerande beteende kan uppstå 

på en arbetsplats på grund av de fördomsfulla attityder som normer kan föra med sig. 

Detta styrker Cox och Devine (2015) genom att förklara normer som byggstenar för 

diskriminering, fördomar och förtryck gentemot vissa grupper i samhället. Författarna 

fortsätter att förklara vad som krävs för att minska risken för att diskriminering uppstår 

och kommer fram till att en förståelse för normers uppbyggnad, uppkomst och påverkan 

är nödvändigt. Precis som en ingenjör som skall bygga en bro behöver ha förståelse för 

hur den byggs, hur den fungerar och hur den rivs behöver någon som studerar normer 

förstå detsamma. Normers negativa effekter kan medfölja människan även in i dennes 

yrkesroll. Nedan presenteras hur rekryteringen kan påverkas av det omedvetna 

användandet av normer. 
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Aspekter som kan påverka rekryteringen 

Enligt Przygodski-Lianet, Oliver och Desrumaux (2010) kan rekryterarens attraktion 

gentemot den sökande påverka valet av kandidat till en tjänst. Med det menar författarna 

att en sökande vars utseende är attraherande enligt rekryteraren kan ha förtur och få ökade 

chanser att anställas. Detta beror på att människan inte ovanligt förknippar det som är 

vackert med bra, det vill säga att någon som till utseendet är vacker även antas vara bra 

och duktig förklarar författarna. 

En organisations viktigaste resurs är människan menar Florea och Mihai (2014). De 

anställda i organisationen bör därför med fördel vara kompetenta och arbetsvilliga för att 

organisationen skall nå framgång. Vid rekrytering av nya anställda analyseras ett antal 

individer som har valt att söka tjänsten för att finna den lämpligaste kandidaten. Analysen 

av de sökande görs vanligtvis utifrån kvalifikationer i form av utbildning och tidigare 

arbetslivserfarenheter men även utifrån egenskaper och karaktärsdrag hos den sökande 

fortsätter författarna. 

Florea och Mihai (2014) redogör för vilka interna och externa faktorer i organisationen 

som kan påverka rekryteringen. Till interna faktorer hör bland annat organisationens 

storlek, organisationens ålder, organisationsstrukturen, organisationskulturen, 

organisationens affärsstrategi samt upplägget på rekryteringsteamet. Externa faktorer 

gäller mer hur arbetsmarknaden ser ut, globaliseringen, teknikutvecklingen, politiken 

samt organisationens läge rent geografiskt. Externa faktorer står med andra ord för de 

yttre påverkningar en organisation kan ha medan interna faktorer är inre påverkningar 

avslutar författarna. 

Ett personligt ledarskap 

Hedlund (2006) belyser att det sedan 1990-talet har skett en utveckling av 

ledarskapsnormer. Författaren beskriver hur synen på ledarskap har mjuknat och att det i 

dag inte endast är typiskt manliga egenskaper som kännetecknas för en bra ledare. 

Fokusen har flyttats från att ledarskapet tidigare symboliserade något maktgivande och 

dominerande till att ha en betydligt mildare framtoning. Hedlund (2006) beskriver dagens 

ledarskap som ett personligt och mänskligare ledarskap där egenskaper som självinsikt, 

empatikännande och processtänkande uppskattas hos en ledare. 

Nedan presenteras studiens teoretiska utgångspunkt respektive syfte och 

problemformuleringar. Detta utifrån ovanstående bakgrund och tidigare forskning i form 

av litteratur och vetenskapliga artiklar.  

Teoretisk utgångspunkt 

Studiens resultat kommer att diskuteras utifrån teorin om socialkonstruktivism, det vill 

säga hur människans syn på verkligheten kan påverkas av dennes tidigare upplevelser och 

föreställningar. Det går att vinkla teorin till denna studie genom att diskutera hur 

rekryterares syn på och kunskaper kring ledare och ledarskap kan påverkas av 

rekryterarnas föreställningar till följd av samhällets normer. Studien har därmed ett 

arbetslivspedagogiskt perspektiv genom att den socialkonstruktivistiska teorin står för ett 

slags lärande som kan påverka vissa personers möjligheter att uppnå en ledarposition. 



 

9 

Syfte och problemformuleringar 

Syftet är att undersöka vilka aspekter som uppfattas vara relevanta vid rekrytering av 

personer till ledarpositioner och hur dessa aspekter kan ses som uttryck för normer om 

ledare och ledarskap. 

Utifrån syftet har följande två frågor utarbetats: 

1. Vilka aspekter uppfattas vara relevanta vid rekrytering av personer till 

ledarpositioner? 

2. Hur kan dessa aspekter ses som uttryck för normer om ledare och ledarskap? 

Med ledarposition syftas till alla tänkbara nivåer på ledare, såväl VD som mellanchef och 

enhetschef. 

 

METOD 
Nedan följer en beskrivning av studiens metod. Metodavsnittet är indelat i rubrikerna 

metodologiska utgångspunkter, forskningsetik samt planering och genomförande. 

Metodologiska utgångspunkter 

Hermeneutik 

Hermeneutik är ett av flera ideal som finns inom vetenskapen menar Thomassen (2007). 

Fokus inom hermeneutiken är att resultatet från en studie analyseras och tolkas utifrån ett 

kvalitativt perspektiv, det vill säga på ett djupgående sätt och försöker att placera 

resultatet i en kontext fortsätter Thomassen (2007). Starrin och Svensson (2010) styrker 

detta med att förklara hermeneutiken som att sätta studieobjektet i första hand och få 

förståelse för vilken innebörd detta har för de utvalda respondenterna. I denna studie 

önskades en inblick i hur respondenternas synsätt och tankar kring ledarskap fås och 

därför var hermeneutiken lämplig. 

Kvalitativ respektive kvantitativ metod 

Vid kvalitativa studier läggs fokus på ett mindre antal respondenter, vanligtvis genom 

intervjuer eller observationer förklarar Bryman (2011). En studie med kvalitativ metod 

önskar uppnå ett djupare och personligare insamlat material framför en stor mängd data. 

Genom intervjuer och observationer kan den som forskar ta fasta på personliga 

erfarenheter och åsikter hos respondenterna inom det valda området fortsätter författaren. 

Resultatet vid en kvalitativ studie blir därmed originellt och individuellt samt lägger större 

vikt vid ord än vid siffror menar Bryman (2011). 

Den kvantitativa metoden fokuserar på en större mängd data och samlar in material 

vanligtvis genom enkäter beskriver Bryman (2011). Det insamlade materialet ger ett 

generellt resultat eftersom det innehåller många respondenters svar. Här är redovisning i 

form av siffror, statistik och tabeller viktigare än personliga ord och en djupgående data 

som den kvalitativa metoden snarare innebär fortsätter författaren. Genom att samla in en 

stor mängd data som ger en generell bild av det avsedda studieområdet skapar det 

förutsättningar för forskaren att studera fenomenet på ett utbrett sätt. 
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Forskningsetik 

För att skydda respondenterna som deltog i studien har Vetenskapsskapsrådets fyra etiska 

krav följts. De fyra etiska kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och nedan beskrivs hur dessa uppfylldes. De 

etiska kraven beskrevs för respondenterna i missivbrevet som återfinns som bilaga I. 

Informationskravet innebär att respondenterna upplyses om att deltagandet i studien är 

frivilligt och när som helst kan avbrytas. Kravet uppfylldes redan vid första kontakten 

med respondenterna där syftet med studien och vad som väntade med deras medverkan 

tydliggjordes. Därefter talades det om att respondenternas deltagande var upp till dem 

själva och att deras medverkan kunde avbrytas när som under studiens gång. Det 

försäkrades även om att respondenternas svar endast kommer att användas till denna 

studie och att de hade möjlighet att kontakta oss vid frågor och funderingar 

(Vetenskapsrådet, u.å.). 

Med samtyckeskravet menas att det är som först när respondenterna har godkänt sin 

medverkan som studien kan genomföras. Samtyckeskravet uppfylldes genom att 

respondenterna, efter tilldelandet av information, fick godkänna att studien genomfördes 

med deras deltagande. En respondent som under studiens gång skulle välja att avbryta sin 

medverkan kunde välja att låta svaren från intervjun fortsätta att vara giltiga eller att dem 

stryktes (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna som deltar i studien är anonyma. Detta 

följdes genom att respondenternas namn inte någon gång under studien benämndes eller 

att företagen där de arbetar tillkännagavs (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Nyttjandekravet står för att respondenternas svar inte under några omständigheter får 

användas som material till en annan studie utan endast till den de har blivit informerade 

om. Kravet uppfylldes genom att respondenterna som deltog i studien före intervjuerna 

informerades om att deras svar endast kommer att behandlas i denna studie 

(Vetenskapsrådet, u.å.). 

Planering och genomförande 

Artikelsökning 

Tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar framsöktes via databaserna Academic 

Search Premier och SwePub. Antalet vetenskapliga artiklar som valdes ut som relevanta 

var sju stycken. Artiklarna varierade i innehåll med allt från faktorer som kan påverka 

rekrytering till normers uppkomst och användning. Sökord som användes vid 

framtagningen av de vetenskapliga artiklarna var engelska motsvarigheter till ledare, 

ledarskap, normer, lärande, socialisation och rekrytering. Sökorden användes i olika 

kombinationer.  

Design och instrument 

Valet av kvalitativ metod motiveras med att studiens syfte önskades att besvaras med ett 

djup och med möjlighet att kunna ge specifika svar från enskilda personer. En nyfikenhet 

fanns att undersöka de utvalda respondenternas berättelser utifrån det formulerade syftet 

och därför var den kvalitativa metoden i form av intervjuer användbar och relevant.  
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Intervjuerna var ostrukturerade och av narrativ karaktär. Med ostrukturerade intervjuer 

menas att intervjuaren endast har en övergripande mall med enstaka formulerade frågor 

med sig till intervjutillfället beskriver Bryman (2011). Det skapar en möjlighet för 

respondenten att svara, spekulera och föra ett lättsamt samtal på egen hand utan att bli 

ledd av avgränsade och mer precisa frågor. Genom ostrukturerade intervjuer där 

respondenten får tala fritt förvandlas intervjun till en mer berättande situation, det vill 

säga narrativ, som kan ge ärligare och sanningsenligare svar fortsätter författaren. Vid ett 

känsligt ämne kan narrativ studie vara till fördel eftersom det kan göra att respondenten 

öppnar sig och ger en berättelse som genomskiner dennes moraliska synpunkter menar 

Johansson (2005). Moraliska synpunkter kan visa på vad respondentens normer och 

värderingar kring ämnet är fortsätter författaren. Att ostrukturerade intervjuer och en 

narrativ metod passade vår studie var därför att vi hade ett känsligt ämne där ett lättsamt 

samtal öppnade upp möjligheten att komma närmre respondenten. Mallen för intervjuerna 

och de frågor som ställdes återfinns som bilaga II. I samband med intervjun tilldelades 

även respondenterna ett följebrev där studien, etiska krav och kontaktuppgifter 

presenterades. Detta följebrev, även kallat missiv, återfinns som bilaga I. 

Med fördel bör frågorna inför en intervju testas på en annan grupp än respondenterna före 

intervjutillfällena för att kontrollera dess användbarhet förklarar Bryman (2011). Det 

kallas att genomföra en pilotstudie. Vi valde att genomföra en pilotstudie på en bekant 

som delvis arbetar med och har erfarenhet av rekrytering. Detta eftersom studien innebar 

att intervjua rekryterare och den bekanta därmed kunde liknas vid urvalet och ansågs vara 

en tillförlitlig testperson. 

När det kommer till kvalitativa studier används inte begreppen validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet i samma utsträckning som vid kvantitativa studier beskriver Bryman 

(2011). Begreppen används mer vid kvantitativa studier där fokus ligger på mätning. 

Alternativa begrepp till validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är tillförlitlighet och 

äkthet som kan användas vid kvalitativa studier fortsätter författaren. I tillförlitlighet ingår 

trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. Denna studie är tillförlitlig genom att läsaren 

har kunnat följa hela studieförloppet i beskrivande text. Detta gör att läsaren får en rättvis 

och transparent bild av studiens alla delar. Studien är även tillförlitlig genom att den har 

ett klart syfte som besvaras, dessutom inom ett aktuellt område i dagens samhälle. 

Resultatet av studien är detaljerat beskrivet och ger en pålitlig helhetsbild över det 

insamlade materialet. Äkthet har eftersträvats i studien genom att studien speglar en 

rättvis bild av undersökningen vad gäller respondenternas svar. Resultatet speglar 

respondenternas åsikter och uppfattningar på ett objektivt sätt. För att få en godare 

generaliserbarhet hade studien med fördel kunnat genomföras på ett större urval. Det hade 

då gett ett mer generellt resultat som kan appliceras på flera olika fall och situationer. 

Urval 

Bryman (2011) beskriver att vid kvalitativ metod är målstyrt urval vanligt förekommande. 

Ett urval som är målstyrt innebär att respondenterna väljs ut enskilt med förhoppningen 

om att dessa kan vara relevanta för studiens syfte. Urvalet bestäms utifrån två nivåer, där 

forskaren först väljer ut organisationer för att sedan utse enskilda respondenter från dessa 

fortsätter författaren. 

Valet av respondenter till vår studie var målstyrt genom att urvalet anpassades till studiens 

syfte. Respondenterna ansågs vara kompetenta för att kunna hantera studiens syfte. 

Studiens syfte var att undersöka vilka aspekter som uppfattas vara relevanta vid 



 

12 

 

rekrytering av personer till ledarpositioner och hur dessa aspekter kan ses som uttryck för 

normer om ledare och ledarskap. Studien genomfördes vid fyra bemanningsföretag där 

en rekryterare vid varje företag intervjuades. Bemanningsföretag är en bransch där 

rekrytering är främsta uppgiften och med medarbetare som arbetar med detta dagligen. 

Inledningsvis togs en kontakt med företagen. Rekryteraren som intervjuades vid varje 

företag valdes ut av personen vi hade första kontakten med vid företaget. Vi hade inga 

krav på vem rekryteraren skulle vara utan kontaktpersonen fick bedöma detta utifrån vad 

vi berättade om studien. Anledningen till detta var därför att vi önskade få en slumpvis 

blandning av respondenter när det kommer till kön, ålder och erfarenheter utan vår 

påverkan. Det skulle öka studiens trovärdighet och pålitlighet ansåg vi. 

Antalet respondenter valdes att vara fyra stycken med anledning av att vi föredrog kvalitet 

framför kvantitet. Med endast fyra intervjuer kunde extra fokus läggas vid dessa och mer 

tid till analys fanns vilket genererade ett genomarbetat resultat. 

Insamling och transkribering 

Vi deltog båda vid samtliga intervjuer för att båda skulle känna delaktighet och ha 

förståelse för resultatet. Det skapade också förutsättningar för att den ena kunde sköta 

ljudinspelningen och föra anteckningar medan den andre ledde samtalet med 

respondenten. Intervjuerna skedde vid företagen i kontorsrum eller konferensrum som 

respondenterna valt ut och tog mellan 20 till 40 minuter vardera. Det finns fördelar med 

att intervjuer sker i ostörda och separata rum från resten av arbetsgruppen menar 

Denscombe (2009). Det ökar nämligen möjligheten för intervjuaren och respondenten att 

ha en god dialog mellan sig och komma närmre varandra menar författaren. 

Efter varje intervju påbörjades transkriberingen av dessa. Bryman (2011) förklarar 

transkribering som ett tidskrävande moment av studien som kräver noggrannhet. För att 

spara tid delade vi upp transkriberingen av de fyra intervjuerna till att få ansvar för två 

var. Vi följdes åt under tiden för att säkerhetsställa att vi transkriberade på ett likvärdigt 

sätt. Vi valde att transkribera intervjuerna ordagrant och exakt så som respondenterna har 

svarat. Vi valde däremot inte att ta med pauser eller när respondenten suckar eller skrattar 

i stor utsträckning därför att detta inte ansågs vara relevant för resultatet. Avsikten med 

intervjuerna var att undersöka respondenternas åsikter och tankar kring området och inte 

fokusera på pauser, suckar, skratt eller liknande. När transkriberingen var klar kunde 

analysen påbörjas vilken presenteras i nästkommande stycke. 

Analys 

Kvalitativa studier utgörs vanligtvis av ett stort och svårhanterligt insamlat material 

genom långa intervjuutskrifter som kan skilja sig från varandra menar Bryman (2011). 

Det krävs därför av forskaren att denne är uppmärksam, fokuserad och har en objektiv 

syn på materialet för att analysen skall gå riktigt till fortsätter författaren. 

Det insamlade materialet från intervjuerna analyserades genom att kategorisera 

respondenternas svar. Denna typ av analys kallar Bryman (2011) för kvalitativ 

innehållsanalys där det insamlade materialet analyseras utifrån kategorier som sedan 

tidigare är bestämda. Inför kategoriseringen av materialet valdes att dokumenten med de 

transkriberade intervjuerna skrevs ut i pappersform vilket öppnade upp möjligheten för 

att stryka över och föra anteckningar som förenklade arbetet med att finna gemensamma 

nämnare. Kategoriseringen av det insamlade materialet underlättade att kunna jämföra 
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intervjuerna och finna likheter respektive skillnader. Kategorierna ledde därmed oss fram 

till studiens resultat och att kunna sätta finger på vad som var relevant för syftet. Genom 

kvalitativ innehållsanalys kunde vi även finna dold information från respondenterna. Med 

det menas att det insamlade materialet studerades på ett djupare plan och med nya 

glasögon för att finna sådant som kanske inte upptäcktes vid första anblicken. 

 

RESULTAT 
Under denna rubrik presenteras studiens resultat, det vill säga sådant material från 

intervjuerna som anses kunna besvara studiens syfte och problemformuleringar. Studiens 

syfte är att undersöka vilka aspekter som uppfattas vara relevanta vid rekrytering av 

personer till ledarpostioner och hur dessa aspekter kan ses som uttryck för normer om 

ledare och ledarskap. Resultatet är uppdelat i ett antal kategorier som har framkommit vid 

analysen av samtliga fyra intervjuer. Kategorierna speglar sådant som har varit 

återkommande under intervjuerna och likheter som återfunnits mellan respondenternas 

svar. Kategorierna är följande 1) Aspekter vid rekrytering, 2) En bra ledare samt 3) 

Könets, ålderns och etnicitetens betydelse. 

Till att börja med presenteras nedan en tabell där väsentlig information om 

respondenterna redovisas. I tabellen klargörs respondenternas kön, ungefärlig ålder, antal 

år de har arbetat med rekrytering och bemanning samt tidigare arbetslivserfarenheter. 

Anledningen till tabellen är för att ge läsaren en förståelse för varför resultatet kan ha 

blivit som det har blivit vilket också diskuteras i det senare diskussionsavsnittet. 

Tabell 1 Information om respondenterna 

Respondent Kön Ålder Antal år 
arbetande med 
rekrytering och 
bemanning 

Tidigare 
arbetslivs-
erfarenheter 

Respondent 1 Kvinna Cirka 50 år 11 år Försäljning 

Respondent 2 Kvinna Cirka 40 år 3 år Egenföretagare 

Respondent 3  Kvinna Cirka 25 år 1 år Studerande 

Respondent 4 Man Cirka 30 år 2 år Försäljning 

Aspekter vid rekrytering 

De fyra respondenterna är alla överens om att det första som tittas på inför rekryteringen 

av en ledare är vilka kompetenser och arbetslivserfarenheter den sökande har. Detta görs 

vanligtvis utifrån en kravprofil vilken används som ett hjälpmedel för att finna lämpliga 

kandidater. Kravprofilen beskriver vad tjänsten som söks innehåller, det vill säga vilka 

uppgifter som kommer ingå i tjänsten och vad det därmed ställer för krav på den sökande. 

Respondent 1 och respondent 3 förklarar hur de alltid försöker arbeta för att finna den 

mest lämpade kandidaten framför den bäste kandidaten. Detta därför att den bäste 

kandidaten nödvändigtvis inte behöver vara den mest lämpade för tjänsten vad gäller alla 

kriterier, såväl på CV:t som egenskaper och personlighetsdrag. Vad som avgör om 
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kandidaten är mest lämpad för en tjänst kan exempelvis vara vart den sökande bor och 

därmed hur lättillgänglig denne är till arbetet. 

 

Jag har ett uppdrag nu, en VD-rekrytering, där placeringen är här i stan 

och han ska bearbeta upp till två andra städer långt härifrån. Han bor i 

en av dessa städer. Sen har vi en kandidat som kommer från stan, alltså 

från där jobbet utgår från, som då kanske är en mycket bättre placering. 

Det pratar ju jag och kunden om då. Jag ska träffa den kandidaten som 

bor på annan ort nästa vecka och jag kommer ju fråga mycket om hur han 

tänker kring och rent praktiskt ser på den här rollen gentemot privatlivet. 

För funkar det inte med privatlivet, då går det inte. Det kommer spela 

över på jobbet inom ett år och märks på prestationerna. 

                     (Respondent 1) 

 

Det låter ibland lite klyschigt att säga det här med personliga, för vi säger 

kanske oftast en sån kommentar som att personens lämplighet och att vi 

går mycket på det, men det är verkligen så. 

                     (Respondent 3) 

 

Utöver den sökandes kompetenser tittar samtliga respondenter på olika viktiga 

egenskaper som den sökande med fördel skall ha för att anses lämplig för tjänsten. 

Respondent 1 framlyfter att hon lägger stor vikt vid att den sökande är en stabil person 

eftersom en ledare har en tung roll i ett företag. Hon menar att det egentligen inte spelar 

någon roll vad ledaren i fråga har gjort tidigare i arbetslivet om inte denne är trygg i själv 

och i sin ledarroll. Respondent 1 poängterar även egenskaper som strategisk, extrovärt 

och kommunikativ som viktiga. Respondent 2 lyfter fram att hon brukar leta efter 

egenskaper som kommunikativ, förstående och medmänsklig när hon skall rekrytera en 

ledare. Hon framhåller mjuka värden och dess betydelse, som hon även beskriver sig själv 

söka hos en ledare. Respondent 3 beskriver att egenskaper som strukturerad, tydlig, 

stöttande och medmänsklig har en betydelse för hennes val av kandidat till en 

ledarposition. Slutligen respondent 4 framlyfter den sociala sidan hos den sökande som 

viktig och att personen är trygg i sig själv. Han beskriver också beslutsam som en 

egenskap han tittar efter hos en blivande ledare. 

 

Det spelar ingen roll vad personen kan och vad han har gjort om inte han 

är en stabil person i sig själv. […] Kunnig inom branschen är ju också 

viktigt men det är kanske inte där han måste vara vassast. Om vi ska ha 

en VD till ett företag som jobbar med skärande bearbetning, han ska ju 

inte stå vid maskinerna men att man har förmågan och känslan för att ta 

in rätt personer och har tillit till andra. 

     (Respondent 1) 
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Det är ju det att man är social och öppen. Det fungerar ju inte i dagens 

arbetsvärld att man sluter sig som en mussla som chef utan att man är 

öppen och pratar med sina kollegor. Det får ju också kollegorna att vara 

delaktiga i själva jobbet. Så att det inte bara är ett mejl som kommer ut 

med olika regler som ska följas. 

     (Respondent 4) 

 

Utöver den sökandes egenskaper och personlighetsdrag lägger en del av respondenterna 

även vikt vid olika förmågor som de anser är värdefulla att ha som ledare. Respondent 1 

ger exempel på förmågor som att ledaren skall våga delegera och känna tillit för andra 

men också att ledaren med fördel behöver vara ekonomiskt sinnig. Dessutom anser hon 

att det är viktigt att ledaren drivs av att påverka, genomföra förändringar, sätta upp mål 

och motivera de anställda till att arbeta framåt. Respondent 2 framlyfter att hon tycker att 

det är av betydelse att den sökande har sinne för konflikthantering och att personen skall 

ha en vana av att arbeta med personal. När respondent 3 står inför en ledarrekrytering 

letar hon efter förmågor hos den sökande som att den skall ha ett intresse för arbetet och 

sin arbetsgrupp samt att personen verkar ha en förmåga att kunna få med sig en grupp 

med människor. 

 

Förmågan att ha personal och däribland blir det ju väldigt mycket 

konflikthantering, för det är ju så att vi människor har väldigt svårt att 

komma överens överlag, så är det ju bara. […] Det är klart att 

noggrannhet, fingerfärdighet också är viktiga. Men i en ledarroll blir det 

väldigt personalstyrt. 

                     (Respondent 2) 

 

Gemensamt för respondent 1 och respondent 4 är att de anser att det är som först vid första 

mötet med en sökande som dennes egenskaper och personlighetsdrag kan urskiljas. Inte 

ovanligt formuleras redan i platsannonsen, tillsammans med de formella kraven i form av 

utbildning och arbetslivserfarenheter, också vilka egenskaper den sökande önskas ha. De 

formella kraven går att fastställa om den sökande uppnår redan vid genomgången av 

dennes CV men den sökandes personlighet får lov att upptäckas vid anställningsintervjun. 

Detta menar båda respondenterna till och med kan ta flera möten innan det går att avgöra. 

Respondent 1 framlyfter dessutom hur hon ibland behöver vara kritisk mot sig själv 

genom att inte falla för en viss sökande på grund av att tillfällena de träffas för intervjuer 

och tester är trevliga och faller henne i smaken. Vid sådana situationer lutar hon sig alltid 

tillbaka på kravprofilen menar hon. 
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Man gör ju flera metodiker och det är ju därför man inte bara har en 

intervju och sen känner att det känns bra och ger honom jobbet. Utan det 

är därför man plockar in tester och flera möten med honom, kanske att 

man träffas 4-5 gånger, för att se vad som händer. En del förändras ju 

när de börjar känna sig säkra. Då kan det komma fram sidor som inte 

visat sig innan. 

     (Respondent 1) 

 

Respondent 1 och respondent 2 nämner referenstagning som en viktig del av 

rekryteringen. Respondent 2 beskriver just hur svårt det kan vara att få en ärlig bild av en 

person genom endast möten. Det kan vara så att hon tror sig ha fått en bild av den sökande 

men önskar bekräfta den genom att även ringa till angivna referenser. Respondent 1 

beskriver detta moment som extra viktigt just vid rekryteringar av ledare eftersom det är 

viktigt att kandidaten som väljs ut är den mest lämpade. Hon beskriver att det kan gälla 

ett företags framtid om inte en ledarrekrytering blir korrekt. 

 

Det handlar ju också om att ta referenser, för det är svårt att även om 

man möter en person två gånger att se hur den här personen aktivt är på 

plats.  

                      (Respondent 2) 

 

Vid rekrytering av ledare poängterar respondent 1 att hon arbetar mycket med olika 

sorters tester för att säkerhetsställa den sökandes lämplighet eller inte. Detta är utöver de 

intervjutillfällen som också utförs. Testerna som genomförs är först och främst ett 

personlighetstest men ett slags stresstest görs också för att se hur den sökande agerar i 

mer pressade situationer. Det kan nämligen göra att nya sidor hos den sökande uppdagas 

som möjligtvis kanske inte är till fördel vid en ledartjänst. 

Det råder enighet mellan respondenterna att även om deras kunder önskar specifika 

personer till sina tjänster vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund är detta inget de tar 

hänsyn till. Detta är därför att det kan skapa diskriminering gentemot vissa grupper och 

därmed går emot såväl lagen som företagens värderingar.  

 

Man kan ju nästan bli förbannad. Jag hade en som tyckte att, det gällde 

en tjänst som transportledare, att det då inte skulle vara en tjej för att dom 

pratar med italienska åkerier och då kan inte en tjej ta det för dom är inte 

lika starka. Där kan man ju nästan känna lite att man blir provocerad av 

det men det är ju också där i dom lägena som man får säga att det är inget 

vi kan gå på utan det är nått ni står för. Ni har anlitat oss liksom för att 

hjälpa er och det är då vi väljer våra regler också. Men kunder kan 

absolut ha dom åsikterna ibland och det är ju lite sorgligt och lite 

okunskap ibland också.  

     (Respondent 3) 
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En bra ledare 

Samtliga respondenter beskriver en ledare som en person vars huvudsakliga roll är att 

leda en grupp med människor. Respondent 3 förklarar hur hon uppskattar en ledare som 

är strukturerad, tydlig, visar ett intresse och verkligen leder sin arbetsgrupp. Hon berättar 

att hon tycker att det är viktigt att skilja på att vara chef och att vara ledare eftersom det 

kan vara skillnad. 

 

Jag tycker ju att det är viktigt att man är ledare och inte bara en chef, för 

ibland kan man ju höra någon säga att den är chef men det är ju lite 

skillnad. Man kan ju vara chef men vara en dålig ledare. Och ledare för 

mig är ju som sagt att man strukturerar upp, att man är tydlig, får med 

sig hela gruppen, att man visar ett intresse i sin arbetsgrupp och att man 

verkligen stöttar. Det kan jag väl tycka är viktigt och inte bara vara den 

som är chef liksom utan verkligen kan leda sin grupp. Och det är väl det 

jag söker också egentligen hos en chef. 

                     (Respondent 3) 

 

Respondent 3 uppskattar en ledare som är strukturerad eftersom hon vill kunna få hjälp 

med att styra upp arbetet de tillfällen det blir mycket att göra. Hon önskar en ledare som 

kan stötta henne och tala om vad som behöver göras och i vilken ordning när hon har en 

dålig dag. Det skapar klarhet och tydlighet i arbetet menar hon. Respondent 3 framlyfter 

även hur viktigt hon tycker att det är med en ledare som delvis har en relation med sin 

arbetsgrupp men som ändå håller det på en professionell nivå. Relationen får inte bli för 

nära och personlig eftersom en ledare skall kunna ta obekväma beslut. Medmänsklighet 

och att kunna känna empati är viktigt för att inte ledaren skall köra över sina anställda 

menar hon. Det är trots allt hela arbetsgruppen som tillsammans skapar resultat men det 

handlar samtidigt inte bara om siffror och budgetarbete. 

 

Jag kan väl tycka att det är en person som bryr sig men det ska inte bli för 

personligt heller. För jag tror det kan bli lite fel då också, just i och med 

att den ska kunna ta obekväma beslut och ändå kunna styra upp och ge 

feedback och då blir det nog för jobbigt om man är för personlig till 

varandra. Men det måste ju ändå vara en person som såklart är 

medmänsklig. […] Jag vill ha någon som är förstående och som kan förstå 

att man kan ha dåliga dagar och på det sättet är medkänslig och 

känslosam och inte bara liksom ser siffror och budgetar och kör rätt över 

sina anställda. Att man har en viss känsla, såklart. Det är ju liksom 

gruppen som skapar resultat, så är det ju, och det måste ju finnas hos 

ledaren.  

     (Respondent 3) 
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Respondent 1 och respondent 4 lyfter fram att en ledare skall vara en person som är stabil 

och trygg i sig själv. Respondent 1 är noga med att poängtera detta vid flera tillfällen 

under intervjun och diskuterar vikten av att en ledare både är stabil i arbetet och i 

privatlivet. Hon menar att en ledares privatliv kan gå ut över arbetet om ledaren har 

mycket omkring sig i övrigt. Respondent 4 beskriver även att en ledare skall ha lätt för 

att ta beslut och dela med sig av detta till sina anställda, vilket underlättas genom att denne 

är trygg i sig själv. 

 

Det första och viktigaste som jag nog vill lyfta när man pratar om ledare 

är att ledaren är en stabil person. Att man har en god självkänsla. Stabil, 

trygg i sig själv. […] Sen kan vi ha olika självförtroende, för det skiljer vi 

ju från självkänsla, men oavsett om det är 200-500 anställda eller om det 

är 25 anställda är det viktigt att ledaren är en trygg person. För den ska 

ju folk luta sig mot när det blåser och kunna gå till när den har misslyckats 

utan att vara rädd. 

                     (Respondent 1) 

 

Att man just är trygg i sig själv och har lätt att ta beslut. Att man också 

har lätt att dela med sig varför man tar dom olika besluten och så vidare 

och att man får folk att vara delaktiga, få med sig personalen helt enkelt. 

Inkluderande är nog ett rätt ord. 

                     (Respondent 4) 

 

Respondent 2 skiljer sig något från övriga respondenter då hon i huvudsak framlyfter att 

en ledare skall ha mjuka egenskaper. Detta förklarar hon genom att beskriva hur hon 

önskar att en ledare har förståelse för sina anställdas liv i övrigt, att omvårdnad av barn 

och äldre föräldrar exempelvis kan komma emellan ibland, och därmed också känner 

medmänsklighet. Hon beskriver själv detta som att en ledare skall ha mjuka värden och 

hjärta. Genom en ledare som har dessa egenskaper menar hon att arbetsgruppen mår bra 

och kommer varandra närmre vilket genererar i ett effektivare arbete. Utöver mjuka 

egenskaper och hjärta önskar respondenten en ledare som har tydliga mål. 
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Mjuka värden och hjärta tycker jag är en väldigt viktig del man har. Sen 

samtidigt såklart är det viktigt att man har tydliga mål. […] Men lite att 

som man jobbar här i vår grupp. Vi är fyra stycken i vår grupp och tre av 

oss har ju jobbat nu i nästan tre år tillsammans. Vi är lite äldre allihopa 

och känner att vi har med oss ganska mycket i ryggen och vi känner att vi 

har jobbat på ett par olika ställen. Vi har barn själva och vi har familjer 

som kan må dåligt och vi har släktingar som kan vara sjuka. […] Men ser 

man till dom mjuka värdena och hjärta så är det här att förstå, att ha 

förståelse för andra att det är klart att dina barn kan bli sjuka. […] Så är 

vi verkligen här. Vi har en otroligt mjukavärden-chef hos oss och det ger 

oss som anställda jättemycket tillbaka för vi känner att vi inte är chef och 

arbetsgrupp utan vi jobbar tillsammans mot samma mål.  

    (Respondent 2) 

 

Könets, ålderns och etnicitetens betydelse 

Samtliga fyra respondenter menar att branschen och typen av yrke spelar roll för vilka de 

sökande är. De ser framför allt skillnader mellan andelen män och kvinnor som söker till 

en ledartjänst beroende på vilken inriktning tjänsten har. De olika bemanningsföretagen 

där respondenterna arbetar har olika inriktningar, allt från industri till IT. Respondent 1 

förklarar hur hon upplever att det till största del är män som söker ledartjänster men att 

det också beror på att tjänsterna det har gällt har varit tekniskt inrikade. 

 

Den branschen vi inriktar oss åt är kanske typsikt manlig fortfarande. 

Kvinnliga programmerare till exempel finns det lite jättelite av, vilket är 

lite konstigt för det kräver ju inga fysiska förutsättningar som annars 

typiskt manliga yrken gör.  

     (Respondent 1) 

 

Respondent 2 styrker det respondent 1 säger om att det är fler män som söker 

ledartjänsterna. Hon upplever att detta beror på att branschen företaget inriktar sig åt är 

industri vilket fortfarande är mansdominerat till stor del. Det attraherar många gånger inte 

kvinnor eftersom det är ett tyngre och smutsigare arbete menar hon. Även respondent 3 

beskriver att branschen kan ha en betydelse för vilka som söker ledartjänsten. 

 

Vi skriver ju inte i annonsen att det är inom ett manligt yrke utan det är 

snarare så att det inte attraherar tjejer, det skulle man kunna jämföra med 

hur många killar och tjejer som arbetar i en produktion där tjejantalet är 

en väldigt låg procent. […] Man får ofta vara med på att det är tyngre 

fysiskt arbete, ungefär som motsvarar ju vården egentligen. Men vi, så är 

det väl egentligen att många tjejer har väl det här att vi vill jobba nära 

människor. Och i industrin är det ju väldigt tungt och det är smutsigt och 

det är bullrigt och det tilltalar antagligen inte kvinnor. Sen önskar vi ju 

att, eller varje gång vi tillsätter en tjej så är det ju extra roligt. […] Man 
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talar ibland om i annonsen att var inte rädd för att söka bara för att du är 

kvinna. […] Det kanske inte är helt lätt att som tjej gå in i och styra 40 

män som har jobbat där i 30 år. 

     (Respondent 2) 

 

Jo, men det kan det väl göra. Jag har ju mycket lager och produktion och 

vi har en viss specifik kund som har arbeten som är jättefysiska och därför 

kan inte en tjej vara där. Men det kan ju finnas tjejer som är mer fysiskt 

stabila än en kille liksom men bara för att dom har målat upp den bilden 

av att fysiskt arbete är för killar då är det bara så och bara för att det är 

just inom den branschen liksom. Där är det ju lite svårt att få dom att 

förstå att en tjej kan också klara av detta lika bra. Jag vet att dom pratade 

om att man inte kan vara för kort och därför inte kan göra ett visst lyft 

men en kille, dom har en jättekort kille på det här jobbet, och han klarar 

det. Så det är ju väldigt sådär. 

    (Respondent 3) 

 

Respondent 4 har inte lika stora erfarenheter av att det brukar skilja sig mellan till exempel 

om det är kvinnor eller män som söker en ledartjänst. Han anser att de sökande brukar 

variera och kan se olika ut. Detta tror respondenten däremot har varit annorlunda förr i 

tiden och att det har luckrats upp litegrann i dagens samhälle. Han tror att anledningen till 

att vissa personer söker ledartjänster med specifika inriktar är på grund av olika intressen. 

 

Det beror ju helt på vad det är för bransch, Human resource eller HR, 

där är det ju 99 procent tjejer som jobbar. Jag tror nästan inte vi har en 

enda kille ute på den sidan då. Ekonomi där emot är det lite vanligare 

med killar medan ingenjörsidan är ganska jämställd. Där är det ju nästan 

lika många tjejer som killar. 

    (Respondent 4) 

 

Respondenterna förklarar även att nivån på ledarpositionen spelar roll för vilka personer 

som söker tjänsten. Respondent 1 menar att till VD-tjänster är det i huvudsak män som 

söker medan det till mellanpositioner, som HR-chefer och ekonomichefer, är mer fördelat 

mellan män och kvinnor. Detta diskuterar även respondent 4 där han beskriver att 

exempelvis HR-chefer till största del är kvinnor. Han jämför detta med hur fördelningen 

i en klass som läser Personal och arbetsliv-programmet kan se ut och att det redan där 

brukar råda en majoritetet av kvinnor. Det speglar sig givetvis i det senare arbetslivet 

menar han genom att det helt enkelt inte är särskilt många män som är utbildade och kan 

söka tjänsterna. Respondent 4 anser att vad gäller övriga mellanchefspositioner, som 

ekonomichefer och ingejörschefer, är det en blandning mellan män och kvinnor. 
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Det tror jag har att göra med, eller det här är ju bara min personliga åsikt 

då, att vad jag har märkt då att nästan alla HR-chefer jag pratar med är 

ju nästan bara kvinnor. Det är inte ofta jag pratar med en personalchef 

som är en man och det kan väl ha att göra med att det bara är tjejer som 

av någon anledning har gått den utbildningen. Om det var så tidigare att 

killer bara blir ingenjörer så kanske tjejer skulle bli HR. Detta återspeglar 

ju på något sätt arbetslivet. 

     (Respondent 4) 

 

För respondent 2 och respondent 4 kan deras respekt för ledaren påverkas av vilken ålder 

ledaren har. De båda framlyfter att de önskar ha en ledare som är i ungefär samma ålder 

eller äldre än vad dem själva är. Respondent 4 poängterar att detta nödvändigtvis inte 

enbart behöver innefatta ålder i form av en siffra utan att ledaren i fråga är äldre rent 

erfarenhetsmässigt. Respondent 4 styrker detta genom att beskriva hur han önskar känna 

att ledaren skall vara en överordnad och vara kompetent. Han vill inte känna att ledaren 

är på samma nivå som han själv. 

 

Jag gillar personligen en chef som är äldre än mig själv. Jag tycker det 

är lättare. Eller inte äldre i ålder men äldre yrkesmässigt. Inte tvunget att 

den ska vara äldre i ålder utan äldre i yrket och ha mer erfarenhet än jag 

har. För mig känns det tryggare att ha ett bollplank än att ha en chef som 

jag själv kan mer än. 

     (Respondent 4) 

 

Respondent 1 och respondent 4 upplever inte att det råder någon skillnad mellan om de 

sökande har svensk eller utländsk bakgrund. Respondent 4 förklarar att han utifrån 

kompetenserna som krävs för ledartjänsten använder ett matchningsprogram som ger 

förslag på lämpliga kandidater och dessa kan vara vilka personer som helst, oavsett etnisk 

bakgrund eller kön med mera. Han berättar att han med hjälp av matchningsprogrammet 

nyligen har anställt en ledare med utländsk bakgrund. Däremot berättar respondent 1 att 

hon få gånger har anställt en ledare som inte har varit svensk. Detta tycker hon är synd. 

Hon beskriver att det brukar bero på språkbrist och okunnighet för svensk lag och att 

därmed den sökande inte anses vara lämplig. Hon menar att hon hade resonerat likadant 

om en svensk kandidat hade motsvarande brister. Respondent 2 berättar att hon har fått 

en upplevelse av att personer från andra länder kan vara väldigt arbetsvilliga och 

ambitiösa men att dem också då främst är intresserade av fysiskt arbete framför en 

ledartjänst. 

Sammanfattning och teoretisk problematisering 

Det kan sammanfattningsvis konstateras utifrån resultatet att de fyra respondenterna har 

tydliga bilder av vad som är en bra ledare enligt dem själva. Respondenerna redogör även 

för hur de resonerar vid rekryteringen av personer till ledarpositioner och vilka aspekter 

som kan vara relevanta hos den sökande. Respondenterna ger därigenom intrycket av att 

vara kompetenta inom ledarrekrytering och vilka aspekter som kan vara relevanta att 
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studera. För att sammanfatta vad respondenterna anser är viktiga egenskaper hos en 

ledare, såväl utifrån dem själva som utifrån en rekryteringssituation, är att de alla mer 

eller mindre uppskattar tydlighet, säkerhet och delvis medmänsklighet. Det råder enighet 

om att kompetensen hos den sökande till en ledarposition går i första hand men att även 

egenskaper och förmågor är viktiga aspekter som kan uppmärksammas med hjälp av en 

eller flera intervjutillfällen samt tester. Respondenterna klargör också för vilka sorters 

personer de sökande är till ledarpositioner där flera av dem är överens om att branschtyp 

och nivån på ledarpositionen spelar en roll för vilka som söker till tjänsten. Exempelvis 

söker fler män än kvinnor till VD-tjänster. Det kan även konstateras att en del av 

respondenternas svar omedvetet kan vara påverkade av deras tidigare erfarenheter och 

händelser i livet genom att dem väljer att svara på ett visst sätt vid vissa intervjufrågor. 

Detta resonemang fördjupas i uppsatsens diskussionsavsnitt som finnes härnäst i 

uppsatsen. 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan tendenser hos respondenternas svar, 

som en effekt av samhällets normer, utläsas. Samhällets normer skapar att respondenterna 

möjligtvis inte har en objektiv syn på verkligheten och detta är något som kan spegla sig 

i varför respondenterna svarar som de gör. Någon respondent använder till exempel ordet 

“han” vid tal om ledare genom hela intervjun vilket troligtvis inte är något respondenten 

själv i stor utsträckning reflekterar över. Detta kan därmed ses som en effekt till följd av 

normer om ledare och ledarskap och något som omedvetet påverkar respondentens 

verklighetsbild. Fler exempel och utveckling av detta återfinns i kommande 

diskussionsavsnitt. 

DISKUSSION 
Här diskuteras studiens metod respektive resultat och vad som kunde gjorts annorlunda. 

Till stycket hör även att slutsatser dras och studiens problemformuleringar besvaras. 

Avslutningsvis diskuteras vilka arbetslivspedagogiska implikationer studien har och hur 

framtida forskning kan utveckla studien. 

Metoddiskussion 

Val av kvalitativ metod 

Studiens metod var kvalitativ. Gemensamt för kvalitativa studier är en önskan om ett 

djupare resultat genom ett färre antal respondenter med avsikt att få tillgång till 

individuella erfarenheter och upplevelser beskriver Bryman (2011). Resultatet av studien 

blir därmed personligt och icke-generellt menar författaren. Valet av kvalitativ metod till 

denna studie gjordes till följd av en nyfikenhet hos oss för enskilda personers tankar och 

synsätt på det valda problemområdet. Genomförandet av intervjuer öppnade upp 

möjligheten för att kunna ta del av respondenternas åsikter och föreställningar kring 

ämnet vilket också var syftet med studien. Studien innefattade att undersöka normer kring 

ledarskap och vi önskade ta reda på vad respondenterna hade för tankar och erfarenheter 

kring detta. Intervjuer gav oss möjligheten att komma närmare respondenterna och ställa 

relevanta följdfrågor för att fördjupa oss och kunna locka fram ett djupare resonemang 

hos dem. Genom intervjuer kunde även ett starkare band bildas mellan oss och 

respondenterna vilket frambringade känslan av tillit. Tillit bidrog i sin tur till att 

respondenterna vågade svara ärligt och helhjärtat på intervjufrågorna. Hade kvantitativ 
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metod istället valts till studien hade det gett ett generellt resultat som skulle vara 

applicerbart på många olika fall. Däremot hade resultatet då blivit mer anonymt och 

uttrycktlöst vilket inte var önskan med studien. 

Val av ostrukturerade intervjuer 

Intervjuerna som genomfördes var av ostruktuerad karaktär. Ostrukturerade intervjuer är 

öppna intervjuer med ett färre antal förberedda frågor vilket främjar en lättsam dialog 

mellan respondent och intervjuare menar Bryman (2011). Valet av ostrukturerade 

intervjuer var ett avsiktligt beslut med förhoppningen om att skapa mer av ett samtal än 

en planerad och strukturerad intervju. Studiens ämne upplevdes vara svårt att närma sig 

på ett objektivt sätt och därför ansågs ostruktuerarade intervjuer vara det bästa 

instrumentet för ett tillförlitligt och trovärdigt resultat. Endast fyra frågor var planerade 

att ställas inför varje intervjutillfälle. Under intervjuernas gång uppkom sedan fler frågor 

beroende av vad respondenterna svarade. Vi upplevde att respondenterna fann denna 

intervjuteknik som behaglig och lättpratad vilket vi tolkade som att vi hade valt rätt metod 

för ändamålet. Intervjuerna varierade i längd från 20 minuter till 40 minuter. Vi hade 

samma intervjumall för samtliga respondenter men uppfattade att respondenterna var 

olika pratsamma, där av variationen på intervjuernas längd. Vi ansåg däremot inte att 

detta var något problem utan fick ett informationsrikt och användbart material ändå. Trots 

följdfrågor och försök till att utveckla respondenternas svar nöjde sig några av dem med 

att svara kort och koncist. Det kan tyckas vara en nackdel men snarare var det så att deras 

svar var mer lätthanterliga och förståeliga. Vi har därför uppskattat intervjuernas 

variation. Platsen för samtliga intervjuer var på företagen där respondenterna arbetar 

vilket vi har funnit positivt genom att det genererade i att respondenterna kändes trygga 

och avslappnade.  

Urval 

Valet av att genomföra fyra intervjuer gjordes av flera anledningar. En av dem var att 

tiden för uppsatsskrivandet var knapp och att vi därför önskade genomföra ett färre antal 

intervjuer med kvalitet framför kvantitet. Genom att genomföra fyra intervjuer kunde ett 

större fokus läggas vid dessa och mer tid för bearbetning fanns. Vi diskuterar att resultatet 

hade kunnat bli mer generellt vid genomförande av fler intervjuer men eftersom kvalitet 

och ett djup eftersträvades prioriterades inte detta. Antalet intervjuer påverkades även av 

att vi valde att inrikta studien åt rekrytering och bemanningsföretag där vi valde ut fyra 

större och väl etablerade företag. De enskilda respondenterna skulle vara rekryterare med 

vana för rekrytering av ledartjänster och med det kravet lät vi kontaktpersonen vid varje 

bemanningsföretag välja ut en lämplig person. Detta med anledning av att vi önskade vara 

så objektiva som möjligt och att respondenterna skulle vara slumpvist utvalda utifrån kön, 

ålder och tidigare erfarenheter. I efterhand kunde detta ha gjorts annorlunda och vi hade 

kunnat öka chanserna för att få en blandning av respondenter genom att vara delaktiga i 

kontaktpersonernas val. Exempelvis kunde vi ha påverkat hur många års erfarenhet 

respondenterna skulle ha för att på så sätt säkerställa att dem var erfarna och kompetenta. 

Vi hade även kunnat ha en inverkan på vilket kön respondenten hade och därmed få två 

respondenter av respektive kön. Respondenter som skilde sig från varandra vad gäller 

kön, ålder och tidigare erfarenheter hade kunnat ge fler synvinklar att diskutera utifrån 

varför resultat blev som det blev. Bemanningsbranschen var vad studien inriktade sig mot 

och detta med utgångspunkt i att vi önskade nå respondenter med vana för rekrytering. 

Andelen rekryterare är fler i bemanningsföretag och därför valdes just denna bransch till 
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studien. Vi har däremot under studiens gång fått en förståelse för att rekrytering av ledare 

delvis även sker internt i företagen ute i samhället och att rekryterare därför nödvändigtvis 

inte endast behöver befinna sig i bemanningsföretag. En liknande studie kunde ha 

genomförts på andra företag än endast bemanningsföretag för att se om resultatet skilde 

sig åt mellan olika branscher. 

Val av vetenskapliga artiklar 

Till studien hör även att diskutera det empiriska materialet utifrån tidigare forskning inom 

området. Till bakgrundsfaktan och tidigare forskning räknas litteraturgenomgång och 

redovisning av utvalda vetenskapliga artiklar. Antalet vetenskapliga artiklar var sju 

stycken. Varje artikel kunde sammankopplas till området. Artiklarna handlade bland 

annat om egenskaper som kännetecknar en ledare, normer och stereotyper i allmänhet och 

dess uppkomst, faktorer som kan påverka rekryteringen samt socialisation och införandet 

av normkännedom redan i skolan. Tillsammans ansågs de sju artiklar täcka alla aspekter 

som ingick i studiens syfte. Vi hade problem med att finna relevanta artiklar till studien 

som inte var för utsvävande eller med en specifik inriktning som inte passade vår. Efter 

en längre tid av sökning och användandet av många olika sökordskombinationer 

beslutade vi oss för att de sju vi hittills hade funnit var bra och tillräckliga. Vid skrivandet 

av den tidigare forskningen övertygades vi om att antalet artiklar var bra och gav mycket 

och väsentlig information. Vi saknade inte något av relevans för att kunna fortsätta 

studien. Vi upplevde heller inte att läsaren behövde mer bakgrundsförståelse för att kunna 

fortsätta läsa och begripa studien utan att vi hade tagit med allt av betydelse. 

Transkribering 

Transkriberingen av intervjuerna skedde uppdelat där vi fick ansvar för två intervjuer var. 

Vi båda deltog vid samtliga intervjuer men för att påskynda det tidskrävande arbetet med 

transkribering valdes de fyra intervjuer att delas upp mellan oss. Detta gjorde att tid 

sparades och att vi kunde ägna längre tid åt att analysera det insamlade materialet. Även 

att vi inför transkriberingen av intervjuerna tillsammans gick igenom en mall för hur 

dokumentet skulle se ut och vad som skulle tas med kan det inte säkerställas att 

transkriberingen gjordes på exakt samma vis hos oss båda. Aspekter som koncentration, 

tidspress och noggrannhet kan skilja sig mellan två personer som kan skapa att 

transkriberingen ser olika ut. Hade mer tid funnits hade vi velat transkribera samtliga fyra 

intervjuer tillsammans för att minska dessa risker. Det hade även skapat att båda två varit 

fördjupade i varje intervju och kunnat analysera resultatet utifrån fler synvinklar. Det som 

den ena inte hade reflekterat över hade möjligtvis den andre kunnat upptäcka istället. 

Detta är något vi tar med oss till framtida arbeten med kvalitativ metod. 

Analys 

Analysen av det insamlade materialet skedde gradvis från det att den första intervjun var 

genomförd. Eftersom båda två deltog i intervjuerna kunde vi direkt efter varje 

intervjutillfälle diskutera intrycket vi fick och vilka intressanta synvinklar vi hade 

upptäckt och funderade kring. Vi var noga med att lägga en stund efter varje intervju till 

att bolla tankar mellan varandra och notera ned sådant vi trodde kunde vara väsentligt att 

ta med i resultatkapitlet. I takt med att intervjuerna genomfördes kunde likheter och 

skillnader mellan respondenternas svar och uttryck upptäckas vilket underlättade 

kategoriseringen av resultatet. Förhållandevis snabbt kunde kategorier urskiljas som 
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tillsammans skulle besvara studiens syfte och problemformuleringar. Dokumenten med 

de transkriberade intervjuerna valdes att skrivas ut i pappersform för att underlätta 

kodningen. Totalt blev det tre kategorier och vi ansåg detta vara ett lagom antal utan att 

resultatet varken blev för litet och lättsamt eller för ansträngande för läsaren att läsa och 

hänga med i. Analysdelen i en studie är ett tids- och energikrävande moment som vi vid 

mer tid hade önskat lägga fler veckor på. Materialet från intervjuerna kunde vändas och 

vridas många gånger till för att upptäcka ytterligare intressanta delar. Eftersom ämnet 

som skrivs om till stor del handlade om en omedvetenhet hos respondenterna kunde 

möjligtvis bakomliggande aspekter upptäckts vid chans till att få en distans till det. Med 

det menar vi att respondenterna kan svara på ett visst sätt omedvetet influerat av 

samhällets normer. Normers influens påverkar även oss som forskare och måhända att 

det gjorde oss delvis blinda för vissa saker. 

Övrigt 

Valet av att inte definiera vilken sorts ledarposition vi syftade till med studien var därför 

att vi inte ville stänga några dörrar utan att respondenterna skulle tala fritt utifrån sina 

erfarenheter. Vi har fått upplevelsen av att normer kring ledarskap rör alla tänkbara sorters 

ledarskap och ville därför inte begränsa studien till endast en ledarpositionsvariant. 

Detsamma gällde valet av att inte förklara vilka sorters aspekter vi önskade få information 

om utan att respondenterna fick tolka detta själva. Vi diskuterar att fördelen med detta är 

att det ger ett objektivt resultat utan att vi har lett respondenterna åt något håll. Nackdelen 

är däremot att respondenterna valde att fokusera på vissa aspekter mer än andra vilket 

genererade i att resultatet inriktar sig mot dessa aspekter. Samtidigt tydde detta på att 

aspekterna som respondenterna berättade mycket om är vanligast förekommande och är 

det första respondenterna kom att tänka på. 

Resultatdiskussion 

Likt Cox och Devine (2015) beskriver är användandet av normer och behovet av att 

kategorisera människor en naturlig del av människan. Oavsett om människan har en 

kunskap om gruppen med människor den möter eller inte har hon vanligtvis en förutfattad 

mening och fördomar om gruppen. Illeris (2015) förklarar att användandet av normer är 

ett omedvetet lärande som människan mer eller mindre tar del av redan från födseln. 

Under hela ett barns uppväxt socialiseras denne in i ett samhälle med klara och oskrivna 

regler för vad som är normalt och inte. Detta leder till att människan får en bild av 

verkligheten som är påverkad av samhällets normer och inte är hennes egen utan har 

skapats till följd av föräldrar och andra medmänniskor menar Payne (2002). 

Uppfattningen vi har efter att intervjuerna är genomförda är att respondenterna är 

omedvetna om vilken påverkan samhällets normer har på deras åsikter och tankar om 

ledare och ledarskap. Respondenterna redogör avslappnat och utan betänketid för vad de 

anser är viktiga aspekter hos den sökande som kan påverka rekryteringen och vi ser hur 

normer om ledare och ledarskap kan återspeglas i deras svar. Exempelvis är det 

återkommande hos respondent 1 att definiera en ledare som en “han” vilket troligtvis sker 

på automatik och utan eftertanke. Ledarskapsnormerna och att den traditionella ledaren 

är en man visar sig här. Inte omöjligt kan detta automatiska ordval vid tal om ledare 

omedvetet påverka vilken kandidat till en ledartjänst respondent 1 väljer och män får 

därmed ett försprång reflekterar vi. 
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Respondenterna redogör för vilka egenskaper hos en ledare som dem själva uppskattar 

men också för vad dem eftersöker hos den sökande till en ledarposition. 

Ledarskapsegenskaper som bland annat räknas upp är stabil, trygg i sig själv, 

strukturerad, tydlig, ledande, strategisk, beslutsam, driven, kommunikativ, förstående och 

medmänsklig. Utöver ovanstående egenskaper lägger respondenterna även stor vikt vid 

den sökandes förmågor så som att personen har en vana av att leda en grupp med 

människor, har tillit för andra, tycker om att påverka och förändra, klarar av 

konflikthantering, klarar motivera gruppen samt kunna ta obekväma beslut. Enligt 

Granberg (2011) skall en ledare med fördel ha egenskaper och förmågor som att kunna 

leda en grupp, systematisera, organisera samt motivera medarbetarna. Jacobsen och 

Thorsvik (2014) menar att en ledare skall klara hantera olika sorters problem och finna 

lösningar på dessa på ett snabbt och smidigt sätt. Ohlson (2007) respektive Granberg 

(2011) förklarar hur ledarskapsegenskaper kan delas in i typiskt manliga och typiskt 

kvinnliga egenskaper. Till de typiskt manliga ledarskapsegenskaperna hör 

prestationsinriktad, dominant och handlingskraftig. Kvinnliga ledarskapsegenskaper 

anses vara egenskaper som medmänsklig, emotionell och försiktig. Vi anser att 

respondenterna redogör för egenskaper och färdigheter som överensstämmer med teorin. 

Såväl respondenterna som tidigare forskning beskriver en ledare som en person som kan 

leda andra människor, motivera dem samt strukturera och systematisera organisationen. 

Egenskaperna som respondenterna redogör för är även en blandning av vad enligt teorin 

beskrivs som typiskt manliga respektive typiskt kvinnliga egenskaper. Ledande och 

driven kan anses vara manliga egenskaper medan förstående och medmänsklig kan ses 

som kvinnliga menar vi. Vad Ohlson (2007) beskriver som en demokratisk ledare 

motsvarar även vad respondenterna berättar. Ohlson (2007) beskriver den demokratiska 

ledaren som en person som skapar delaktighet hos de anställda samtidigt som denne 

innehar respekt. Vi får intrycket av att flera av respondenterna önskar ha en ledare som 

delvis är en i arbetsgruppen men ändå klarar av att ta obekväma beslut, det vill säga en 

ledare med demokratisk ledarskapsstil. 

Mossboda, Petersson och Rönnholm (2005) och Granberg (2011) förklarar att det många 

gånger sker en förväxling mellan att vara en chef och att vara en ledare. Författarna menar 

att chef är en formell yrkestitel och att vara chef inte behöver vara detsamma som att 

personen kan leda en grupp med människor. Respondent 3 styrker detta genom att hon 

framlyfter hur viktigt det är att hennes chef inte bara är en chef utan även är en ledare. 

Hon förklarar, precis som författarna, att det råder en skillnad mellan de två begreppen. 

Vi diskuterar hur intressant det var att respondenten tog upp detta självmant och utan vår 

uppmaning. Det ökar trovärdigheten för vad Mossboda, Peterson och Rönnholm (2005) 

respektive Granberg (2011) beskriver. Vi reflekterar även att det är intressant att just 

respondent 3 framlyfter detta eftersom hon är den yngsta av respondenterna och har 

arbetat inom branschen kortast tid. Vi diskuterar om detta kan bero på att hon nyligen 

studerade ett program som rör personal och rekrytering. Möjligtvis kan det bidra till att 

respondenten har det tankesätt som hon har eftersom utbildningen gjordes nyligen och 

fortfarande är färsk. 

Przygodski-Lianet, Oliver och Desrumaux (2010) menar att om rekryteraren känner en 

attraktion till den sökande kan det ha en påverkan på vilket val av kandidat denne slutligen 

gör. Det gäller framför allt den sökandes utseende och att rekryteraren omedvetet väljer 

denne till att anställas till tjänsten eftersom rekryteraren finner en attraktion och ett tycke 

för den sökande. Detta kommer från att människan inte ovanligt förknippar vackert med 
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bra och att den sökande som rekryteraren är attraherad av därför antas vara bra och duktig. 

Respondent 1 förklarar att det kan hända att hon faller dit och tänker gott om en sökande 

om det är en person som hon tycker om och finner likheter hos med sig själv. Det är då 

viktigt att det råder en medvetenhet hos henne angående detta för att kunna rätta sig själv 

med hjälp av kravprofilen som hon tillsammans med företaget har formulerat menar hon. 

Med denna vetskap tänker vi att det Przygodski-Lianet, Oliver och Desrumaux (2010) 

beskriver förekommer även i verkligheten och inte enbart i teorin. Vi underbygger detta 

med att vi alla, rekryterare som sökande, är människor och tror gott om det vi tycker om 

och att detta är en mänsklig mekanism. Att detta därmed kan skapa fördelar för vissa 

personer kan konstateras. Inte ovanligt tycker vi om det som är likt oss själva och är 

rekryteraren av ett visst kön, en viss ålder och av en viss etnisk bakgrund kan detta 

påverka vilka rekryteraren faller för menar vi. 

Johansson (2012) redogör för intersektionalitet och maktordningarna som råder i dagens 

samhälle. Han menar att det kan skapa ofördelaktiga och orättvisa behandlingar gentemot 

vissa samhällsgrupper. En maktordning skulle till exempel kunna vara att en sökande som 

är äldre till åldern går före en sökande som är yngre eller att en sökande av svensk 

härkomst går före en sökande med utländsk bakgrund diskuterar vi. Respondent 2 och 

respondent 4 menar att de önskar en ledare som är jämnårig eller äldre än dem själva. 

Respondent 1 berättar att hon har anställt få personer till en ledarposition som har varit 

utländska. Vi diskuterar om normer kring vad som passar för en ledare automatiskt kan 

skapa och förstärka maktordningarna som Johansson (2012) beskriver. Över- och 

underordningarna i samhället kan skapa diskriminering mot vissa samhällsgrupper. Eagly 

(2007) menar att normers påverkan kan skapa ett indirekt diskriminerande beteende där 

någon som egentligen hade passat som en ledare uteblir möjligheten att bli det. Även Cox 

och Devine (2015) förklarar normer som slags byggstenar för diskriminering, fördomar 

och förtryck mot de personer som blir utsatta. Vi menar med det att genom att normer 

omedvetet kan påverka en rekryterares val till en ledarposition kan det automatiskt och 

oundvikligen leda till att personer från vissa samhällsgrupper uteblir möjligheten att bli 

ledare. Det kan ses som ett diskriminerande beteende diskuterar vi. 

Samtliga respondenter är övertygade om att typ av bransch har betydelse för vilka de 

sökande är till en ledartjänst och därmed också vem som väljs ut att vara en lämplig 

kandidat. Respondenterna beskriver att en lämplig kandidat därefter väljs ut utifrån 

kompetens, erfarenheter, egenskaper och förmågor vilka företaget där tjänsten gäller har 

önskat. Några av respondenterna beskriver även hur företagen ibland kan önska att 

kandidaten skall vara av ett visst kön, viss ålder eller viss etnisk bakgrund. Florea och 

Mihai (2014) menar att det finns såväl interna som externa faktorer i en organisation som 

kan påverka rekryteringen. Exempel på faktorer de redogör för är organisationens storlek, 

organisationens struktur, organisationskulturen, hur arbetsmarknaden ser ut samt 

globaliseringen. Faktorerna kan ha en påverkan på vem som väljs ut att anställas menar 

Florea och Mihai (2014). Vi diskuterar sambanden mellan författarnas exempel på 

faktorer som kan påverka med vad respondenterna anser. Branschtyp kan jämföras med 

organisationens storlek och struktur. Önskemålen hos företagen om en kandidat av ett 

visst kön, ålder eller etnisk bakgrund kan kopplas till företagets organisationskultur och 

vilka attityder och värderingar som råder. Vi ser därmed samband mellan vad 

respondenterna menar ha betydelse med vad forskningen beskriver. 

Tre av respondenterna är kvinnor och en är man. Åldrarna varierar från dryga 25 år till 

cirka 50 år. Vi diskuterar kring hur respondenternas kön och ålder kan ha en inverkan på 



 

28 

 

varför de väljer att svara som dem gör på vissa frågor. Vi får intrycket av att de kvinnliga 

respondenterna är mer pratsamma och ivriga i sina svar än den manliga respondenten och 

reflekterar över om detta kan bero på att ämnet ledarskap är viktigare för kvinnor eftersom 

kvinnor enligt normerna är i underläge vad gäller ledartjänster. Möjligtvis är de kvinnliga 

respondenternas engagemang så stort därför att de vill lyfta ämnet som viktigt på ett annat 

sätt med förhoppningen om att skapa reaktioner och förändringar. Den manliga 

respondenten är också intresserad och hängiven i sina svar men upplevs vara mer likgiltig 

och personligt oberörd. Respondent 1 är äldst av respondenterna och respondent 3 är 

yngst. Mellan dem skiljer ungefär 25 år och dem tillhör på gränsen till två olika 

generationer. Vi spekulerar om den äldre generationen kan ha med sig normer kring 

ledarskap på ett annat sätt än vad den yngre har. Detta därför att samtliga respondenter 

framlyfter hur idealen för vem som passar som ledare har luckrats upp med åren och i dag 

är ett betydligt mer enskilt och individuellt ledarskap. För den yngre generationen kan det 

med andra ord ha förändrats något kring ledarskapsnormer vilket kan spegla sig i 

respondent 3 svar. Även Hedlund (2006) beskriver hur dagens ledarskap är mer personligt 

inriktat än tidigare vilket därmed styrker vår uppfattning ytterligare. 

Utifrån vad respondenterna har svarat och gett oss uppfattningen av har följande figur 

framarbetats vilken illustrerar relationen mellan vad ledarskapsnormer säger och hur den 

verkliga ledaren är. Med verklig ledare syftar vi till den mänskliga ledaren och hur 

ledarskap är i praktiken oavsett vad teorier om ledarskap säger. Vi anser 

sammanfattningsvis att normer kring ledarskap är en social konstruktion och vad som är 

den perfekta ledaren är ett ouppnåeligt ideal som ingen människa utifrån alla parametrar 

kan åstadkomma. Den verkliga ledaren i praktiken befinner sig i verklighetens ljus och 

återfinns utanför ledarskapsnormernas alla delar. Ingen människa är den andre lik och vi 

diskuterar hur varandras olikheter kan bidra till att vi tar oss an en ledarroll på olika sätt. 

Vi har alla styrkor och svagheter som gör oss till olika sorters ledare som kan fungera på 

olika grupper med människor. Med andra ord menar vi att en ledare i praktiken möjligtvis 

inte kan leva upp till både hur en ledare bör vara, hur en ledare ses av andra, hur en ledare 

vill vara och hur en ledare verkligen är. Den verkliga ledaren uppfyller eventuellt endast 

vissa delar av idealet för den ledare som normerna beskriver. 
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Figur 2 Illustration av ledarskapsnormer i relation till den verkliga ledaren i praktiken 

Ledarskapsnormerna kan analyseras och identiferas med hjälp av EPA-modellen som 

Lee, McCauley och Jussim (2013) presenterar. Modellen har utgångspunkt i tre 

dimensioner som normer kan utvärderas utifrån. De tre dimensionerna utgörs av tre 

motpoler, nämligen Negativ-Positiv, Inaktiv-Aktiv och Felaktig-Korrekt. Vi börjar med 

att ställa oss frågan om ledarskapsnormer är positivt eller negativt för personer dem kan 

drabba. Vi vill påstå att ledarskapsnormer är negativa för personer från vissa 

samhällsgrupper eftersom dem kan skapa att vissa personer uteblir möjligheten att uppnå 

en ledarposition. Detta för att dessa personer inte lever upp till vad normerna säger att en 

ledare skall vara. Vi fortsätter med att ställa normerna i relation till frågan om dem är 

inaktiva eller aktiva, det vill säga om dem råder än i dag och är lättillgänglig eller om dem 

inte används i särskilt hög grad längre. Vi anser att ledarskapsnormerna är aktiva och 

efterföljs fortfarande. Även att normernas användning delvis har minskat och mjuknat 

från tidigare upplever vi att de fortfarande lever kvar och påverkar omedvetet. Likt 

Granberg (2011) beskriver är normer ständigt pågående och används utan reflektion. 

Normer är svårbrutna och det tar många generationer för att normer skall försvinna. 

Slutligen ställer vi oss frågan huruvida ledarskapsnormerna är felaktiga eller korrekta och 

om dem går att bevisa som sanna. Vi menar att somliga egenskaper och stilar kan vara 

mer effektiva och användbara än andra som ledare. Däremot anser vi att detta är något 

individuellt och som skall studeras från person till person och inte ligger i vilket kön, 

ålder eller etnisk bakgrund en person har. EPA-modellen av Lee, McCauley och Jussim 

(2013) kan vara behjälplig vid analysen av normer och skapar en förståelse för vilken 

påverkan normer kan ha. 

Enligt Lee, McCauley och Jussim (2013) behöver normer inte nödvändigtvis alltid vara 

negativa utan kan även leda till reaktioner och nytänkande hos människor. Med det menar 

författarna att normer delvis kan ge positiva effekter genom att uppmärksamma 
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människor om rådande olikheter mellan grupper och att det kan skapa problem som 

behöver finnas en lösning på. Vi önskar applicera detta på normer kring ledarskap. Genom 

att öka medvetenheten kring ledarskapsnormers negativa effekter kan det skapa 

möjligheter för förändring. Möjligtvis hade då ett arbete med att försöka minska normers 

användning kunnat påbörjas vilket med tiden skulle kunna öka alla människors 

möjligheter att uppnå ledarpositioner.  

Vi konstaterar sammanfattningsvis att normer är något svårbrutet eftersom det är ett 

omedvetet lärande som förs vidare genom genereationer. Det omedvetna och automatiska 

eftertagandet av normer kommer fortsätta att påverka vilken verklighetsbild en människa 

har. Där av menar vi att normer kommer fortsätta att påverka framtidens ledare och 

ledarskap trots att en förändring möjligtvis håller på att ske.  

Slutsats och implikationer 

Slutsats 

Syftet med studien är att undersöka vilka aspekter som uppfattas vara relevanta vid 

rekrytering av personer till ledarpositioner och hur dessa aspekter kan ses som uttryck för 

normer om ledare och ledarskap. 

För att kunna besvara syftet formulerades följande två frågor: 

1. Vilka aspekter uppfattas vara relevanta vid rekrytering av personer till 

ledarpositioner? 

2. Hur kan dessa aspekter ses som uttryck för normer om ledare och ledarskap? 

Aspekter som uppfattas vara relevanta vid rekrytering av personer till ledarpositioner är 

vilka kompetenser, erfarenheter och egenskaper personen har. Kompetenser och 

erfarenheter kan utläsas via ett CV och är vad respondenterna förklarar som det första 

dem går igenom. Därefter bjuds utvalda sökande in till intervjuer där personens 

egenskaper kan belysas. Relevanta egenskaper uppfattas vara att personen bland annat är 

strukturerad, tydlig, stabil, förstående och medmänsklig. Andra personlighetsdrag som 

också uppfattas vara relvanta är att personen kan leda en grupp och vågar ta obekväma 

beslut. Egenskaperna som respondenterna redogör för överensstämmer till stor del med 

ledarskapsegenskaperna enligt normerna. Detta tyder på att respondenterna omedvetet 

och automatiskt påverkas av vad normer säger om ledare och vad ledarskap innebär, 

exempelvis att respondent 1 upprepligen väljer att vid tal om ledare definiera denne som 

en ”han”. Aspekterna som respondenterna uppfattar vara relevanta vid rekrytering av 

personer till ledarpositioner kan därmed ses som uttryck för normer om ledare och 

ledarskap. Detta leder oss till slutsatsen att ledarskapsnormer ännu har ett inflytande på 

dagens rekryteringar av personer till ledarpositioner och kan leda till att personer som inte 

överensstämmer med normerna uteblir möjligheten att uppnå ledarpositioner. Slutsatsen 

dras med utgångspunkt i studiens resultat, det vill säga utifrån fyra respondenter, och kan 

möjligtvis inte appliceras på varje enskilt fall. 

Arbetslivspedagogiska implikationer och framtida forskning 

Avsikten med studien är att skapa en medvetenhet för vilka effekter ledarskapsnormer 

kan ha. Denna medvetenhet gäller inte minst för rekryterare med vana för ledarrekrytering 

för att kunna påbörja arbetet med att minska normers användning. Genom att belysa detta 



 

31 

ämne önskas en reaktion och en förståelse uppnås för vilket problem det är. Det skulle 

därmed bidra till en arbetslivslig förändring. Det lyfter dessutom teorin om 

socialkonstruktivism och att människans lärande och kunskaper påverkas av samhället 

och den sociala omgivningen. Möjligt är att det kan bidra till ett nytänkande. 

Vidare forskning kan göras inom det valda området och då genom att jämföra huruvida 

det råder en skillnad eller inte mellan rekryterares uppfattningar av relevanta aspekter vid 

ledarrekrytering i olika branscher, exempelvis en mansdominerad och en 

kvinnodominerad bransch. En mansdominerad bransch hade kunnat vara inom IT eller 

industri medan en kvinnodominerad bransch hade kunnat vara inom sjukvården. Det hade 

öppnat möjligheten för att jämföra om rekryterare i de olika branscherna resonerar olika 

och om det i så fall kan bero på vilken bransch de arbetar inom. Det hade kunnat väcka 

tankar över vilka missförhållanden som kan råda vid ledarpositioner till följd av normer 

kring vad som är ett typiskt manligt respektive typiskt kvinnligt yrke. 
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Bilaga I 

I 

 

Missiv 
 

 

Vi utför en kandidatuppsats med syftet att undersöka vilka aspekter som uppfattas vara 

relevanta vid rekrytering av personer till ledarpositioner och hur dessa aspekter kan ses 

som uttryck för normer om ledare och ledarskap. Studien är en kvalitativ studie där 

intervjuer vid olika bemanningsföretag skall genomföras. Deltagandet i studien är 

frivilligt och respondenten kan välja att avbryta sin medverkan när som helst. Materialet 

från intervjuerna kommer enbart att användas till denna studie. Samtliga respondenter 

kommer vara anonyma och deras namn samt företagens namn kommer inte att anges. 

Företagens geografiska läge kommer inte heller att nämnas för att ytterligare minska 

risken att respondenterna skall kunna identifieras. Den färdigställda studien kommer 

sedan att publiceras i databasen Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). Länken till 

databasen är följande: http://lnu.diva-portal.org/  

För frågor kring studien vänligen kontakta: 

 

Sofia Ekroth 

Mejladress: ibc_soffe@hotmail.com  

Telefonnummer: 076 xxx xx xx 

 

Sara Zander 

Mejladress: sarazander@hotmail.com  

Telefonnummer: 070 xxx xx xx  

http://lnu.diva-portal.org/
mailto:ibc_soffe@hotmail.com
mailto:sarazander@hotmail.com
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Bilaga II 

I 

 

Mall för intervju 
 

 

 

 Presentation av oss själva och studien 

 Genomgång av de etiska kraven 

 Upplägget för intervjun 

 

Inledande fråga 

1) Varför har du valt att arbeta med det du gör? 

Intervjufrågor 

1) Vilka egenskaper och personlighetsdrag är vanligt förekommande vid 

formuleringen av en platsannons inför rekryteringen av en ledarposition? (Vad 

tänker ni innan att ni söker för person?) 

2) Vad söker ni hos en ledare? (Identifiera vilka egenskaper som för er är goda hos 

en ledare.) 

3) Finns det andra aspekter, utöver formella kvalifikationer, som uppfattas vara 

relevanta hos den sökande till en ledarposition? 

4) Vad är det som gör att ni anser att dessa aspekter är viktiga? 

Avslutande fråga 

1) Har du något att tillägga? 

 

Tack för oss! 

 


