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Résumé 

Several surveys have shown that the Scandinavian CEOs make a very 
homogeneous group by having a remarkable amount of features and 
characteristics in common. As it can be readily seen from multiple surveys, 
some of the common characteristics of CEOs reoccur across time and nations. 
     Interestingly, academic research has provided little insight about the 
reason why there is such a comprehensive homogeneity among CEOs. In 
addition, those few previous studies conducted in the area of recruitment of 
CEOs often have a too narrow focus on demographic characteristics such as 
gender, nationality and/or age. Thereby, aspects such as intersectionality and 
the impact of multiple key actors have been neglected. Furthermore, previous 
research has failed to incorporate how more invisible characteristics such as 
lifestyle, clothes, social status, etc. also affect the recruiting process. 
    In order to contribute to the academic field this master thesis examines the 
relation between the recruitment process of Scandinavian CEO’s and the 
homogeneity of the group. The focus is on how a) the process, b) the 
specification sheet of the candidate and c) the perception of homogeneity 
itself contribute to reproducing CEO´s in the largest Scandinavian companies 
with remarkable resemblance of one another. 
     The data collection is based on 13 in depth interviews with (1) Chairmen 
of the board and members of the board, (2) CEO’s and (3) executive search 
consultants whom are all related to the 60 largest organizations in 
Scandinavia. 
     First, the findings show that the homogeneity is largely a product of the 
reproduction of social norms and stereotypes within the recruitment process, 
and that the process itself contributes to the maintenance of homogeneity 
among CEOs. Our respondents emphasize the emotional aspects of the 
process, e.g. how cultural fit, affection and even love influence the selection of 
the final candidate. However, due to lack of guidelines on how these 
properties should be assessed, the selectors makes the decision based on gut 
feeling, personal interests and their own interpretations of what is meant by 
‘fitting in’.  

     Secondly, the findings show that there is a general belief that a more 
formalized and professional recruitment process will decrease homogeneity. 
This is based on our findings where some respondents highlight Corporate 
Governance and the increased involvement of executive search consultants as 
the main evidence for the claim that the process today and in the future is not 
as loose and informal as it has been in the past. Despite a higher degree of 
formalization, we argue that the homogeneity will not decrease since 
formalization itself is not power neutral.  This is based on the fact that 
executive search consultants are used as a legitimating device and 
gatekeepers to reproduce current power structures. 

Thirdly, the findings show the importance of competence to qualify as a 
candidate, although competence it is not regarded as the decisive factor when 
the final selection is made. Our respondents attach greater importance to 
candidates who meet certain requirements in terms of style, appearance and 
lifestyle. These “body standards” serve as an indication of where the 
candidate belongs in the social space, and thus, maintain a co-optation 
through a body discourse. It is therefore the candidate's ability to perform 
the right skills, e.g. the ability to succeed at executive level. Performance, 
thus, is covering over the ability to adapt to the field and be loyal to it. 
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Finally, the findings show how the recruitment process is characterized by 
homo-social reproduction, where individuals tend to prefer candidates 
similar to them. We emphasize how network and sponsorship make sure 
certain candidates are visible to the selectors. However, this homo-social 
reproduction is not limited to only be at play between members of the board 
and the new CEO. All key actors in the process are reproducing the 
homogeneity by seeking to retain the civil construction associated with the 
supreme power in the economic field. Therefore we characterize the whole 
field with a metaphor of Duckburg since all the actors are quite similar. 

Thereby, we conclude that the recruitment processes of the Scandinavian 
CEOs, concerned in this master thesis, indeed, are reproducing the 
homogeneity. 
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FORORD 
Tilblivelsen af indeværende afhandling ville ikke have nået sit nuværende niveau, hvis det 

ikke havde været for flere inspirationskilder. Derfor vil vi her takke disse personer, der 

har bidraget til afhandlingen. 

 

Tak til de bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformænd, direktører og 

rekrutteringskonsulenter, der velvilligt og trods travle dage og fyldte kalendere har stillet 

op til interviews og dermed givet os et indblik i deres erfaringer og oplevelser. Uden jer 

havde der ingen afhandling været. 

 

En særlig tak til vores vejleder, lektor ved institut for interkulturel kommunikation og 

ledelse ved Copenhagen Business School, Annette Risberg, der har bidraget med både 

nødvendig, konstruktiv og positiv kritik. Tak for din opmuntrende feedback og tro på 

vores formål. 

 

Endvidere skal en stor tak lyde til doktor docent i genus, organisation og ledelse ved 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Charlotte Holgersson, der med stor interesse og 

hjælpsomhed for afhandlingen har inspireret gennem sine egne empiriske erfaringer. 

 

Vi er ligeledes taknemmelige for vores familier, Marcus, Uffe, Mie, Kamilla, Marie, Lærke og 

Pernille, som har givet feedback og sparring gennem forløbet, og som har måttet lægge øre 

til al vores iver og betragtninger.  

 

Copenhagen Business School, februar 2012 
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Those who reach the very top in business almost invariably have about them an aura of 

confidence that stems from their acceptance as an equal of others in the pinnacle of 

society. (...) This sense of confidence, ’naturalness’ and assumption of the right to rule is 

not something which individuals, however talented, are gifted at birth, but rather socially 

constructed, a product, laid down layer upon layer, of repeated success, recognition and 

upward social mobility. 

Maclean, Harvey & Press (2006: 149) 
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1. INDLEDNING 

Lederens position som analyseobjekt er ikke noget nyt. Studier af både ledere og 

lederskab har pågået i århundreder og kan dateres helt tilbage til Machiavellis (1532) 

beskrivelse af fyrstens vej til positionen og hans opretholdelse af denne. På trods af den 

massive interesse for topledere er det dog begrænset, hvad forskningen har givet af 

indsigt i, hvilke personer der står bag de øverste positioner i erhvervslivet. Man skal ikke 

kigge særligt længe på de koncernchefer, der står i spidsen for de største virksomheder i 

Skandinavien, før det er åbenlyst, at disse udgør en ret ensartet gruppe, og at de har en 

forbløffende mængde karakteristika tilfælles. I Sverige, Norge og Danmark har adskillige 

undersøgelser vist, hvilke demografiske karakteristika der er knyttet til erhvervslivets 

øverste ledere. 

 I Sverige viser Collin (1994), Göransson (2003), Holgersson (1998, 1999, 2003) og 

Stafsudd (2006) således, at den svenske koncernchef er en mand på lidt over 50 år. Collin 

(1994), og Petersson m.fl. (1996) beskriver, at denne typisk er uddannet ved Chalmers 

Tekniska Högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan og 

kommer fra enten middel- eller overklassen. Affärsvärlden (2002) beskriver, at han har en 

traditionel livsstil, at han endvidere er gift og har i gennemsnit 2,4 børn. 

 I Norge viser Guldbrandsen m.fl. (2002) ligeledes, at den norske koncernchef er 

karakteriseret ved at være en mand på godt 50 år, der som regel er uddannet civiløkonom 

med eksamen fra Norges Handelshøyskole, er gift og har to til tre børn. Skjeie og Teigen 

(2003) finder i deres studium, som de sammenligner med en større norsk statistisk 

eliteudredning fra 1967, at både nutidens og datidens koncernchefer ofte kommer fra 

hjem, hvor faderen tidligere bestred en elitepost. 

 Når det kommer til ledere i Danmark, viser Ellersgaard og Larsen (2010), at også 

de danske koncernchefer ligner hinanden, dvs., det er en mand på omkring 50 år, der er 

gift og har børn. Fritiden indeholder aktiviteter såsom løb, golf, jagt, kultur, sejlads. Studiet 

viser også, at bopælsmønster, social baggrund og mønstret mellem koncernchefernes 

sociale baggrund og hustruens sociale baggrund ikke har ændret sig siden 1955, hvor 

Hansens (1964) studium viste samme tendens. 

 Dette betyder, at koncerncheferne er forholdsvis ens både inden for de respektive 

lande, men også inden for den samlede skandinaviske region. Statistikkerne viser, at 

denne ensartethed går på tværs af lande, brancher og årtier. Med andre ord indikerer 
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disse studier, at det sociale rum af koncernchefer, fremover kaldet feltet, er karakteriseret 

ved en udpræget grad af homogenitet. Ordet homogenitet betyder en sammensætning af 

ensartede dele, men når vi taler om homogenitet blandt koncernchefer, mener vi 

sammenfaldet af ens karakteristika, der er påvist i de ovenstående kvantitative 

undersøgelser. Dette går typisk på en ensartethed i køn, alder, uddannelse, social 

baggrund osv. Ensartetheden rækker ud over de egenskaber, der er lette at aflæse 

statistisk. Når vi ser på feltet af koncerndirektører i Skandinavien, er det først og fremmest 

kendetegnet ved en næsten total uniformering, både med hensyn til påklædning, 

væremåde og livsstil (Ellersgaard & Larsen 2010). Når vi taler om ensartethed blandt 

koncernchefer, er det derfor et sammenfald af livsbaner og et sammenfald af adskillige 

parametre så som køn, alder, udseende, påklædning, livsstil, kropsbygning, interesser, 

social baggrund, værdier, opførsel, omgangsmåde, normer etc. 

 

1.1 Koncernchefer 

Det er tankevækkende, at homogeniteten blandt koncernchefer ikke er blevet tildelt mere 

akademisk opmærksomhed, når man ser i forhold til, hvor meget interesse ledere generelt 

får inden for forskningen. Jackson og Parry (2008) forklarer, at denne store mængde 

studier og kontinuerlige interesse skyldes, at ledere og lederskab altid er relevante at 

studere, da begge bliver set som både problemet og løsningen på så godt som alle 

pågående samfundsmæssige spørgsmål. Årsagen hertil er ifølge Guldbrandsen m.fl. 

(2002), at specielt koncernchefer udgør en økonomisk magtelite, da deres positioner 

legaliserer en beslutningskraft, der adskiller dem fra den resterende del af befolkningen. 

Stafsudd & Collin (1999) beskriver, at denne adskillelse også sker ved, at de personer, som 

vælges til koncernchefer i større organisationer, har en tendens til at blive indarbejdet i de 

øverste lag af samfundet. Det betyder, at valget af en koncernleder i en af de største 

virksomheder i Skandinavien har signifikant indflydelse, direkte og indirekte, på millioner 

af menneskers liv. De råder over store menneskelige, økonomiske og symbolske værdier, 

som betyder, at vi alle på den ene eller anden måde er påvirket af de største 

virksomheders tilstand og fremtid. Derfor fortjener spørgsmålet om, hvorfor visse typer af 

personer tilsyneladende lettere får tildelt magtprivilegier, et seriøst studium. 
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1.2 Rekrutteringsprocesser 

Den udprægede homogenitet blandt koncerncheferne indikerer, at der foregår nogle 

udskilningsmekanismer, når kandidater bevæger sig op i hierarkiet. Koncerndirektørerne 

følger ikke én bestemt vej til toppen, men de ligner hinanden, når de når dertil. 

Reproduktionsstrategier af sådanne felter kan opføre sig meget forskelligt. De kan både 

være bevidste og ubevidste for at forbedre eller opretholde en position i den struktur, som 

klasseforholdet udgør (Bourdieu 1991). Vi mener, at rekrutteringsprocessen kan være en 

mere eller mindre ubevidst strategi, der reproducerer feltet og dermed homogeniteten. 

Det er her, den vigtigste udskillelse finder sted, da det er en adgangsvej og 

selektionsproces, alle koncernchefer i hele Skandinavien skal igennem. 

 Derfor er det interessant, at rekruttering af koncernchefer har fået relativ lille 

akademisk opmærksomhed i forhold til, hvor omfattende forskningen om ledere og 

ledelse er. Rekrutteringsprocessen har en aura af naturlighed og professionalitet, som der 

sjældent stilles spørgsmål ved. Forestillingen om professionalitet næres ikke mindst af en 

diskurs om rekrutteringsprocessen som objektiv, rationel og logisk funderet. I 

modsætning til denne forestilling viser empirisk forskning, at rekrutteringsforløbet ikke er 

karakteriseret ved en udpræget rationalitet. Derimod er rekrutteringsprocessen snarere 

karakteriseret ved skjulte mekanismer, personlige vurderinger og underliggende sociale 

konstruktioner, som påvirker udpegningen af den endelige kandidat. 

 Ét af de få studier, der søger at forklare homogeniteten blandt koncernchefer, er 

Holgerssons (2003) undersøgelse af svenske bestyrelsesformænds handlinger og 

holdninger til rekrutteringsprocessen af deres virksomheds øverste leder. Det ses, at 

rekrutteringen af virksomhedsledere er et meget uformelt forløb, som for det første 

indebærer homosocial reproduktion, hvor personer foretrækker kandidater, som ligner 

dem selv. Og for det andet kooptation, hvor udvælgelsen af medlemmer til feltet baseres på 

krav, som ligger ud over de formelle egenskaber. Det kan i dette tilfælde være, køn, stil og 

fremtoning. 

 Et andet studium, som ligeledes understøtter tilstedeværelsen af homosocial 

reproduktion i rekrutteringsprocessen, er Stafsudds (2003) svenske undersøgelse. Det 

kvantitative studium viser, hvordan rekrutteringsprocessen skaber homogenitet inden for 

variablerne køn, race, alder og nationalitet. Dette sker specifikt ved, at kandidater, som 

ligner den overordnede, ofte bliver foretrukket. 
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 Disse to forskere repræsenterer i store træk de eneste studier foretaget inden for 

Skandinavien i nyere tid. Hvis vi bevæger os ud over den skandinaviske region, har 

Khurana (2002) i USA dog foretaget et nævneværdigt studium. Ved at interviewe tre 

nøgleaktører i processen – ansætteren, kandidaten og rekrutteringskonsulenten – viser 

han, at kandidaterne i højere grad bliver bedømt på deres sociale egenskaber snarere end 

på deres faglige færdigheder og erfaringer. Dette sker, fordi ansætteren har en tendens til 

at lede efter personer, som ligner positionen. Rekrutteringsprocessen tenderer således 

mod at producere koncernchefer, som er identiske, hvad angår sociale, kulturelle og 

demografiske karakteristika. 

 

1.3 Afhandlingens formål 

Disse studier har således forsøgt at forstå homogeniteten blandt virksomhedsledere. Vi 

mener dog, der er flere aspekter, som endnu ikke er tilstrækkeligt belyst inden for 

forskningen. Derfor tilføjer vi nye perspektiver for at nå en dybere forståelse af, hvorfor 

koncerncheferne er så homogene. 

Hvis vi for det første ser bort fra disse enkelte studier, er det begrænset, hvad den 

akademiske litteratur har leveret af indsigt i sammenhængen mellem 

rekrutteringsprocessen og de ensartede koncernchefer. Inden for Skandinavien er der 

ikke foretaget nogen studier, der undersøger ledere og homogenitet, til trods for den 

åbenbare lighed, der præger koncerncheferne i de tre lande. Derfor er formålet for det 

første at afdække emnet inden for den skandinaviske region. 

For det andet afgør de ressourcer, man har med hjemmefra, både måden og 

hastigheden, man kommer til tops. Det synes at være en fordel at have kendskab til spillet 

i samfundets øverste cirkler, hvis man vil gøre karriere på koncernchefniveau. Derfor er 

det problematisk, at størstedelen af de studier, der er foretaget indtil nu (f.eks. Holgersson 

2003; Stafsudd 2003/2006), har været koncentreret omkring målbare demografiske data 

såsom køn, alder og/eller nationalitet. Forskningen bør for det første medtage flere 

aspekter end de demografiske kategorier, da også fremtoning, normer og livsstil er 

forholdsvis ens inden for feltet af koncernchefer.  Forskningen bør for det andet medtage 

flere end et parameter, da alle disse sociale kategorier vekselvirker og forstærker 

hinanden. Først herefter kan vi forstå kompleksiteten i forbindelse med homogeniteten 

blandt koncernchefer. Derfor er formålet for det andet at undersøge emnet ved ikke kun 



 

se på de synlige og demogr

samspil mellem flere sociale kategorier. Ved at flytte os ud over det kvantitativt målbare 

fås en dybere forståelse for, hvem der rekrutteres til koncernchefpositionerne og hvorfor.

 For det tredje har tidligere studier ikke medtaget interaktionen af flere 

nøgleaktører i rekrutteringsprocessen. F.eks. er Holgerssons (2003) empiriske data 

koncentreret omkring bestyrelsesformænd i Sverige, mens Faulconbridge m.fl. (2009) kun 

fokuserer på rekrutteringskonsulenternes rolle. Khuranas (2002) studium viser dog, at 

rekrutteringsprocessen er af relationel karakter, hvorfor alle nøgleaktørernes handlinger 

bør inddrages i forskningen. Derfor er formålet for det tredje at inkludere koncernchefer, 

bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer samt rekrutteringskonsulenter, da de alle 

er aktive aktører i rekrutteringsprocessen.

  

1.4 Forskningsspørgsmål

Gennem et kvalitativt studium søger vi at forstå den udprægede ensartethed blandt 

koncerncheferne i de største skan

af rekrutteringsprocessen. Vores fokus er således på spændingsfeltet mellem homogenitet, 

rekruttering og koncernchefer inden for en skandinavisk ramme.

 

  

 Afhandlingens teoretiske reference indkredser et socialt perspektiv på 

rekruttering og homogenitet. Tesen er, at homogeniteten blandt koncernchefer skyldes en 

rekrutteringsproces, der er præget af subtile mekanismer og følelsesmæssige beslutninger 
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se på de synlige og demografiske aspekter, som er årsag til fænomenet, men derimod et 

samspil mellem flere sociale kategorier. Ved at flytte os ud over det kvantitativt målbare 

fås en dybere forståelse for, hvem der rekrutteres til koncernchefpositionerne og hvorfor.

e har tidligere studier ikke medtaget interaktionen af flere 

nøgleaktører i rekrutteringsprocessen. F.eks. er Holgerssons (2003) empiriske data 

koncentreret omkring bestyrelsesformænd i Sverige, mens Faulconbridge m.fl. (2009) kun 

skonsulenternes rolle. Khuranas (2002) studium viser dog, at 

rekrutteringsprocessen er af relationel karakter, hvorfor alle nøgleaktørernes handlinger 

bør inddrages i forskningen. Derfor er formålet for det tredje at inkludere koncernchefer, 

mænd og bestyrelsesmedlemmer samt rekrutteringskonsulenter, da de alle 

er aktive aktører i rekrutteringsprocessen. 

1.4 Forskningsspørgsmål 

Gennem et kvalitativt studium søger vi at forstå den udprægede ensartethed blandt 

koncerncheferne i de største skandinaviske virksomheder. Dette sker gennem en analyse 

af rekrutteringsprocessen. Vores fokus er således på spændingsfeltet mellem homogenitet, 

rekruttering og koncernchefer inden for en skandinavisk ramme. 

 

Figur 1: Afhandlingens emneområder 

 

Afhandlingens teoretiske reference indkredser et socialt perspektiv på 

rekruttering og homogenitet. Tesen er, at homogeniteten blandt koncernchefer skyldes en 

rekrutteringsproces, der er præget af subtile mekanismer og følelsesmæssige beslutninger 
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afiske aspekter, som er årsag til fænomenet, men derimod et 

samspil mellem flere sociale kategorier. Ved at flytte os ud over det kvantitativt målbare 

fås en dybere forståelse for, hvem der rekrutteres til koncernchefpositionerne og hvorfor. 

e har tidligere studier ikke medtaget interaktionen af flere 

nøgleaktører i rekrutteringsprocessen. F.eks. er Holgerssons (2003) empiriske data 

koncentreret omkring bestyrelsesformænd i Sverige, mens Faulconbridge m.fl. (2009) kun 

skonsulenternes rolle. Khuranas (2002) studium viser dog, at 

rekrutteringsprocessen er af relationel karakter, hvorfor alle nøgleaktørernes handlinger 

bør inddrages i forskningen. Derfor er formålet for det tredje at inkludere koncernchefer, 

mænd og bestyrelsesmedlemmer samt rekrutteringskonsulenter, da de alle 

Gennem et kvalitativt studium søger vi at forstå den udprægede ensartethed blandt 

dinaviske virksomheder. Dette sker gennem en analyse 

af rekrutteringsprocessen. Vores fokus er således på spændingsfeltet mellem homogenitet, 

Afhandlingens teoretiske reference indkredser et socialt perspektiv på 

rekruttering og homogenitet. Tesen er, at homogeniteten blandt koncernchefer skyldes en 

rekrutteringsproces, der er præget af subtile mekanismer og følelsesmæssige beslutninger 
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baserede på en stereotyp forestilling om en koncernchef. Ud fra denne forståelse har vi 

formuleret følgende forskningsspørgsmål: hvorfor reproduceres homogeniteten blandt 

Skandinaviens koncernchefer i rekrutteringsprocessen? 

 Dette vil vi svare på ved hjælp af de tre nedenstående underspørgsmål.  

- Rekrutteringsprocessen: Hvordan bidrager selve rekrutteringsprocessen til 

opretholdelsen af homogeniteten? 

- Kravprofilen: Hvordan bidrager den kravprofil, som anvendes til at guide 

kandidatsøgningen, til homogeniteten? 

- Homogeniteten: Hvordan bidrager bestyrelsesmedlemmers, 

rekrutteringskonsulenters og koncerndirektørers opfattelse af feltets homogenitet 

til opretholdelsen af selv samme homogenitet? 

Disse underspørgsmål danner strukturen for afhandlingen. 

 

Figur 2: Visualisering af problemformulering 

 

1.5 Afgrænsning 

Vi afgrænser afhandlingen ved kun at fokusere på rekrutteringen af den øverste direktør i 

de 20 største danske, svenske og norske virksomheder, dvs. 60 af de største virksomheder 

i Skandinavien. Vi er således ikke interesserede i rekruttering og adgangsveje til 

lederstillinger generelt, hverken på mellemniveau eller på det strategiske niveau. 

 Metodisk har vi valgt at afgrænse os til at have kvalitative interviews, som vi 

analyserer abduktivt ud fra en hermeneutisk metodologi. Selv om det kunne være 

interessant at lave et kvantitativt studium på tværs af de skandinaviske lande, i en 

opdateret version med mange parametre i udmålingen, har vi valgt at holde et kvalitativt 

fokus, da vi ikke beskæftiger os statistisk med homogeniteten, men forsøger at forstå den.  

Homogenitet blandt 
koncernchefer

Rekrutteringsprocessen Kravprofilen Opfattelsen af 
homogenitet 
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 Overordnet for vores afgrænsning er, at vores studium ligger inden for den sociale 

tilgang til rekruttering, idet vi beskæftiger os med de uformelle kriterier i 

rekrutteringsprocessen. Vi lægger os således ikke op ad den psykosomatiske tilgang til 

rekruttering, som Bolander (2002) beskriver tilstedekommes af et normativt fokus og 

rationel tilgang, og som derfor ikke reflekterer den måde, vi vil undersøge 

rekrutteringsprocessen på.  

 

1.6 Disposition 

I den første del af afhandlingen fokuserer vi på det metodiske, teoretiske og empiriske 

udgangspunkt. Vi begynder med at beskrive det videnskabsteoretiske fundament, som i 

dette tilfælde er socialkonstruktivistisk. Herefter foretager vi en litteraturgennemgang, 

hvor vi kategorisk beskriver de tidligere studier, der fokuserer på sammenhængen mellem 

homogenitet og rekruttering. Formålet med litteraturgennemgangen er for det første at 

definere de begreber, vi anvender i afhandlingen, og for det andet at identificere, hvor 

tidligere studier har været utilstrækkelige i forhold til at forstå sammenhængen mellem 

homogenitet og rekruttering af koncernchefer. 

 Herefter beskriver vi de empiriske data, samt hvordan og hvorfor vi har udvalgt 

dem. Vi beskriver forholdsvis detaljeret den primære empiri, herunder udvælgelse af 

respondenter, kategorisering og interviewstruktur. 

 Empirien analyseres gennem den hermeneutiske metode, hvilket har nogle 

konsekvenser for afhandlingens generaliserbarhed. Derfor beskriver vi de hermeneutiske 

principper samt den abduktive forskningsproces for at skabe transparens. 

 I den næste del af afhandlingen fremlægger vi resultaterne af interviewene. Vi har 

opdelt svarene efter, om de hører under rekrutteringsprocessen, om de hører under de 

krav og forventninger, der er til kandidaten, eller om de hører under opfattelsen af 

homogenitet generelt. 

 Denne tredeling viderefører vi ligeledes i analysen, hvor vi forholder os til 

respondenternes svar. Dette bidrager således til en forståelse af rekrutteringsprocessen 

og homogenitetens opretholdelse. Undervejs revurderer og udfordrer vi mange af de 

grundlæggende antagelser, der forstærker, rationaliserer, retfærdiggør og reproducerer 

den nuværende homogenitet i Skandinavien.  
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 Analysen danner baggrund for en diskussion af tre oplagte emner. Det første emne 

drejer sig om usikkerhedsmomenterne i rekrutteringsprocessen.  Det andet emne er en 

diskussion af, hvorvidt rekrutteringsprocessen af koncernchefer vil ændre sig. Det sidste 

diskussionsemne ser nærmere på, hvad der skal i spil for at ændre på tendensen. 

 Afslutningsvis vil vi herefter konkludere på afhandlingens problemformulering. Vi 

fremhæver afhandlingens bidrag til forskningsfeltet og perspektiverer resultaternes 

implikationer i forhold til tidligere studier. Ligeledes gives forslag til videre forskning. 
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2. METATEORI: SOCIALKONSTRUKTIVISME 

I dette kapitel præsenteres den socialkonstruktivistiske tilgang, som fungerer som metateori 

for afhandlingen generelt. Formålet med afsnittet er at introducere tilgangen til 

virkeligheden, til subjekter, objekter og sproget. Den kritiske refleksion over konsekvenserne 

af det socialkonstruktivistiske udgangspunkt for afhandlingen beskriver vi særskilt i afsnittet 

’refleksion over afhandlingens validitet’. 

 

Tilgangen i afhandlingen er socialkonstruktivistisk, dvs. vi anser virkeligheden som skabt 

af kognitive praksisser, der igen i sig selv er formet af samfundsmæssige processer. Især 

fremhæves sprogets rolle i konstruktionen af virkeligheden. Da sprogets semantiske 

struktur filtrerer virkeligheden, er det med til at forme vores begreb om verden og for så 

vidt skabe verden (Collin 2003). Dette foregår f.eks. gennem metaforer, som strukturerer 

vores opfattelse og forståelse af verden (Lakoff & Johnson 1980). 

For de fleste forskere inden for socialvidenskaben er sociale kategorier såsom køn, 

race, alder, seksualitet og handicap socialt konstruerede, hvilket betyder, at de er 

resultater af menneskers sociale processer, handlinger, sprog, tanker og kognitive 

praksisser. Det medfører, at når vi i afhandlingen taler om minoritetsgrupper, så er det 

ikke nødvendigvis, fordi disse er i kvantitativt mindretal, men fordi de ikke italesættes 

som en del af majoriteten eller normalen. Disse sociale kategorier skabes og genskabes 

gennem arbejdspladsen, diskurser, kulturer og interaktioner (Gatrell & Swan 2008). 

Dette er netop et ideologikritisk element i socialkonstruktivismen: Afsløringen af 

en naturlig forestilling som en historisk betinget konstruktion har frigørende muligheder 

for de grupper i samfundet, som måtte være undertrykt pga. denne naturaliserede 

forestilling (Collin 2003). 

En måde at frigøre den betingede konstruktion, der i denne afhandling ses i 

skikkelse af homogeniteten, er ved at påvirke dens naturligt historiske diskurs. Diskursen 

kan forstås som ’big D Diskurs’, der ikke sådan går at lave om på, men som kan påvirkes og 

derved ændres gennem ’little d diskurs’ (Alvesson og Kärreman 2000). Den overordnede 

konstruktion eller Diskurs forekommer på makroniveau, hvor diskurs forekommer på 

mikroniveau som forskellige sociale praksisser. 

 En af de fundamentale præmisser i denne afhandling er netop, at markedet for 

koncernchefer er en social institution, som skabes og begrænses af menneskelig aktivitet. 

Det er en social institution, der formes gennem en kontinuerlig, dynamisk interaktion med 

et mere omfattende socialt system, hvorfra de helt grundlæggende organiserende 
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principper kommer. Det er, når disse principper deles og forstærkes inden for et samfund 

eller en gruppe, at markedet antager en social konstruktionsform (Khurana 2002). Det er 

gennem forståelse, refleksion og ændring af diskurser, at det er muligt at påvirke 

reproduktionen af homogenitet. I et socialkonstruktivistisk perspektiv er denne ikke 

statisk, men derimod et resultat af sociale konstruktioner og forestillinger om, hvordan en 

koncernchef bør være. 
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3. TEORI 

I dette afsnit præsenteres en gennemgang af den hidtidige forskning inden for emnerne 

rekruttering, homogenitet og koncernchefer. Formålet med afsnittet er for det første at 

definere de centrale begreber i afhandlingen, men ligeledes at beskrive en problematisering 

af de tidligere studier, og hvorfor der er et forskningsmæssigt behov for en afhandling om 

rekruttering af koncernchefer. 

 

3.1 Litteraturgennemgang af rekruttering, koncernchefer og 

homogenitet 

Formålet med specialet er for det første at afdække en empirisk problemstilling, som 

endnu ikke er udforsket inden for en samlet skandinavisk region. For det andet er 

formålet at skabe opmærksomhed om rekrutteringens indflydelse på homogenitet af 

koncernchefer med fokus på, hvordan kandidater udvælges på baggrund af adskillige 

sociale klassificeringer. Da formålet således afviger fra tidligere forsknings formål og 

objekt, kan vi ikke umiddelbart anvende alle teoretiske koncepter i forholdet 1:1. Dette 

betyder, at vi redefinerer nogle enkelte af begreberne, således at de meningsfuldt kan 

anvendes i afhandlingen. Derfor er de teoretiske koncepter afstemt efter fokus og 

emneafgrænsningen (Alvesson & Deetz 2000). 

Denne afhandling bygger på nogle fundamentale antagelser, som således danner 

grundlaget for argumentationen. Den første grundlæggende antagelse er, at toppen af det 

skandinaviske erhvervsliv kan anskues som et felt. Med felt forstås et område med en 

bestemt praksis som omdrejningspunkt. Feltet udgøres med andre ord af et afgrænset 

område og et antal aktører. Disse aktører opfører sig hensigtsmæssigt inden for feltet, da 

de er udstyret med en vis praktisk sans, selvom de måske ikke forstår det overordnede 

ved feltet (Bourdieu 1984; Merkelsen 2007). Et felt kan, ifølge Bourdieu (1984) defineres 

både bredt og smalt. Den brede definition af feltet dækker over erhvervslivets elite og 

udgør i denne sammenhæng koncernchefer, bestyrelsesformænd og -medlemmer. Når vi 

definerer det smalt, består feltet udelukkende af koncernchefer, som besidder den øverste 

position i en af de 60 største skandinaviske virksomheder. 

Det interessante ved disse felter er særligt deres spilleregler, også kaldet feltets 

doxa. Doxa dækket over de selvfølgeligheder og retningslinjer, der eksisterer inden for 

feltet, og disse selvfølgeligheder gør, at der skabes en gyldighed, hvorved der sjældent 
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stilles spørgsmål ved dem (Bourdieu 1984; Merkelsen 2007). Spillereglerne tager sig ud 

som normen om, hvorledes man begår sig, ser ud og er loyal over for spillet. 

En persons placering i dette felt afgøres af mængden af forskellige kapitalformer 

og deres kurs inden for feltet. Der er tre grundlæggende kapitalformer og en overordnet: 

Kulturel, social, økonomisk og som overordnet symbolsk kapital (Bourdieu 1984). 

Kulturel kapital dækker over de ressourcer og kompetencer, som en person har fået 

gennem kulturelkundskab og dannelse, og kan derfor kun akkvireres, hvis kapitalens 

betydning afkodes. Social kapital er den sociale ressource man får gennem familie, 

omgangskreds og netværk. Økonomisk kapital referer til de penge man har og har adgang 

til. Den sidste, mere overordnede kapitalform, symbolsk kapital opnås gennem at udnytte 

de øvrige kapitaler og udgør mere populært sagt en persons prestige.  

Når en person accepterer et vis felts doxa, samt at de øvrige feltpersoner 

anerkender personen opstår symbolsk kapital. Symbolsk kapital forstås med andre ord 

inden for et felt som en positiv sammensætning af ressourcer og kompetencer. 

Det afgørende for de studier, vi har valgt at fremhæve nedenfor er deres evne til at 

udpege særlige kapitalformer, der hjælper på adgangsvejene til feltet. Eller også er det 

studiernes fokus på spillets regler og de fordele, som visse kandidater opnår ved at have 

kendskab til doxa hjemmefra. 

 

3.1.1 Tidligere studier om rekruttering - ikke lederniveau 

Der er forsket meget i rekruttering i de senere år (Billsberry 2007; Breaugh, Macan & 

Grambow 2008), men kun begrænset inden for rekruttering på højeste niveau. Vi sondrer 

derfor mellem såkaldt ’almindelig’ rekrutteringsteori og teori om ledelsesrekruttering. 

Teori om rekruttering der ikke beskæftiger sig på lederniveau, er som udgangspunkt ikke 

nok til at understøtte emnet, da vi f.eks. ikke bevæger os på medarbejder-leder eller 

mellemleder niveau. Der hersker dog nogle grundlæggende antagelser, som også kan 

hjælpe til at forstå ledelsesorienterede rekrutteringsprincipper, og som vi derfor selektivt 

vil anvende og beskrive nedenfor. 

I megen litteratur, særligt inden for HRM området, er rekrutteringsprocessen 

beskrevet som en strategisk, standardiseret, rationel og stabil proces (Araoz 2007; Rynes 

& Cable 2003; Gupta 2002; Englund 1999). Litteraturen om rekruttering har traditionelt 

været normativ og nærmest positivistisk om, hvordan rekrutteringsprocessen bør være, 

og beskæftiger sig således ofte med interviews, psykometriske tests og biodata-analyser 

(Taylor 2006). Ifølge denne del af litteraturen bør udvælgelsen af en kandidat følge en 
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bestemt model, der fungerer som en standardmetode for dem, der arbejder med 

rekruttering (Englund 1999). Modellen beskriver trin for trin de anbefalede opgaver i en 

rekrutteringsproces, inklusiv at formulere organisationens situation, kravene til 

kandidaterne, udvælge kandidater, interviewe kandidater, indhente referencer osv. 

(Englund 1999). Sådan et perspektiv på rekruttering bygger på en idealiseret rationel 

rekrutteringsproces, hvor hvert stadium sikrer en rationel kalkulation af medarbejdere, 

udvælgelsesmetoder og performancemålinger (Taylor 2006; Jewson & Mason 1986). 

Antagelsen er, at den bedste kandidat vil blive valgt i sidste ende, såfremt modellen følges, 

da det er en systematisk og formaliseret proces. Modellen skelner ikke mellem hvem 

kandidaten er, og alle behandles på lige vilkår. Udvælgelsen er baseret på i forvejen 

definerede udvælgelseskriterier, og er som følge heraf ikke påvirket af, hvem som er 

involveret eller andre omstændigheder. Modellen er dermed en garanti for et objektivt og 

rationelt rekrutteringsforløb (Bolander 2002). 

Sådanne forsøg på at opnå en rationel kalkulerbarhed og forudsigelighed inden for 

HRM er problematisk af flere årsager (Townley 1994; Rose 1990). For det første 

konstruerer det et stærkt sæt af normer, som hverken er funderet i en forståelse af, 

hvordan rekruttering foregår i praksis, eller er funderet inden for socialvidenskaberne. 

Dette har ført flere forskere til at undersøge rekruttering, og fælles for deres resultater er, 

at rekrutteringsprocessen sjældent er så formel og objektiv, som den italesættes som 

(Holgersson 2003). Kvalitative studier af udvælgelsesprocesser viser nemlig, at 

fortolkning og normer spiller en stor rolle. Med andre ord er værktøjerne som interviews 

og psykometriske tests filtreret gennem individuelle præferencer, fordomme, 

organisatoriske eller lokale kulturer (Collinson et al. 1990; Silverman & Jones 1976). 

Alternativet til at karakterisere processen som objektiv lader til at være at 

beskrive den som en subjektiv og uformel proces, som er åben for individuelle 

fortolkninger. Det betyder, at de personer, som udvælger, for det første er påvirkede af 

deres personlige mening, for det andet baserer beslutningen på baggrund af stereotyper, 

og for det tredje lader sig styre af førstehåndsindtrykket samt lignende kognitive 

fejlslutninger. De træffer dermed beslutninger, som reproducerer magtstrukturerne, og 

efterfølgende rationaliserer de processen gennem legitimerende argumenter (Bolander 

2002). Når alt kommer til alt, er de fleste beslutninger baseret på 'gut feel' eller intuition 

(Shackelton & Newell 1989).  

En af de stereotyper, som er på spil i rekrutteringsprocessen, fremhæves af 

Silverman & Jones (1976), som påviser, hvordan interviewprocessen favoriserer 

kandidater fra en bestemt social klasse. De viser, det er mere sandsynligt, at kandidater fra 
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privatskoler har succes i ansættelsessamtalen som administratorer, da de ved nøjagtigt, 

hvad udvælgerne leder efter. Til forskel fra andre kandidater kan disse personer performe 

de sociale færdigheder, som udvælgerne mener, er nødvendige for et administrativt job. 

Uformelle kriterier er også omdrejningspunktet i Jenkin’s (1986) studium af 

rekruttering og racisme, hvor udvælgere anvender uformelle udvælgelseskriterier, hvilke i 

sidste ende medfører indirekte diskrimination af visse kandidater. Ved at anvende 

implicitte og vage kriterier, f.eks. opførsel, attitude, alder, civilstatus, modenhed og 

personlighed, bliver den hvide mandsdominerede hegemoni opretholdt. Denne hegemoni 

kan dog ligeledes opretholdes gennem homosocial reproduktion. 

 

3.1.1.1 Homosocial reproduktion 

Relationen mellem ledere har været behandlet forholdsvis længe inden for den 

akademiske verden, særligt inden for homosocial reproduktion, hvor personer har en 

tendens til at foretrække og tildele privilegier til personer, som ligner dem selv. Her 

fokuserer Moore (1962) på den “homoseksuelle reproduktion”, hvor mænd reproducerer 

deres eget image. Konceptet er oprindeligt defineret som en præference for personer af 

eget køn – en social snarere end seksuel præference (Lipman-Blumen 1976). Konceptet 

beskriver derfor kønsrelationer af egen slags, som ikke er af romantisk eller seksuel 

karakter. I forlængelse heraf argumenterer Kanter (1977) for, at ledere har en tendens til 

at tildele magt og privilegier til de personer, som passer ind og som anses som ’samme 

slags’. 

De yngre aspiranter er ikke identiske med hensyn til erfaring og kompetence i 

forhold til de ældre mænd, der har rekrutteret dem, men de har alle den ideelle leder som 

et fælles referencepunkt. De er således alle variationer af den samme dominerende form 

for ledelsesmæssig maskulinitet. De er, hvad Essed (2004) definerer som kulturelle 

kloner, look-alikes, der repræsenterer flere af de samme billeder og værdier, der ikke 

nødvendigvis er kopier, men ligner nok til ikke at skille sig ud. 

Homosocial reproduktion er dog ikke kun relevant, når vi taler om køn. Konceptet 

kan ligeledes udvides, da race, uddannelse og social klasse også er relevante faktorer 

(Avotie 1998).  Rekruttering af personer på baggrund af fysiske, sociale og statusmæssige 

karakteristika kan være et forsøg på at sikre sig, at personerne har de rette værdier og 

tilgange, set fra topledelsens perspektiv (Byrne 1971). The similarity-attraction paradigm 

viser, hvordan interpersonel interaktion kan skabe social integration, f.eks. ved at basere 

rekrutteringen på baggrund af interaktionen mellem ansøgeren og den rekrutterende 
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(Byrne 1971). På baggrund af den interpersonelle tiltrækning skabes et mønster, hvor den 

enkelte leder er demografisk ens i forhold til den person, som bliver ansat. Dette er 

baseret på argumentet om, at individer har en tendens til at kategorisere og definere sig 

selv i forhold til sociale kategorier, som er baseret på f.eks. køn, race og 

virksomhedsmæssige tilhørsforhold (O’Reilly et al. 1991). Dette betyder, at forskelle i 

værdier udskilles på baggrund af forskelle i demografiske karakteristika (Pfeffer 1983), 

samt at personlig lighed kan påvirke, hvordan andre variable bliver evalueret. Såfremt den 

ansvarlige for rekrutteringsprocessen er demografisk ens i forhold til ansøgeren, vil 

ansøgeren sandsynligvis blive mere positivt vurderet end ellers. 

Denne homosociale reproduktion, hvor udvælgere har en tendens til at reservere 

positioner til personer, der er ens i forhold til dem selv, har den konsekvens, at dette 

mønster ikke blot kontinuerligt bevares, men også, at ideen om, at en bestemt type 

mennesker er bedst egnet til disse positioner, forstærkes. Dette illustrerer de 

vanskeligheder, som personer fra minoritetsgrupper står over for, når de søger disse 

positioner, hvor vanskeligheder ofte udtrykkes som mangel på kvalifikationer, hvilket blot 

bekræfter ‘insiderne’ om, at de har ret til at ekskludere visse grupper (Kanter 1977). 

 

3.1.2 Tidligere studier om rekruttering - lederniveau 

Et studium, som behandler de øvre hierarkiske niveauer, er Holgerssons (2003) svenske 

kvalitative interviews med bestyrelsesformænd om deres rekruttering af administrerende 

direktører. Udgangspunktet er, at forskellige studier viser, at svenske koncernchefer er ret 

ens, hvad angår køn, alder og klasse, og Holgersson (2003) søger at finde en forklaring 

herpå ved at analysere rekrutteringsprocessen og de forestillinger, som 

bestyrelsesformænd har om virksomheden og virksomhedsledere. Hun viser, at 

rekrutteringsprocessen af en koncernchef er en meget uformel proces.  

De kravprofiler, som ofte anvendes, indeholder formelle som uformelle kriterier. 

Kravprofilerne er grovmaskede, hvilket indebærer, at de for det første er generelle, dvs. at 

det er vigtigere, at kandidaten lever op til et vist kompetenceniveau end at alle specifikke 

detaljer stemmer overens med kravprofilen. For det andet specificeres kravprofilen 

løbende under processen. Studiet beskriver, hvordan mulige kandidater ofte blev 

identificeret før en kandidatprofil er udfærdiget. De udpegede personer opfattes som så 

egnede, at de ikke har nogen problemer med at matche kravspecifikationerne i 

kandidatprofilen. 
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Ud over krav til egenskaber og erfaring leder bestyrelsesformændene specifikt 

efter kandidater, som er mænd, har en akademisk grad, er i god fysisk form, er kultiverede 

og som er hverken single, homoseksuelle eller fraskilte. Ligeledes foretrækkes kandidater 

med en repræsentativ og tolerant kone (Holgersson 2003). Dvs. at det afgørende er, at 

kandidatens såkaldte offentlige ydre stemmer overens med sociale kriterier, som 

signalerer fremgang. Dette medfører, at homogenitet og konformitet opretholdes blandt 

administrerende direktører, og at en vis konstruktion af køn og lederskab reproduceres. 

Et andet svensk studium forsøger ligeledes at øge forståelsen for, hvilke personer 

der oftest vælges til højere hierarkiske niveauer (Stafsudd 2003). Stafsudd undersøger 

emnet kvantitativt ved at se på de forventede mønstre af ensartethed blandt 

medarbejdere og overordnede, som fremføres af the selection-attraction paradigm 

(Schneider 1987). Den overordnede leder forklarer næsten al varians i den valgte 

kandidats demografiske komposition på alle individuelle variable som køn, nationalitet og 

alder. Det er tydeligt i studiet, at den overordnede person vælger kandidater, som er 

demografisk ens i forhold til vedkommende selv. 

Yderligere argumenterer Stafsudd (2003) for, at homogeniteten kun vanskeligt vil 

formindskes, da den opstår som følge af helt basale sociale mekanismer, f.eks. homosocial 

reproduktion. Hendes resultater viser, at ledere generelt ikke kun er homogene, hvad 

angår køn, nationalitet og alder, men også at administrerende direktører, som er 

signifikant ens i forhold til køn, alder og erfaring, har en tendens til at klumpe samme i 

organisationer og topledelser. De administrerende direktører i den specifikke 

organisation bliver endnu mere ens i forhold til hinanden, jo højere op de bevæger sig. 

Dette indikerer, at homogeniteten opstår gennem homosocial reproduktion. 

Et tredje svensk studium foretaget af Holmberg (1986) beskriver rekruttering af 

virksomhedsledere i fire svenske firmaer. En af de mest markante observationer i studiet 

er, at bestyrelsesformændene ikke stræber efter at bruge en rationel beslutningsmodel. 

Rekrutteringsmodellen lader tværtimod til at være bestemt af, hvor langt tid man har til at 

finde den kommende direktør. 

I Danmark og Norge er der indtil videre ikke foretaget nævneværdige studier om 

rekruttering af koncernchefer på lige fod med de svenske, hvorfor vi for en stund bevæger 

os uden for Skandinavien. Khurana (2002) har nemlig lavet et studium, hvor han 

fokuserer på rekrutteringsprocessen af virksomhedsledere i USA. En af hovedpointerne er, 

at kandidaterne i højere grad bliver bedømt på deres sociale egenskaber snarere end på 

deres faglige færdigheder og erfaringer. Dette medfører en tendens til at foretrække en 

bestemt slags personer til toppositionerne. Efter adskillige interviews med bl.a. direktører, 
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bestyrelsesformænd, kandidater og rekrutteringskonsulenter viser han, at rekrutteringen 

af en ny administrerende direktør formes af regler om selv-præsentation, status, hierarki 

og fælles værdier, hvilket stiller krav til en særlig selvfremstilling. 

Alle disse studier indikerer, at homogeniteten blandt koncernchefer vil fortsætte. 

Dog er der en generel forventning om, at involveringen af executive search firmaer vil 

sikre en mere objektiv proces (Araoz 2007). Studier om rekrutteringskonsulenters rolle 

viser dog en lidt anden tendens. 

 

3.1.3. Tidligere studier om rekrutteringskonsulenter 

Det er en generel antagelse, at executive search firmaer fungerer som en slags garanti for, 

at subjektive bedømmelser ikke forekommer i rekrutteringsprocessen (Holgersson 2003). 

Alligevel viser studier af executive search firmaer, at de eksterne rekrutteringskonsulenter 

er mindst lige så subjektive i deres bedømmelser, da stereotype forestillinger ofte kommer 

i spil. F.eks. kritiseres de psykologiske tests, som ofte italesættes som en garanti for en 

objektiv proces, for at være diskriminerende (de Wolff 1993). de Wolff peger på, at det 

’normale subjekt’, som den testede person bliver sammenlignet med, er en ung 

middelklassemand. Derfor argumenterer han for, at testene er unfair, fordi de måler 

graden af socialisering ind i den dominerende kultur snarere end f.eks. objektiv 

intelligens. 

På lignende måde er Faulconbridge m.fl. (2009) skeptiske over for involveringen af 

rekrutteringskonsulenter. De viser, at executive search firmaer kontroller elite-

rekrutteringsprocesserne ved at determinere, hvem der, og særlig hvem der ikke, 

klassificeres som talentfuld, og hvem der er en del af de netværk, som giver adgang til 

toppositionerne.  

På baggrund af interviews med rekrutteringskonsulenter i Europa argumenterer 

de for, at rekrutteringskonsulenternes strategier har medført et hierarkisk og eksklusivt 

‘new boys network’ inden for toppositioner, et netværk der erstatter det ‘old boys’ 

network’, man typisk forbinder med tidligere tiders eliterekruttering. Dette skyldes, at 

kandidaten bliver nødt til at kende rekrutteringskonsulenter og/eller være en del af deres 

database og/eller være forbundet med personer, som er forbundet med 

rekrutteringskonsulenter. Det interessante er, at rekrutteringskonsulenter reproducerer 

disse magtnetværk, når en af hoveddiskurserne om rekruttering har gået på at ødelægge 

disse netværksstrukturer på grund af deres ineffektivitet og manglende evne i forhold til 

at rekruttere det bedste talent (Jones 1989). Alligevel viser studierne, at de hierarkiske, 
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restriktive netværkspraksisser fortsat reproduceres inden for elitearbejdsmarkedet pga. 

den måde executive search firmaer opererer på. 

I forlængelse af netværks-perspektivet viser yderligere studier, at executive search 

firmaer har mindre informationer om kvindelige og andre minoritetsledere end de 

mandlige modstykker. F.eks. viser Judge m.fl. (1995), at ud af alle de kandidater, der ligger 

i executive search firmaers databaser, er 97 % af dem hvide, og 93 % af dem er mænd. 

Dette peger på underrepræsentation af minoritetsgrupper. På samme måde peger Dreher 

mfl. på (2011), at der er større sandsynlighed for, at hvide mænd bliver kontaktet af 

executive search firmaer end deres kvindelige eller minoritetskolleger.  

Executive search firmaer anvendes derfor i højere grad til at legitimere den 

beslutning, som bestyrelsen allerede har truffet. Ifølge Khuranas (2002) interviews med 

rekrutteringskonsulenter bruges de store og velrenommerede rekrutteringshuse til at 

legitimere processen. Khurana kalder det for en teatralsk proces, fordi det er directed at 

an audience (Khurana 2002 s. 149), hvor bestyrelsen forsøger at undgå kritik.  

 

3.2 Problematisering af tidligere studier om homogenitet og 

rekruttering 

3.2.1 Flere aktører i processen 

I de kvalitative studier, der har været foretaget indtil videre, er der en tendens til kun at 

interviewe enkelte nøglepersoner, f.eks. bestyrelsesformænd i Holgerssons (2003) 

studium eller rekrutteringskonsulenter i Faulconbridge m.fl.’s (2009) studium. Tilgangen 

til emnet er derimod af relationel karakter, hvorfor vi ikke finder, at processen kun er 

påvirket af enkelte nøgleaktører. Snarere involverer den en interaktion blandt flere 

nøglepersoner. Derfor er det nødvendigt at medtage flere forskellige nøgleaktørers 

perspektiver for at forstå rekrutteringsprocessen af koncernchefer. Dette indebærer 

bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer, rekrutteringskonsulenter og kandidater. 

 

3.2.2 Intersektionalitet 

Som beskrevet tidligere er der en tendens til feministisk perspektiv blandt de studier, der 

fokuserer på homogenitet og homosocial reproduktion. Andre studier, som vi ikke har 

medtaget i den korte gennemgang, involverer Baude (1992), Benschop & Dooreward 

(1998), Eriksson (2000); Martin (1996) og Reskin & McBrier (2000).  
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Vi mener dog, disse studier er utilstrækkelige, da mange af studierne forudsætter 

en hvid, heteroseksuel, rask og rørig middelklasse karrierekvinde. Dermed udskiller de 

køn fra andre sociale kategorier så som klasse, race, alder osv. De tidligere studier har 

ignoreret den måde, hvorpå køn, seksualitet, alder, klasse og race alle opererer med og 

gennem hinanden. Der er en tendens til at ignorere intersektionalitet, hvilket refererer til 

interaktionen mellem f.eks. køn, race og andre “categories of difference” i individers liv, 

sociale praksisser, institutionelle arrangementer og kulturelle ideologier samt udfaldet af 

disse interaktioner (Davis 2008). Sociale kategorier som race, køn, seksualitet, handicap, 

alder og klasse bør forstås som forbundne og gensidigt konstituerende. De bør ikke 

anskues som separate processer eller sfærer – snarere bør disse kategorier bringes 

sammen, så vi forstår de komplekse måder, hvorpå homogenitet skabes og opleves 

(Gatrell & Swan 2008). 

For det andet er den hidtidige forskning mangelfuld, fordi litteraturen om og 

definitionerne af homosocialitet ofte centrerer om uligheden mellem mænd og kvinder. 

Det er utilstrækkeligt, da det ikke kun er kvinder, som er ekskluderet fra definitionen af 

koncernchefkompetence. Som statistikken viser, er der kun få koncernchefer i 

Skandinavien, som er farvede, har en immigrantbaggrund, en arbejdsklassebaggrund, og 

som er åbenlyst homoseksuelle (Göransson 2006 om Sverige). Den dominerende 

konstruktion af kompetencer ekskluderer også de mænd, som ikke passer ind i de 

borgerlige dyder, som ikke har en traditionel livsstil, og som ikke har en hhv. dansk, 

svensk eller norsk baggrund (Holgersson 1999). 

Vi har derfor valgt at have et bredere fokus, hvilket åbenlyst mangler i den 

nuværende empiriske forskning. Når man gør observationer af enkelte sammenhænge 

mellem én afhængig variabel (som f.eks. en direktørstilling) og uafhængige variabler 

(f.eks. køn, alder, religion, uddannelsesniveau, indkomst, profession), så tenderer disse 

sammenhænge at skjule helheden i det system af sammenhænge, som i selve værket ligger 

til grund for den specifikke styrke og form hos de effekter, der kan indregistreres ved 

hjælp af sådanne partikulære korrelationer. Altså gælder det om at analysere de 

inddelinger og variationer, som de forskellige sekundære variabler (køn, alder, etc.) inden 

for den af hovedvariablen afgrænsede klasse. Derigennem kan man udforske alt det, som 

findes nærværende i den reelle definition af klassen, men som den nominelle definition 

ikke tages med i betragtning og som følge heraf heller ikke medregnes i tolkningen af de 

relationer, i hvilke den placeres (Bourdieu 1991). Et bredere fokus er dermed nødvendigt 

for at forstå kompleksiteten. Når vi anvender begrebet homosocial reproduktion 
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fremover, er det således ikke indsnævret til kun at handle om køn, men om alle de 'point of 

differences', der kan have indflydelse på, om man får tildelt privilegier. 

 

 

3.2.3 Mere end demografi 

Mange af studierne fokuserer enkeltvis på enten køn, race, eller nationalitet, altså 

demografiske data. Dog argumenter vi for, at der er behov for yderligere forskning, der 

bevæger sig ud over de demografiske data og i stedet fokuserer på sammenhængen på 

flere niveauer. Først da kan kompleksiteten i forbindelse med homogenitet blandt 

koncernchefer forstås. 

Guthrie & Datta (1997) beskriver, at der findes en almen opfattelse om at 

observerbare karakteristika, så som alder, køn og nationalitet spiller ind på, hvor godt 

man vil passe ind i et givent job. Desuden er demografi let at se, fordi den kan måles og 

aflæses som observerbare karakteristika. Men som flere studier af Bourdieu (1977) viser, 

er det mere end blot demografiske træk, som påvirker adgangen til elitefelter. De 

betingelser, hvorunder individet lever, genererer dispositioner, som er kompatible med 

disse betingelser - herunder smag i kunst, litteratur, sport, sprog, livsstil, mad og musik – 

som på forhånd er tilpasset disse betingelser. Når vi udfører, og gentager visse former for 

praksis, kommunikerer vi vores positions historie (Bourdieu 1998).  Dette er, hvad 

Bourdieu kalder habitus, dvs. personers individuelle og kollektive forankring. Man formes 

som person af habitus, og således er man både kropsligt og tankemæssigt med til at skabe 

habitus, samtidig med at habitus skaber begge to. Det vil derfor sige, at man individuelt 

forholder sig til det kollektive og således også omvendt. Habitus kan ses som en 

vekselvirkning, hvor det kollektive skaber en struktur om det individuelle, men hvor det 

individuelle samtidig gør det muligt at forstå ud fra tidligere oplevelser (Bourdieu 1984). 

Respondenternes habitus er således også formet af de erfaringer, de individuelt har gjort 

sig og den kollektive ramme, der dikterer, hvordan man begår sig på deres niveau. 

I den forbindelse er kroppen den mest uomtvistelige materialisering af habitus 

(Bourdieu 1984), og i professionelle positioner er de påkrævede kropstandarder, det 

acceptable tøj og sociale omgangsregler sjældent så eksplicitte, som de er i 

koncernchefpositioner. Gennem en række formelle og uformelle procedurer, herunder 

ansættelsesprocedurer og hverdagens sociale interaktioner mellem kolleger, skabes, 

overvåges og vedligeholdes acceptable versioner af koncerndirektører (McDowell 1997). 

Som en konsekvens heraf, bruger individer som f.eks. koncernchefer eller kandidater til 
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ledende stillinger deres legemliggjorte udtryk til at kommunikere, hvorvidt de er en del af 

det udøvende felt. Af samme grund fremhæver bestyrelsesformændene i studiet af 

Holgersson (1998) de mere uformelle egenskaber såsom stil, image og ægteskabelig status 

som vigtige. Dette indikerer, hvorvidt kandidaten tilhører den samme sociale kategori, og 

da sociale kategorier er meget mere end bare køn og nationalitet, er vi nødt til at bevæge 

os ud over demografi og kigge på andre faktorer. Det er ikke kun de tællelige faktorer, som 

er årsagen til, hvorfor visse personer er udvalgt til ledende stillinger. Det er mere 

sandsynligt, at både de synlige, let påviselige attributter samt mindre synlige og 

underliggende egenskaber vekselvirker - at ignorere denne sammenhæng er for simpelt. 

Vi skal ikke kun se på et par faktorer, men se på den samlede demografi, menneskelig 

kapital, social kapital, værdier, normer, livsstil, performance, måde at tale, måde at gå, 

religion, påklædning, partner, alder, klasse, race, uddannelse, handicap, seksualitet, køn 

osv. og se, hvordan koncernchefer og kandidater til disse stillinger performer de 

demografiske karakteristika og stereotyper. 
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4. EMPIRI 

I dette afsnit diskuteres forudsætningerne for empirigenereringen, kategoriseringerne og 

metoderne. Empiri er kun videnskabelig interessant, hvis det fremgår, hvordan den er 

fremskaffet. Derfor redegøres relativt detaljeret for vores normative grundlag for 

analyseprocessen. 

 

4.1 Primær empiri: Interviews 

Udvælgelsen af respondenter tager udgangspunkt i, at vi vil undersøge toppen af det 

danske, norske og svenske erhvervsliv. Vi har valgt ikke at definere det som en fælles 

skandinavisk elite, da felterne er forholdsvis selvrefererende. Selvom der er visse overlap 

landene imellem, er det fortrinsvis svenske direktører i Sverige, norske direktører i Norge 

og danske direktører i Danmark. Der er derfor tale om tre forskellige erhvervseliter, som 

tilsammen dækker det skandinaviske område. Mekanismerne og processerne er dog 

forholdsvis ens i landene, hvorfor vi efterfølgende slår alle respondenterne sammen og 

ikke specifikt skelner mellem, om de kommer fra Danmark, Sverige eller Norge.  

Hvordan defineres og afgrænses dette topfelt? Bourdieu finder det vanskeligt at 

afgrænse et felt, fordi man skal finde ’noget’, der er formuleret inden for rammerne af 

feltet selv (Bourdieu & Wacquant 1996). For at afdække det sociale felt vælger vi at følge 

Bourdieus læsning, som centrerer om en form for social fysik, en objektiv struktur, der kan 

beskrives udefra, og hvis fysiske elementer kan observeres og måles og kortlægges 

uafhængigt af de fremstillinger, individerne gør sig om samfundet (Bourdieu & Wacquant 

1996). Denne læsning svarer til et niveau, hvor man søger at kortlægge, hvad alle kan 

være enige om. I denne afhandling har vi valgt at definere feltet ud fra de personer 

(koncernchefer, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformænd), som befinder sig i 

toppen af de virksomheder med højest omsætning i sidste regnskabsår, dvs. 2010, i 

Danmark, Sverige og Norge. Dette har dog ikke været så enkelt, som det umiddelbart 

virker. For det første opgøres omsætningen i de respektive lande forskelligt. Vi har fundet 

forskellige lister med opgørelser og ranking i de respektive lande, som alle regner 

omsætningen forskelligt ud. Forskellen beror især på, om man regner med eller uden 

datterselskaber, eller om man fjerner f.eks. pensionsselskaber og offentlige institutioner. 

Derfor er der forskel på de største virksomheder i Danmark, Norge og Sverige alt 

afhængigt af, om man kigger på listen fra largestcompanies.com, top1000.dk, Berlingskes 

Guldnummer eller en liste fra ambassadens eksportråd. Vi har valgt at tage udgangspunkt 
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i tre lister fra hhv. dagbladene Børsen DK1000, Dagens Näringsliv DN500 samt Veckans 

Affärer (Bilag 1). Bilag 1 indeholder således de virksomheder, der har sat rammen for, 

hvilke koncernchefer og bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer, vi har udvalgt til 

respondenter. Alle respondenter figurerer derfor på disse lister, hvoraf nogle 

respondenter sidder i bestyrelsen i flere af ovennævnte virksomheder.  

Feltets grænser er naturligvis flydende, men vi har valgt at markere dem ved de 20 

største virksomheder i hvert land. Hvis vi udvidede dette antal, ville vi bevæge os ud over 

rammen for Skandinaviens absolut øverste koncernchefer til i stedet at tale om ledere 

generelt. Dog er vi velvidende om, at grænsen for, hvornår en virksomhed kan 

kategoriseres som en topvirksomhed, er relativ, og således er det ikke endegyldigt, at 

grænsen er trukket, hvor vi har valgt at gøre det. 

 Vi har bevidst valgt ikke at fokusere på specifikke brancher eller skelne mellem 

børsnoterede eller familieejede virksomheder, da vi argumenter, at strukturerne i 

rekrutteringsprocessen går på tværs af brancher og ejerforhold. 

 

4.1.1 Kategorisering 

For at få nuancerede og relationelle perspektiver på rekrutteringsprocessen af 

koncernchefer i Skandinavien har vi identificeret tre typer nøglepersoner, vi gerne ville 

tale med: koncernchefer, rekrutteringskonsulenter og bestyrelsesmedlemmer. I hver 

kategori har vi talt med respondenter for hvert skandinavisk land. 

 

4.1.1.1 Koncernchefer 

Med koncernchefer mener vi den person, som besidder den øverste position i 

virksomheden. Det er altså den person, der dels tegner virksomheden udadtil og dels har 

det overordnede ansvar – også for datterselskaber. Titlerne kan være mange, men det 

vigtigste for os er, at personen besidder den øverste post. 

Koncerncheferne som respondenter er interessante, da de har oplevet 

rekrutteringsprocessen som kandidat til positionen. Det er dem og deres stilling, der er 

processens omdrejningspunkt. Derfor er det interessant at høre deres erfaringer med 

processen, samt hvilke overvejelser og oplevelser den har haft på vejen mod toppen. Vi 

har talt med i alt tre koncernchefer. 
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4.1.1.2 Bestyrelsesformand og -medlemmer 

Vi sondrer mellem bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer, selvom de indgår 

under samme kategori. Bestyrelsesformændene er valgt, fordi de er de egentlige 

beslutningstagere i processen. Vi har talt med fire bestyrelsesformænd. To af disse har 

tidligere været koncernchefer i de virksomheder, de nu er bestyrelsesformænd for. 

Bestyrelsesmedlemmerne er også i nogen grad inde over ansættelsen i den 

forstand, at de ofte er med i nomineringsudvalg. Vi har talt med to bestyrelsesmedlemmer. 

 

4.1.1.3 Rekrutteringskonsulenter 

Med rekrutteringskonsulent har vi valgt den danske betegnelse for de eksterne rådgivere, 

som rekrutterer til den øverste post i de største skandinaviske virksomheder. De 

beskriver ofte deres stilling med den engelske titel executive search consultant eller bliver 

mere populært kaldt for headhunter. Kriteriet for udvælgelsen af disse respondenter har 

været, at de beskæftiger sig med rekruttering til den øverste position inden for disse i alt 

60 virksomheder. Vi har talt med fire rekrutteringskonsulenter. 

 

4.1.2 Et sammenfiltret felt 

Respondenterne optræder som udgangspunkt hver især som respondent inden for deres 

kategori i hvert deres land. Men da flere er aktive som bestyrelsesmedlem i mere end et af 

de skandinaviske lande; da flere har været koncernchef, hvor de nu er 

bestyrelsesformand; og da både koncernchefer, bestyrelsesformænd og -medlemmer såvel 

som rekrutteringskonsulenter indgår i samme VL-grupper1, kan man let beskrive feltet 

som et større sammensurium. Respondenterne er derfor ikke udvalgt som repræsentanter 

for en specifik virksomhed eller branche, men snarere som repræsentanter for toppen af 

det skandinaviske erhvervsliv – på kryds og tværs af de tre lande. 

I alt har vi talt med 13 respondenter fordelt inden for de respektive kategorier i de 

respektive lande. For koncernchefernes og bestyrelsesmedlemmernes vedkommende 

besidder de direktionsposter i 11 af de 60 største virksomheder i Skandinavien. De gange, 

disse 60 virksomheder har anvendt executive search firmaer til at finde den næste 

koncernchef, vil de i de fleste tilfælde have kontaktet en konsulent inden for de executive 

                                                        
1  VL-grupper er forkortelse for virksomhedsleder-grupper og er et netværk, hvor 
virksomhedsledere inden for såvel den offentlige som den private sektor mødes for at udveksle 
erfaringer. Grupperne er opbygget med ca. 30 ledere i hver gruppe. Prestigen i grupperne er 
rangordnet efter hvor betydningsfulde medlemmerne er, således at VL-gruppe 1 er den mest 
prestigiøse. 
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search firmaer, vi har talt med. Selv om respondenterne således ikke repræsenterer hele 

feltet, mener vi stadig, at det empiriske fundament er solidt.  

Da respondenterne er nogle af de mest interessante og betydningsfulde 

mennesker inden for det øverste skandinaviske erhvervsliv, er de i afhandlingen 

fortrolige. De interviewedes navne og virksomheder er alle kendte af os som interviewere, 

og der er således ikke tale om anonymitet, men fortrolighed i den forstand, at de 

interviewedes svar ikke knyttes op på deres person (Trost 2009). 

 

4.1.3 Det semistrukturerede interview 

Afhandlingens konklusioner bygger først og fremmest på primære data, vi har indsamlet 

gennem kvalitative interviews. Vi vurderede, at opgavens validitet bedst blev støttet op af 

enkeltinterviews, da de har den fordel, at de giver dybe og nuancerede svar. Da vi arbejder 

kvalitativt, har vi ikke til hensigt at få samme information fra alle respondenterne om 

nøjagtigt det samme. Med denne interviewform kan vi derfor udnytte, at nogle af 

respondenter har bedre indsigt i nogle emner, end andre har. 

Vi har i interviewene benyttet os af det semistrukturerede interview. Dette 

medfører, at vi i interviewsituationerne benyttede os af en emneopdelt interviewguide for 

således at være sikker på, at relevante emner blev belyst i interviewsituationen (se bilag 

2-4). Den interviewede er på den måde mindre begrænset af interviewerens forforståelse 

og foretrukne sprog (Alvesson & Deetz 2000). 

Åbenheden og dynamikken i det semistrukturerede interview opretholdes ved, at 

vi i langt højere grad end i de traditionelle strukturerede interview tillader forskellige 

grader af åbne spørgsmål, som afhængig af svaret kan generere nye spørgsmål, der kun 

formuleres i denne ene sammenhæng (Helles & Køppe 2005). I det semistrukturerede 

interview er fokus på emneafdækning, og det er tilladt at bruge de formuleringer i 

spørgsmålene, der forekommer mest forståelige over for den interviewede. Det 

semistrukturerede interview giver respondenten mulighed for at reflektere over og 

diskutere egne oplevelser. Det er tydeligvis ikke en metode til indsamlingen af objektive 

data, men det tillader os at undersøge, hvordan de konkrete respondenter skaber mening i 

forhold til hændelser i virksomheden, inklusive deres fortolkninger af organisatoriske 

processer og praksisser (Gioia & Chittipeddi 1991). 

Spørgsmålene er formuleret åbne for at sikre det personlige svar, hvorfor de fleste 

spørgsmål indledes med ordene: uddyb, beskriv, forklar, hvordan og hvorledes. Nedenfor 

vil den overordnede struktur blive gennemgået.  
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• Beskrivelse af respondentens baggrund, funktion og karriere. Vi valgte spørgsmål 

inden for dette emnefelt for først og fremmest at forstå respondenten. Til 

direktørerne gjorde vi yderligere meget ud af at høre om de afgørende tilfælde i 

forhold til deres karriere. 

 

• Opfattelsen af processen. Her forsøgte vi at forstå proceduren, når en koncernchef 

skal rekrutteres, og spørgsmålene omhandlede kommunikationen mellem 

virksomhed og kandidat, hvem der stod for afgørelsen, hvor diskussionerne 

foregik og lignende. 

 

• Opfattelsen af den ideelle kandidat. Vi spurgte ind til, hvad man typisk ledte efter 

hos en koncernchef, hvilke karakteristika man ledte efter, og hvad der kunne 

diskvalificere en kandidat. 

 

• Opfattelsen af homogenitet. Vi spurgte ind til homogeniteten for at se, hvordan de 

reagerede. Blev de overraskede eller nikkede de bekræftende? Vi spurgte ind til, 

hvordan de forholdt sig til statistikkerne om toplederne, hvad de troede, årsagen 

er til, at en slags type dominerede erhvervslivet, hvilke tiltag man har forsøgt for at 

ændre dominansen af særlige grupper, og/eller hvad der skal til for at ændre 

denne dominans. 

 

 Nævneværdigt i denne sammenhæng er, at interviewene som før nævnt er 

semistrukturerede, og der derfor er afvigelser mellem de enkelte. Desuden er der 

forskelligt fokus alt afhængig af, om det er en rekrutteringskonsulent, en koncernchef eller 

et bestyrelsesmedlem, vi interviewede. Hos rekrutteringskonsulenterne og 

bestyrelsesmedlemmerne fokuser vi mere på processen og den ideelle kandidat, mens 

spørgsmålene til koncerncheferne er centrerede om respondentens karriere. 

Transskribering af interviewene kan ses i den vedlagte fil. Vi har valgt at 

transskribere interviewene i læsevenlig form af hensyn til læseren og af hensyn til 

fortrolighedsaftalen med respondenterne. Således er interviewene behandlede ud fra 

turtagning og minimalrespons, men ikke når der forekommer overlap og pauser. Vi har 

endvidere valgt at sløre navngivne personer og virksomheder. 
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4.2 Sekundær empiri: statistik og empiri i og uden for 

Skandinavien  

Fundamentet i denne afhandling er flere statistiske og empiriske undersøgelser af 

koncernchefer i og uden for Skandinavien. Den sekundære empiri udgøres således disse. I 

indsamlingen af den primære empiri har vi haft et kontinuerligt fokus på kun at anvende 

data, som er helt opdaterede. Men med den sekundære empiri har vi modsat gjort en dyd 

ud af at finde data, som strækker sig over en længere periode. En af hovedpointerne er 

netop, at reproduktionen af homogeniteten blandt koncernchefer er en meget stabil 

mekanisme, som kan spores tilbage i historien (Kaelble 1978).  

Endvidere har vi en andel af empiriske studier og statistisk data, der er indsamlet 

uden for den skandinaviske region, hvorfor vi ikke mener, at vi direkte kan overføre dem 

uden forbehold for, at de er foretaget ud fra andre omstændigheder end de skandinaviske. 

Vi har fortrinsvis valgt at anvende publicerede kvantitative studier for at have en 

vis sikkerhed for dataindsamlingsmetodens validitet. 
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5. METODISKE OVERVEJELSER 

I dette afsnit reflekteres over den måde, systematik og logik sikres under behandlingen af det 

empiriske materiale. Afsnittets formål er at skabe en transparens omkring 

forskningsprocessen, således at læserne kan drage deres egne tolkninger. Derfor indledes 

med at redegøre for den metodologiske tilgang. Den kvalitative metode beskrives, inden for 

hvilken hovedmetodologien hermeneutikken er funderet. Derefter beskrives den abduktive 

forskningsproces. 

 

I teoriafsnittet beskrev vi, hvordan tidligere forskning om homogenitet har fokuseret på 

målbare størrelser, f.eks. køn, alder, nationalitet og dermed statistiske og kvantitative 

data. Tilbage står dog stadig spørgsmålet om, hvad statistikken er et symptom på - et 

spørgsmål, der ikke kan besvares kvantitativt. Derfor bevæger vi os i stedet inden for den 

kvalitative arena, da problemformuleringen centrerer omkring spørgsmålene ’hvordan’ og 

’hvorfor’, og ikke ’hvad’ og ’hvor mange’. 

Da metoden er kvalitativ og bygger på interviews med en relativt begrænset del af 

den skandinaviske erhvervselite, er det ikke ambitionen at generalisere på vegne af alle 

virksomheder i alle lande. Ambitionen har aldrig været at forstå alle årsagerne til 

homogeniteten blandt koncerncheferne, men blot at forstå nogle af de mekanismer, som 

knytter sig til rekruttering. Dermed ikke sagt, at disse mekanismer er gældende i alle 

sammenhænge, for vi kan trods alt se enkelte tilfælde, som ikke passer med statistikken. 

Ambitionen er i stedet at fremvise det sigende eksempel, et eksempel, som ikke 

nødvendigvis repræsenterer alle virksomheder, men som kan tjene det formål at 

illustrere, hvordan subtile mekanismer kan påvirke rekrutteringen mere eller mindre 

bevidst. 

 

5.1 Metodologi: Hermeneutikken 

Hvordan vi vælger at analysere dataene, vil altid være et resultat af vores fortolkninger. Da 

virkeligheden ikke kan beskrives fra nogen neutral position er der således heller ikke 

mulighed for en neutral beskrivelse. Vi vil derfor i dette afsnit diskutere afhandlingens 

principielle videnskabelige karakter. 

Vi tager udgangspunkt i hermeneutikken, som er en fortolkningsvidenskab, der 

søger at forstå fænomener (Gadmer 1986). Årsagen til, at vi har valgt en 

fortolkningsbaseret tilgang, skyldes, at det empiriske materiale er baseret på samtaler, 
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hvorfor vi fokuserer på at udtrække mening af udsagnene. Fortolkning er således en 

metode til begribelse af mening (Pahuus 2005). 

  Lige så længe man har beskæftiget sig med fortolkning, har man været klar over, at 

forståelse og fortolkning rummer en karakteristisk cirkelbevægelse: man bevæger sig 

frem og tilbage mellem en forståelse af de enkelte dele og en forståelse af teksten eller 

ytringen i sin helhed (Pahuus 2005). Der er således en dynamisk relation mellem del og 

helhed i forståelsen, dvs. at der opstår en vekselvirkning, hvor delene kun kan forstås, hvis 

helheden inddrages og omvendt (Gadmer 1986). Ved at tolke delene ud fra helheden 

opnås nye erkendelser af delene, hvilket giver anledning til, at man bliver nødt til at 

genfortolke helheden (Fuglsang & Olsen 2004). Denne justerede helhedsforståelse bliver 

nyt udgangspunkt for forståelsen af andre aspekter af meningen, og denne vekselvirkning 

fortætter, indtil processen ikke giver os noget nyt. Men den hermeneutiske cirkel 

fortsætter efter forståelsen er opnået, da forholdet mellem del og helhed udspiller sig 

mellem interviewene og os som fortolkere (Gadmer 1986). Vi har altså hele tiden en 

forforståelse, dvs. en forudsat forståelse, som vi møder vores objekter med (Collin & Køppe 

2005; Gadmer 1986). 

Interviewet er ikke et objekt i den forstand, at det har en bestemt givet mening. 

Denne mening opstår derimod gennem vores individuelle fortolkningshandling. Den bliver 

dog ikke af den grund til lige så mange meninger, som der findes fortolkere, for det 

fortolkende individ tilhører altid et fortolkningsfællesskab med fælles normer. Men disse 

normer skifter løbende, hvilket betyder, at der ikke findes nogen tolkning, som er mere 

objektiv eller rigtig end en anden (Pahuus 2005). 

Det har den konsekvens, at vi ikke kan betragtes som neutrale agenter, der 

undersøger verden, da vores observationer altid vil være prægede af egne forståelser af 

det, der observeres. Dermed fortolker vi det, der allerede er fortolket, og kan således 

aldrig tilnærme os emnet som helt neutrale observatører. Dermed lægger vi op til en 

afvisning af denne version som en endegyldig og uimodsigelig sandhed. Vi frembringer 

ikke objektiv, universel og absolut viden. Endvidere er både vi og vore respondenter 

underlagt en historisk betingelse, en såkaldt historicitet, der uundgåeligt påvirker måden 

at forstå på, og viser, at når vi forstår, sker det, fordi vi tilhører samme 

traditionssammenhæng (Gadmer 1986). Denne går det ikke at komme ud over, men 

derimod har vi i både interviews og tolkning forsøgt med en vis form for de-familisation 

(Alvesson og Deetz 2000). Det vil sige, at selvom vi er påvirkede af en forforståelse, har vi 

søgt ikke at forholde os til emnet og udsagnene i interviewene som absolut naturlige, da vi 

søger en forståelse for reproduktionen af homogeniteten i rekrutteringsprocessen. 
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5.2 Forskningsproces: Abduktion 

Inden for humanvidenskaberne er forskere typisk induktive i deres fremgangsmåde 

(Alvesson & Deetz 2000). Vi mener dog, at en fuldstændig induktiv fremgangsmåde er en 

teoretisk utopi snarere end en praktisk mulighed. Dette skyldes den hermeneutiske 

grundantagelse om, at vi altid møder vores objekter med en forforståelse, og at vores 

forståelse således er betinget af denne. Vi kan ikke se os fri af disse forforståelser, hvorfor 

vi ikke kan leve op til grundprincippet inden for induktiv forskning om at møde objektet 

uden teoretisk reference. 

  Den forskningsproces, vi har valgt, er således abduktiv, hvilket betyder, at den er 

karakteriseret ved, at vi veksler mellem teori og empiri for dermed at kunne tolke dem i 

forhold til hinanden undervejs i processen (Alvesson & Sköldberg 1994). Den abduktive 

metode kombinerer den induktive proces med den deduktive. En abduktiv metode har 

altid den empiriske virkelighed som udgangspunkt, hvorefter teorien konsulteres (Kjørup 

1996). 

Abduktion som metode minder om en hermeneutisk cirkelbevægelse, hvor 

meningsdannelse foregår i en kontinuerlig bevægelse mellem den, der undersøger, og det 

materiale, som undersøges. Ingen bestemt forståelse betragtes derfor som endegyldig 

eller sand, eftersom en ny cirkelbevægelse opstår ved hjælp af den nyindsamlede viden, 

som fører videre til en ny forståelse af helheden. 

Ved at gøre aktivt brug af forforståelser kan teorien bruges til at opdage mønstre 

eller tendenser i empirien. Den induktive del af arbejdet ses i vores udgangspunkt i data; 

hvad indeholder data? Hvad viser de? Men samtidig arbejder vi deduktivt, idet vi leder 

efter bestemte forhold i teksten. Dette kontinuerlige arbejde, altså den abduktive metode, 

hvor vi hele tiden veksler mellem del og helhed, mellem teori og empiri, har ført til, at vi 

har forsøgt at finde et mønster i interviewene, som vi efterfølgende har brugt til at 

kategorisere svarene inden for. Vi har dog også valgt at tage temaer med, som ikke 

nødvendigvis nævnes af alle, men som vi fandt interessant ud fra de teoretiske 

forestillinger. Vi har udvalgt nogle interviewcitater til at tydeliggøre og illustrere 

mønstrene i svarene. 
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6. DELKONKLUSION FOR TEORI, EMPIRI OG METODE 

For at forstå, hvordan homogeniteten blandt koncerncheferne i de største skandinaviske 

virksomheder opretholdes, har vi valgt at tage et socialkonstruktivistisk perspektiv på 

rekrutteringsprocessen, kompetencer og sociale kategorier. Årsagen til dette er, at vi 

forsøger at bidrage til forskningen inden for et område, der hidtil enten er karakteriseret 

ved at have et nærmest positivistisk syn på rekruttering, eller at have et ensidigt 

demografisk fokus, f.eks. på køn, nationalitet eller alder. Der mangler forskning inden for 

området, som medtager interaktionen mellem sociale kategorier, som tager højde for de 

mange aktører, som er involveret, og som tager højde for at også mere subtile egenskaber 

såsom udseende, tøj, stil osv. kan have en indflydelse på adgangsvejen til toppositioner. 

For at forstå dette har vi således interviewet i alt 13 koncernchefer, 

bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformænd og rekrutteringskonsulenter. Disse 

interviews analyseres hermeneutisk ud fra en abduktiv forskningsproces. På den måde 

søger vi at få en mere human-sociologisk vinkel på rekruttering af koncernchefer. 
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7. REKRUTTERINGSPROCESSEN

I dette afsnit redegøres for, hvordan bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer, 

headhuntere og koncernchefer beskriver rekrutteringsprocessen. En af de meste interessante 

observationer i den sammenhæng er den udprægede forskelighed, der er beskrivelserne 

imellem.  

Figur 3: Afsnittets emne i forhold til den overordnede problemformulering

 

Rekrutteringsprocessen i forbindelse med udpegningen af en ny koncernchef i en 

virksomhed er karakteriseret ved en udpræget grad af mystik og hemmeligheder. Flere af 

respondenterne vil gerne tale om emnet generelt, men når vi spørger ind til konkrete 

hændelser og sager, begynder respondenterne ofte at være tilbageholdende og vil helst 

ikke sige for meget (f.eks. Koncernchef 3).

Selvom vi kun har fået høflige svar og afvisn

spurgte ind til konkrete sager, er det tydeligt, at vi har brudt det mest fundamentale 

kodeks om fortrolighed inden for rekrutteringsfeltet. Alligevel har respondenterne været 

så velvillige, at de har givet os en god forståe

kommende koncernchef skal udvælges. Dette vil vi beskrive i det følgende.

 

7.1 Baggrund for processen

Der er aldrig to rekrutteringsprocesser af koncernchefer, der er helt ens, og 

så mange processer som der findes situationer

hvilken situation virksomheden har med den siddende koncernchef (Bestyrelsesformand 

3). Ud fra dataet har vi identificeret mindst otte mulige kombinationer af scenarier, som 

påvirker processen.  Enten skal 

pga. pension, og her har bestyrelsen god tid til at lede efter afløseren. Eller også foregår 

der en ikke-planmæssig afgang, f.eks. en fyring eller en opsigelse, hvor det skal gå lidt 
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hvilken situation virksomheden har med den siddende koncernchef (Bestyrelsesformand 

3). Ud fra dataet har vi identificeret mindst otte mulige kombinationer af scenarier, som 
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hurtigere. I nogle tilfælde har organisationen allerede kørt en intern kandidat i stilling til 

at overtage posten. I andre tilfælde foretrækker bestyrelsen en ekstern kandidat, enten 

fordi de ikke har nogle interne, som er egnede, eller fordi der er behov for helt nye tanker. 

I alle tilfælde kan bestyrelsen enten tage en ekstern rekrutteringskonsulent med på råd, 

eller bestyrelsen kan selv stå for processen uden ekstern hjælp. 

I det følgende vil vi beskrive processen, som dog er lidt afhængig af, hvilke af 

ovenstående mulige situationer organisationen vælger. Yderliggere har vi på baggrund af 

interviewene observeret, at der er stor forskel på, hvordan processen beskrives alt 

afhængig af, hvem vi taler med. Derfor vil vi i det følgende opdele beskrivelsen af 

processen efter, om det er bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer eller 

rekrutteringskonsulenter, vi taler med. Efterfølgende vil vi sætte dette op mod den 

version, vi får fra koncerncheferne. 

 

7.2 Bestyrelsesformændenes version 

Når en ny koncernchef skal udvælges, er det ofte bestyrelsesformændene, 

vicebestyrelsesformændene eller en mindre gruppe inden for bestyrelsen, som har det 

overordnede ansvar (Bestyrelsesformand 4). Selvom ansættelsesprocessen af en ny 

koncernchef ikke er noget, der pågår ofte, er det et af bestyrelsesformændenes vigtigste 

jobs: Det er en af de vigtigste beslutninger, du overhovedet har. Punktum 

(Bestyrelsesformand 3). 

Flere af bestyrelsesformændene nævner frygten for at stå i en situation, hvor de 

ikke har nr. 1 og nr. 2. klar og derfor bliver fanget i en situation, hvor de skal skynde sig at 

finde en erstatning. Denne situation forsøger de derved at undgå (Bestyrelsesformand 1). 

Når der er tale om en planmæssig afgang, strækker processen sig gerne over flere 

år, hvor de spejder efter kandidater (Bestyrelsesformand 1). Den lange proces skyldes, at 

bestyrelsesformændene ofte foretrækker at ansætte en intern kandidat, som de kender i 

forvejen (Bestyrelsesformand 3, Bestyrelsesformand 4). En bestyrelsesformand forklarer 

det således, at det er typisk, at du nødig vil tage en udefra: du kender ikke vedkommende, det 

er en stor chance at tage, hvad hvis han ikke slår til? (Bestyrelsesformand 1). Af og til vil de 

dog gerne have en vurdering af, hvor egnet de interne kandidater er, og de får dem derved 

benchmarket op mod potentielle eksterne kandidater for at kunne sige, at de har tjekket 

alle alternativer (Bestyrelsesformand 4). 

Hvis bestyrelsen derimod ønsker en ekstern kandidat, er det på grund af to ting; 

enten findes der ikke en egnet intern kandidat, eller også foretrækkes en ekstern kandidat, 
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da man har en forventning om, at det vil bringe nye tanker ind. De eksterne kandidater er 

dog forbundet med stor usikkerhed, da bestyrelsesformændene ikke på samme måde 

kender kandidaterne. Derfor forsøger bestyrelsesformændene at teste kandidaterne af 

ved at placere forskellige kandidater i nogle stillinger, hvor deres potentiale afprøves. 

Dette sker ved at oprette en særlig stilling og rykke lidt rundt på nogle personer, for at få 

placeret den eventuelle kandidat rigtigt. På den måde laver de et job til kandidaten for at 

lære vedkommende op samt teste vedkommendes potentiale (Bestyrelsesformand 1). 

Derfor er det lidt af et puslespil at få plads til de kandidater, bestyrelsesformændene har 

lyst til at teste af. For det første har virksomheden sandsynligvis nogle kandidater, som i 

forvejen føler sig kaldet til posten (Bestyrelsesformand 3). Disse besidder i forvejen højere 

positioner i virksomheden, så det bliver lidt en stoledans, når bestyrelsesformændene 

finder en kandidat, de gerne vil teste af uden at have en næstkommanderende stilling 

parat. Derfor handler det for bestyrelsesformændene hele tiden om at overveje, hvordan 

de kan rokere rundt, så der er plads til kandidaten (Bestyrelsesformand 1). At 

bestyrelsesformændene forsøger at få plads i organisationen til kandidaten har den 

naturlige konsekvens, at antallet af kandidater bliver begrænset. Derfor placerer 

bestyrelsesformændene typisk kun en, maks. to kandidater i organisationen 

(Bestyrelsesformand 1). 

Herefter holder bestyrelsesformændene løbende øje med kandidaten og ser, 

hvordan det går. Det er en årelang ansættelsessamtale, hvor bestyrelsen kontinuerligt 

analyserer potentialet. Det kan være i forbindelse med begivenheder, hvor bestyrelsen er 

samlet og kandidaten skal fremlægge f.eks. et strategiprojekt. Her vurderer 

bestyrelsesformanden sin kandidat, om vedkommende klarer sig godt eller dårligt til disse 

samlinger, om han har stjerner på skulderen (Bestyrelsesformand 1). 

Bestyrelsesformændene taler altså om et forløb, hvor man udvikler interne 

kandidater for at ansætte dem, når behovet opstår. Bestyrelsesformændene taler ikke om 

jobprofiler, om at sætte flere kandidater i spil osv. De får snarere øje på en person, som ser 

lovende ud og finder derfor en stilling til vedkommende. 

 

7.3 Bestyrelsesmedlemmernes version 

Da det er bestyrelsesformanden, og nogle gange enkelte andre fra bestyrelsen, som 

varetager rekrutteringsprocessen, er det ikke alle bestyrelsesmedlemmer, som har lige 

meget at sige. Bestyrelsen træffer en kollektiv beslutning, men selve processen op til 

varetages af udvalgte medlemmer (Bestyrelsesformand 2). I den mere konkrete og 
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aktuelle situation, hvor en koncernchef skal findes, nedsætter bestyrelsesformanden ofte 

et nomineringsudvalg, som varetager opgaven (Bestyrelsesmedlem 2). 

Bestyrelsesformanden vil ofte selv være en del af nomineringsudvalget sammen med 2-3 

andre bestyrelsesmedlemmer, som ofte er udvalgt pga. deres erfaring 

(Bestyrelsesformand 3). 

 Der kan være adskillige årsager til, at en virksomhed vælger at udskifte sin 

koncernchef. Det kan være, der er samarbejdsproblemer med bestyrelsen, det kan være, at 

resultaterne ikke er som forventet, det kan være pga. sygdom osv. Lige gyldigt hvad 

årsagen er, handler det ifølge flere af respondenterne om at finde et godt match mellem 

bestyrelsen, organisationen og den kommende koncernchef. Der lægges vægt på, hvad 

virksomheden har brug for, hvad det er for en strategisk situation, virksomheden står i 

osv. Det kan f.eks. være, om der er behov for en kandidat, der har erfaring med 

nedskæringer, eller om det er en virksomhed, der står over for et stort 

udviklingspotentiale (Bestyrelsesmedlem 1). 

 Hele den proces danner baggrund for den kandidat, nomineringsudvalget leder 

efter. Dette gøres ved at lave en jobbeskrivelse af, hvad det er for en slags person, 

virksomheden har brug for (Bestyrelsesmedlem 2). Når nomineringsudvalget er færdigt 

med kravprofilen, lægger det den i udkast til resten af bestyrelsen. Herefter bliver den 

justeret, fordi der kommer nye vinkler på sagen. Men som udgangspunkt er det den 

kravprofil, de anvender i søgningen. Nomineringsudvalget finder herefter frem til, at det 

gerne vil møde 3-4 kandidater (Bestyrelsesmedlem 2). Efter at have mødt kandidaterne 

træffer nomineringsudvalget sin beslutning og fremlægger det for resten af bestyrelsen, 

som godkender beslutningen formelt. 

 Som beskrevet i det forrige afsnit lægger bestyrelsesformændene vægt på en lidt 

uformel proces, hvor de uden det store set-up udpeger en kandidat og tester denne 

gennem en årrække. Modsat lægger bestyrelsesmedlemmerne således mere vægt på 

rekrutteringsetaper samt på at det er en nøje overvejet proces, hvor kandidaten og 

virksomheden er afstemt. 

 

7.4 Rekrutteringskonsulenternes version 

Når en ny koncernchef skal findes, hænder det, at bestyrelsesformændene og 

nomineringsudvalgene anvender en ekstern rekrutteringskonsulent. Ifølge en 

rekrutteringskonsulent sker dette i dag i 80-90 % af tilfældene (Rekrutteringskonsulent 

3). Vi har identificeret tre årsager til at anvende rekrutteringskonsulenter. For det første 
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anvender de en rekrutteringskonsulent, hvis de er usikre på de interne kandidater 

(Koncernchef 1). På den måde kan de sammenligne med eksterne kandidater for at få en 

fornemmelse af, om niveauet er højt nok (Bestyrelsesformand 1). Dette er, hvad vi 

tidligere har beskrevet som benchmarking. 

For det andet anvender de typisk en rekrutteringskonsulent, hvis en koncernchef 

ikke er klar over, at han/hun skal afskediges (Rekrutteringskonsulent 4). Ved at anvende 

en rekrutteringskonsulent er det således muligt at opretholde en fortrolighed om 

situationen, inden koncernchefen afskediges.  

For det tredje anvendes en ekstern rekrutteringskonsulent for at undgå kritik fra 

interessenter. Jo mere virksomheden er udsat for markedets kritik, desto større 

sandsynlighed er der for at inddrage en rekrutteringskonsulent (Rekrutteringskonsulent 

3). En respondent beskriver endda, hvordan nogle bestyrelser eller bestyrelsesformænd 

always use consultans to cover their ass (Bestyrelsesformand 4). 

Valget af den specifikke rekrutteringskonsulent vil typisk blive truffet af 

bestyrelsesformanden. Dette sker ofte på baggrund af netværk eller tidligere erfaringer 

med konsulenten. En af rekrutteringskonsulenterne beskriver, hvordan man inden for 

executive search firmaer bevidst anvender sit netværk, f.eks. ved aktivt at deltage i VL-

grupper og andre netværk, da de er den primære kilde til nye aftaler 

(Rekrutteringskonsulent 2). Valget af rekrutteringskonsulent er i sig selv et spørgsmål om 

kemi, kendskab og relationer til og mellem rekrutteringskonsulenten og 

bestyrelsesformanden. Typisk bliver en rekrutteringskonsulent anbefalet gennem en eller 

anden relation (Rekrutteringskonsulent 1). Det kan også være at bestyrelsesformanden i 

forvejen kender og har arbejdet med rekrutteringskonsulenten, og valget afgøres derfor af, 

hvem bestyrelsesformanden tidligere har haft et godt forhold til. Her understreger en 

rekrutteringskonsulent, at valget af executive search bureau afgøres af, hvem man svinger 

med. Han anbefaler direkte, at man skal mærke efter, hvem man kan lide som person 

(Rekrutteringskonsulent 2). 

Fra rekrutteringskonsulenternes synspunkt begynder processen med, at de får en 

opringning fra kunden, hvorefter de sammen tager en briefing. Her taler de om situationen 

og egenskaberne, der danner rammen for søgeprocessen. Denne dialog foregår typisk med 

formanden, men afhængigt af sagens karakter og fortrolighed vil en eller flere 

bestyrelsesmedlemmer ligeledes deltage i møderne. På disse møder briefes 

rekrutteringskonsulenten om firmaets situation, og denne analyse af virksomheden 

danner baggrund for idéen om den profil, koncernchefen skal have. I denne profil opridses 

de karakteristika, som kandidaten minimum skal opfylde (Rekrutteringskonsulent 4). 
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 Herefter laver rekrutteringsfirmaet et proposal, hvor de afdækker markedet. Det 

tager ca. 2-3 uger (Rekrutteringskonsulent 1). Det danner baggrund for en ’longlist’, dvs. 

en slags bruttoliste over kandidater. Det kan være fra 10-200 stk. alt afhængig af 

rekrutteringsfirmaet og opgaven og skal ses som en grovsortering. Kandidaterne på denne 

liste identificeres typisk via tre veje:  

1. Gennem executive search firmaernes egen database 

2. Gennem de personer, som er identificeret ved tidligere research i forbindelse 

med andre opgaver.  

3. Gennem sourcing, dvs. at rekrutteringskonsulenterne gennem deres netværk 

spørger, om der er nogen, som kender potentielle kandidater 

(Rekrutteringskonsulent 4).  

 

Dette betyder, at antallet af mulige kandidater ofte er forholdsvis begrænset, at de 

fleste kender hinanden, og at der er mange gengangere. Bestyrelsen kender således ofte 

kandidaterne i forvejen (Rekrutteringskonsulent 1). 

På baggrund af denne søgning vælger de 4-10 kandidater ud, som kontaktes af 

rekrutteringskonsulenten, og her bliver fortrolighed vigtig, da kandidaterne som regel har 

et job i forvejen. Det kan også være, der er tale om et børstnoteret selskab, hvorfor 

situationen bliver ekstra sensitiv (Rekrutteringskonsulent 3).  

Disse kandidater har rekrutteringskonsulenten en samtale med, og der indhentes 

referencer fra tidligere kollegaer, samarbejdspartnere og ansatte. Efter at have talt med en 

del potentielle kandidater – interne som eksterne – skal 3-8 af disse møde 

bestyrelsesformanden og/eller nomineringskomiteen. Alle rekrutteringskonsulenter er 

enige om, at de ikke præsenterer nogen kandidater, uden de er egnede til at påtage sig 

jobbet. Antallet af kandidater kan variere alt afhængig af, hvor specialiseret jobbet er 

(Rekrutteringskonsulent 1). Typisk sørger rekrutteringskonsulenterne dog for, at der kun 

er få personer fra kundens bestyrelse, som får lov at møde kandidaten. Det kan være 

bestyrelsesformanden og en repræsentant fra nomineringskomiteen, igen for at undgå at 

fortroligheden brydes. Kandidaterne præsenteres altså for kunden. De tager sig en snak, 

og så beslutter man efterfølgende, om man vil gå videre med kandidaten 

(Rekrutteringskonsulent 3). 

Rekrutteringskonsulenterne beskriver således forløbet som et standardiseret, 

professionelt forløb, der bygger på virksomhedsanalysen og kandidatprofilen. Dog 

påpeger de, at begrænsningerne ved feltet består i, at kandidaterne typisk hentes samme 
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sted fra. I den sammenhæng skal ligheden med bestyrelsesmedlemmernes version 

påpeges, da de også fremhæver et fastlagt forløb med særlige etaper. 

 

7.5 Koncernchefernes version 

De koncernchefer, vi har talt med, bekræfter fortrinsvis bestyrelsesformændenes version 

af hændelsesforløbet. Særligt den del, der handler om, at der er fokus på kandidater, som 

bestyrelsen kendte i forvejen, samt at det er en årelang proces. To koncernchefer fortæller 

f.eks., at det vigtigste i deres tilfælde var at de havde haft nogle gode mentorer 

(Koncernchef 1, Koncernchef 2). Endvidere beretter respondenten, at han forsøgte at gøre 

sig synlig, da han nærmede sig toppen. Han fortæller, at da et tidligere direktionsmedlem i 

den virksomhed, hvor vores respondent er koncernchef for i dag, skulle på pension, valgte 

vores respondent at tage til afskedsreceptionen for at gøre sig synlig over for den 

resterende direktion. På den måde blev respondenten rekrutteret som medlem af 

direktionen, hvor de andre direktionsmedlemmer allerede 2-3 år før, den tidligere CEO 

skulle forlade posten, kontaktede vores respondent for at spørge, om han var interesseret 

i den øverste position. Vores respondent fortæller, at de diskuterede lidt frem og tilbage, 

men at dette var uden at involvere en rekrutteringskonsulent, fordi han var den eneste 

kandidat, der var på tale (Koncernchef 1). 

En tredje respondent fortæller, at han blev kontaktet af et bestyrelsesmedlem, som 

han kendte i forvejen, der forhørte sig, om han var interesseret i at besidde den øverste 

position. Disse møder foregik privat ved uformelle, hemmelige møder hjemme hos de 

andre bestyrelsesmedlemmer ca. et halvt år før, han skulle ansættes. Han var igen den 

eneste kandidat, der var på tale (Bestyrelsesformand 2, som var koncernchef i samme 

virksomhed inden, han blev bestyrelsesformand). 

Hvis vi ser på modellen over koncernchefernes version af rekrutteringsforløbet, så 

taler de mere om de personlige og lidt mere uformelle møder som afgørende for 

rekrutteringsprocessen. Antallet af kandidater opfattes som begrænset, og ofte – hvis 

kendskabet mellem bestyrelsesformanden og kandidaten er godt – overvejes hverken 

rekrutteringskonsulenter eller alternative kandidater. Det er således en version, som 

minder meget om den udgave, bestyrelsesformændene fremlægger, mens den kun 

begrænset ligner bestyrelsesformændenes og rekrutteringskonsulenternes version. 
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7.6 Opsamling: Et unikt forløb 

Som det kommer til udtryk hos respondenterne, er det altså sjældent at rekrutteringen af 

koncernchefer følger et fastlagt og ensartet forløb. Bestyrelsesformanden har enten sørget 

for at have en tydelig intern kandidat ved at ansætte vedkommende i en stor stilling nogle 

år før. Denne kandidat vurderes evt. op mod markedet for at bekræfte, at det er det rette 

valg. Eller også køres en lidt mere formel proces, hvor virksomhedens situation tages med 

i overvejelserne. Herefter udformes en kravprofil, som kandidaterne skal leve op til. 

Denne tilpasses dog løbende i forholdet til udvalget af kandidater. Efter udvælgelse og 

møde med kandidaterne, træffes beslutningen og en ny koncernchef ansættes.  
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8. KRAVPROFILEN

I afsnittet om rekrutteringsprocessen beskrev vi, hvordan bestyrelsesformændene, 

nomineringsudvalgene og evt. rekrutteringskonsulenterne startede med at lave en profil af, 

hvilken person de ledte efter som den kommende koncernchef. Vi har spurgt respondenterne 

om, den mere eller mindre implicitte profil, som guidede søgningen af den kommende 

koncernchef, hvilke egenskaber og karakteristika man typisk leder efter. Således ses det i 

dette afsnit, at respondenter er enige om at erfaring, branchekendskab og referencer i første 

omgang er vigtigt. Herefter bliver det kulturelle fit, fremtoning og 

udvælgelsen. 

Figur 4: Afsnittets emne i forhold til det overordnede forskningsspørgsmål

 

I forrige afsnit beskriv vi, hvordan selve processen kan se lidt forskellig ud alt afhængig af, 

hvem vi taler med. Dog er der enighed blandt alle respondenterne om, hvad der afgør 

valget af en kandidat. På baggrund af interviewene har vi fundet ud af, at d

rekrutteringsfasen, som påvirker den kandidatprofil, der guider søgningen. Som vi i det 

følgende vil vise, handler den første fase primært om de mere faglige egenskaber såsom 

track record, erfaringer, branchekendskab, uddannelse osv. Men n

f.eks. fire kandidater, som alle er lige kvalificerede til at tage jobbet, så er det mere 

implicitte egenskaber, som giver udfaldet. Som det fremgår af 

kultur blot nogle af de ting, der nævnes som afgørende

Figur 5: Egenskaber, der afgør adgangen til koncernchefpositioner
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8.1 Inden præsentationen: kvalifikationer 

Som beskrevet tidligere begynder bestyrelsesformanden og nomineringsudvalget ofte 

med at kigge bredt efter kandidater. Det er forskellige aspekter, bestyrelsesmedlemmerne 

og rekrutteringskonsulenterne lægger vægt på, men de kredser hovedsagligt om de 

samme parametre: brancheerfaring, dokumenterede resultater og referencer. 

 

8.1.1 Erfaring 

Som det også nævnes under processen, fortæller respondenterne, at der bør være en 

sammenhæng mellem virksomheden og den person, bestyrelsen leder efter. En 

rekrutteringskonsulent fortæller, at han kigger specifikt efter personlighed, erfaring og 

kompetencer (Rekrutteringskonsulent 3). Kriterierne kredser ofte om, at kandidaterne har 

erfaring fra tidligere jobs (Bestyrelsesmedlem 1), at kandidaten kan fremvise 

dokumenterede resultater (Bestyrelsesmedlem 2), og at kandidaten generelt har den 

erfaring, som virksomheden behøver i den aktuelle situation (Rekrutteringskonsulent 3). 

Desuden skal kandidaten kunne sin branche (Bestyrelsesformand 4), hvorfor 

brancheerfaring typisk fremhæves som altafgørende. (Bestyrelsesformand 4).  Af samme 

årsag sker det ofte, at der vælges en kandidat fra branchen (Bestyrelsesformand 3). 

 

8.1.2 Referencer 

Alle vores rekrutteringskonsulenter bruger mange ressourcer på at indhente information 

og referencer om kandidaten. Dette sker ved at kontakte kollegaer, ansatte, 

samarbejdspartnere osv., som kandidaten har haft berøring med. Der lægges stor vægt på 

referencerne, da man anser referencerne som eneste mulighed for at vurdere om det. 

kandidaten siger, er rigtigt (Rekrutteringskonsulent 2). Det betyder, at referencerne er det 

vigtigste i sidste ende, da man ikke vil ansætte en kandidat, hvis vedkommendes 

referencer er dårlige (Bestyrelsesformand 3). Dette understøttes af en 

rekrutteringskonsulent, som hævder, at dårlige referencer i den grad kan diskvalificere en 

kandidat (Rekrutteringskonsulent 1). 

I indhentningen af referencer spørges om en række forskellige ting, alt afhængig af, 

om det er en tidligere chef, en tidligere kollega, ansat eller samarbejdspartner i et andet 

firma. Spørgsmålene centrerer dog typisk om faglige kompetencer, personlighed, 

samarbejdsevner og lederevner (Bestyrelsesformand 3).  
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8.2 Under/efter præsentation 

Når bestyrelsesformanden og nomineringskomiteen møder kandidaterne, fortæller de, at 

der ofte er fokus på nogle mere subtile egenskaber, og at den formelle baggrund ikke altid 

er vigtig (Rekrutteringskonsulent 4). I stedet for faglige kvalifikationer handler det nu om 

mere menneskelige karakteristika, hvor de sidste 10% først falder på plads, når 

personerne møder hinanden (Rekrutteringskonsulent 2). Det betyder, at der opstår en 

eller anden sympati for specifikke kandidater, som ikke har noget med kvalifikationer at 

gøre (Rekrutteringskonsulent 2). 

 

8.2.1 Kulturelt fit 

Bestyrelsesformanden og nomineringsudvalget forsøger at finde en kandidat, som passer 

ind – både i ledelsesgruppen samt i den samlede organisation. Et af de parametre som 

opfattes at være afgørende, er det kulturelle fit: Hvis du har gjort jobbet godt, så har du 

valgt fire kandidater, som hver kan tage det, ikke sandt? (…) Så er det op til bestyrelsen at 

vælge, hvem der er bedst egnet, hvem der passer bedst ind i kulturen 

(Rekrutteringskonsulent 3). Det betyder, at kulturen bliver afgørende (Bestyrelsesmedlem 

1), da bestyrelsesformanden altid vil vælge det kulturelle fit som den sidste balancerende 

faktor (Rekrutteringskonsulent 3). 

 For kandidaten handler det dermed om at forstå, hvilken kulturel kontekst man 

befinder sig i og dermed tilpasse sig situationen. Det betyder også, at kandidatens 

fremtoning skal tilpasses den kommende arbejdsgiver (Bestyrelsesmedlem 2). 

 

8.2.2 Stil & fremtoning 

Ud over den kulturelle tilpasning begynder bestyrelsesformanden og 

nomineringsudvalget ligeledes at kigge efter stil og fremtoning, når selve beslutningen 

nærmer sig. I takt med at ansøgningsfeltet snævrer ind, begynder man at fokusere på, 

hvordan kandidaterne fremstår (Bestyrelsesmedlem 2). Respondenterne nævner flere 

ting, som trækker op, men særligt den personlige udstråling, at kandidaten er velklædt og 

velsoigneret, køn og charmerende, betyder noget (Bestyrelsesmedlem 2, 

Rekrutteringskonsulent 2). Andre respondenter fremhæver, at man skal kunne klæde sig, 

som det passer, være ydmyg, have en positiv fremtoning, være synlig og have karisma 

(Bestyrelsesformand 1, Bestyrelsesformand 2). 
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Der er dog også visse karakteristika, som kan virke afskrækkende over for 

bestyrelsesformændene. Det kan være en total kikset fremtoning eller at være usoigneret 

(Bestyrelsesmedlem 2). Eller at møde op med læderarmbånd med sølvkugler på, hvis du 

er over 50 (Rekrutteringskonsulent 2). Dette kommer ligeledes til udtryk ved, at 

respondenterne har nogle forestillinger om, hvordan man bestemt ikke skal se ud, hvis 

man vil ansættes inden for visse virksomheder: Man vil ikke ansætte en hippie, hvis det er 

inden for finans- og bankbranchen (Bestyrelsesformand 2). 

 Af de mere uofficielle kommentarer fra bestyrelsesformænd, beskriver en 

rekrutteringskonsulent hvordan han har fået dikteret at finde en vis type kandidater: ”Jeg 

vil ikke have fede mennesker ansat”. Logikken synes at være, at hvis ikke de fremstår som 

nogle, som har styr på sig selv, hvordan skal de så kunne styre andre? (…) Man må gerne 

være kraftig, man skal bare ikke ligne en, som har mistet styringen over sig selv 

(Rekrutteringskonsulent 2). 

Udseendet og fremtoningen har altså noget at sige. Så hvis der sidder en mand, 

som er fit for fight, overfor en, som vejer 140 kilo, vil det være den første der vil blive valgt 

(Rekrutteringskonsulent 2). Også hvad seksuel orientering angår, kan det hænde at en 

bestyrelsesformand direkte siger, at han ikke vil have en homoseksuel 

(Rekrutteringskonsulent 2). 

 Det lader således til, at udseende og dermed også det private liv har indflydelse på, 

om personen anses som passende til koncernchefstillingen. 

 

8.2.3 Kemi og kærlighed 

Det endelige valg afgøres ifølge alle respondenterne oftest af kemi. Når bestyrelsen er 

sikker på, at de faglige kvalifikationer er i orden, så er det et spørgsmål om kemien i 

bestyrelsen (Bestyrelsesmedlem 2). Det endelig valg beskrives som en sammenfatning af 

både rationelle kriterier som match med profil og track record og subjektive kriterier som 

bestyrelsesformandens egne følelser. Det betyder, at når bestyrelsesformanden til sidst 

sidder over for to lige egnede kandidater, er det mavefornemmelsen, der bliver afgørende. 

Det er en intuition eller gut feels, der siger mig, at vedkommende der vil jeg fungere bedre 

sammen med (Bestyrelsesformand 3). 

 Dog siges det, at det er ligegyldigt med kompetencerne, hvis kemien ikke er der 

(Rekrutteringskonsulent 1). Derfor kan kemien også bremse en på papiret egnet person. 

En rekrutteringskonsulent fortæller om, at vedkommende tit har oplevet, at der er truffet 
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nogle mærkelige valg. Det sker tit. Det er spørgsmålet om kemi. Det handler om 

mavefornemmelsen (Rekrutteringskonsulent 1). 

Den subjektive holdning til kandidaterne påvirker samtidig interaktionen på det 

møde, hvor kandidat og bestyrelsen første gang skal møde hinanden. En 

rekrutteringskonsulent fortæller om en bestyrelsesformand, der mente, han svingede 

bedst med den ene kandidat. Rekrutteringskonsulenten var ikke overrasket, da dette var 

den eneste kandidat, som havde fået fair betingelser under mødet. De to andre fik ingen 

information at forholde sig til, han ville ikke svare på deres spørgsmål og sad konsekvent 

med armene over kors, fordi han ikke kunne lide kandidaternes udseende 

(Rekrutteringskonsulent 2). Rekrutteringskonsulenten forklarer det ud fra at nogle 

bestyrelsesformænd er gamle og konservative, og derfor ikke nødvendigvis giver en 

kandidat fair betingelser, hvis denne falder uden for rammerne for, hvad 

bestyrelsesformanden leder efter. 

Det afgøres derfor i højere grad, om man har lyst til at lave noget privat med 

personen for, når det kommer til stykket, mener respondenterne, at man stiller sig selv 

spørgsmålet: har jeg lyst til at sætte mig ned og drikke en øl med vedkommende? 

(Rekrutteringskonsulent 1). De forklarer det som, at der går lidt lørdag aften og rødvin i 

det, altså om man vil bryde sig om kandidatens selskab privat og på arbejde 

(Rekrutteringskonsulent 2).  

Dette tester bestyrelsen ved f.eks. at foretage sig noget privat sammen med 

kandidaten. Når interviewene er klarede, tager bestyrelsesformanden måske kandidaten 

med ud og spiser en middag, for at komme et niveau dybere og opleve personen i et andet 

miljø end interviewsituationen (Bestyrelsesformand 3). 

Idéen med at tage kandidaten ud på middag minder på mange måder om, hvad der 

kunne sammenlignes med en date. Og flere af respondenterne rykker endda også skridtet 

videre fra kemi og beskriver den afgørende beslutning, som en ’forelskelse’ 

(Rekrutteringskonsulent 1). Rekrutteringskonsulentens rolle bliver således at sætte to 

parter sammen, hvilket beskrives på følgende måde: det er som at finde en partner til dig, 

(…) det er det samme som et ægteskab (Rekrutteringskonsulent 2). 

 

8.3 Opsamling: Kemi, kærlighed og kvalifikationer 

I dette afsnit har vi set en beskrivelse af de egenskaber, bestyrelsesformænd, 

bestyrelsesmedlemmer og rekrutteringskonsulenter leder efter hos en kommende 

koncernchef. I begyndelsen af forløbet lægger respondenterne vægt på erfaringer, 
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branchekendskab, referencer og altså de lidt mere tekniske krav. Efterhånden, som 

processen nærmer sig slutforløbet, hvor en kandidat skal udpeges, er det dog nogle mere 

diffuse egenskaber, som kvalificerer kandidaten. Her er det særligt forestillingen om, 

hvorvidt vedkommende passer ind kulturelt, om vedkommende har det rette udseende, 

klæder sig rigtigt og opfører sig rigtigt. Den endelige udvælgelse beror på, hvorvidt 

udvælgerne har en følelse af umiddelbar kemi - nærmest en slags forelskelse - med 

kandidaten. 
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9. OPFATTELSEN AF HOMOGENITET

Homogenitet er det tredje overordnede emne, vi har spurgt respondenterne om. Her har vi 

lagt vægt på at få en forståelse for deres opfattelse af homogenitet bland

koncernchefer, deres begrundelse for hvorfor/hvorfor ikke, der er en homogenitet, samt om 

og hvordan, de gør noget for at ændre på dette.

Figur 6: Afsnittets emne i forhold til det overordnede forskningsspørgsmål

 

Når respondenterne skal beskrive den typiske kandidat, er det først og fremmest ud fra 

køn, profession og personlige attributter. Den typiske kandidat er 

civiløkonom (Rekrutteringskonsulent 4).

overvægtig, ryger ikke, men er gift,

han sig med at gå i Operaen og teatret. Den typiske koncernchef har oftest hund

(Koncernchef 2). Ud over de mere demografiske karakterer må man som koncernchef 

både være resultatorienteret, målrettet, ambitiøs og fremsynet (Koncernchef 3). Hertil 

kommer at have integritet, være intelligent og en forholdsvis god kommunikator 

(Bestyrelsesformand 4). 

Da respondenterne er forholdsvis enige i beskrivelse af den typiske koncernchef, 

er det oplagt at tro, at de også er det i deres opfattelse af homogenitets eksistens inden for 

feltet. Sådan forholdt det sig imidlertid ikke. 

overrasket over påstanden og kan ikke forstå, hvad vi mener med, at toppen af 

erhvervslivet skulle være karakteriseret ved udpræget ensartethed

Andre respondenter afviste blankt påstanden og mente, det var en stor misforståelse

(Rekrutteringskonsulent 3). 

Kun enkelte respondenter nikker genkendende til homogen

det som en slags egen-konstruktion, hvor de fleste kommer fra samme type af stereotypt 

miljø og mener, at netværket derfor spiller ind (Koncernchef 2, Bestyrelsesmedlem 1).
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9.1 Forklaring på homogeniteten 

Vi forsøgte at provokere dette syn på homogeniteten ved at fortælle om de studier og 

statistikker, der viser en udpræget grad af homogenitet blandt koncernchefer. 

Forklaringen på homogeniteten er ifølge respondenterne, at man leder efter en bestemt 

type, og der ikke er nok kvinder med samme profil (Koncernchef 3). Dette blev uddybet 

med, at det ofte er en bestemt karakter, man leder efter. Man vælger dem, der ser ens ud 

(Koncernchef 2). Det bliver beskrevet som, at der ligger en reproduktion undervejs, der 

kan være med til at skabe stereotyper (Bestyrelsesformand 2).  

Årsagen til dette skyldes, at det er betryggende at ansætte en type, man kender. 

Det kan gå på både nationalitet, køn, hudfarve og uddannelse (Bestyrelsesmedlem 2). En 

anden respondent udtaler ligeledes, at han ved, hvad det er for en type, hvis kandidaten 

f.eks. har uddannet sig ved et bestemt universitet, og det gør det mere sikkert at vælge den 

kandidat (Rekrutteringskonsulent 4). Dette forklarer, hvorfor der stadigvæk er en tendens 

til at vælge safe hands på det øverste niveau (Rekrutteringskonsulent 1). 

 

9.2 Rekrutteringskonsulenternes rolle i bevaringen af 

homogeniteten 

Ifølge respondenterne kontaktes de eksterne rekrutteringskonsulenter, når behovet 

opstår, og de karakteriseres som en form for objektiverende faktor i processen. Vi har dog 

spurgt rekrutteringskonsulenterne om, hvordan de oplever deres rolle i videreførelsen af 

homogenitet blandt de kandidater, de er med til at pege ud. I den forbindelse gør 

rekrutteringskonsulenterne opmærksom på, at det er deres opgave at præsentere 

kandidater, men det er aldrig deres rolle at ansætte kandidater (Rekrutteringskonsulent 

4). 

En enkelt rekrutteringskonsulent fortæller, at de nogle gange forsøger at have 

forskellige repræsentanter inden for forskellige nationaliteter, virksomheder, køn osv. på 

longlisten (Rekrutteringskonsulent 2). Eller også prøver de at provokere kunderne til at 

kigge efter kandidater, der komplementer og ikke afspejler bestyrelsen 

(Rekrutteringskonsulent 4). 

Bortset fra dette forklarer rekrutteringskonsulenterne, hvorfor det er så svært at 

finde andre kandidater end de gængse. For det første beskriver en respondent, at 

rekrutteringskonsulenter som alle andre er mennesker, og at det handler om, hvem man 
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får mest tillid til, når man rekrutterer, og derfor kan man ikke udelukke det subjektive 

element. Dette kan gå ud over det objektive i ansættelsesprocessen. 

Rekrutteringskonsulenter vælger også ud fra kemi, og derfor er man ikke en god 

rekrutteringskonsulent før, man har ’ansat’ en person, der vil være god til jobbet, men som 

man ikke ville have lyst til at spise frokost med (Rekrutteringskonsulent 2). 

For det andet mener rekrutteringskonsulenterne ikke, at man kan ændre på 

udvalget af eksisterende kandidater, og at rekrutteringskonsulenter derfor ikke kan gøre 

andet end at få dem frem i lyset. De mener ikke, at de kan opdigte f.eks. flere kvindelige 

kandidater. Det beskrives, hvordan flere kunder efterspørger kvinder, men at disse 

kvinder ikke eksisterer. Selvom det kan være et krav, at der blandt kandidaterne skal være 

kvinder, går det ofte ikke at finde nogen, fordi de hverken er gode nok eller ønsker at 

prioritere deres liv efter en toppoststilling (Rekrutteringskonsulent 4). 

 Alle rekrutteringskonsulenterne har således svært ved at se, hvad de kan gøre. De 

kan ikke opfinde kandidater, og de kan ikke tvinge kvinder ind, hvor de bliver synlige. Det 

er deres opgave at præsentere kandidater, som vil passe til, hvad kunden efterspørger. Det 

er deres job, og de vil derfor i sagens natur skabe sig et godt renommé. 

 

9.3 Tendens til en mere professionel proces 

Vi har spurgt respondenterne om, hvorvidt de forventer, der vil ske ændringer inden for 

rekrutteringsprocesser af koncernchefer i fremtiden. Flere respondenter beskriver, 

hvordan en mere professionaliseret rekrutteringsproces er skabt gennem et fokus på en 

struktureret proces. Dette ses i lyset af, at det tidligere ofte kun var bestyrelsesformanden 

og næstformanden, der drøftede forløbet. I dag er det derimod mere struktureret, da der 

ofte er et nomineringsudvalg inde over (Bestyrelsesformand 3). Før var processen 

karakteriseret ved at være hurtig og kort og blev foretaget inden for netværket. Der var 

altså ikke på samme måde en decideret proces, som involverer flere etaper. En respondent 

fortæller, at det i dag er utænkeligt ikke at have en objektiv udvælgelsesproces, selvom det 

ofte har været tilfældet for fem, ti, femten år siden (Bestyrelsesformand 3).  

En anden respondent bekræfter opfattelsen af, at man for nogle år siden var 

mindre struktureret, men at det er ved at ændre sig. Hans opfattelse er, at processen var 

noget mere tilfældig dengang, og han beskriver den i dag som en struktureret proces 

(Koncernchef 1). Respondenten fortæller, hvordan denne proces indebærer, at man både 

tænker bredere og tænker bestyrelsen ind i forhold til den potentielle koncernchef. Man 
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starter med en profil og denne tænkes bredere end for nogle år siden, især fordi man er 

forpligtet til at opfylde Corporate Governance. Disse anbefalinger kræver, at man skal 

vurdere bestyrelsens kompetencer, og hvordan de arbejder. Det i sig selv beskriver han 

som, at man får en helt anden proces og dermed også kommer til at tænke bredere 

(Koncernchef 1). Dette understøttes af en anden respondent, der siger at god 

selskabsledelse tilsiger, at man skal redegøre for sin proces og således gøre den mere 

transparent, hvilket vil gøre processen mere objektiv (Bestyrelsesformand 3). 

 Udover anbefalingerne til god selskabsledelse fremhæves også involveringen af 

rekrutteringskonsulenter som afgørende for, at rekrutteringsprocessen bliver mere 

professionaliseret. En respondent beskriver, at rekrutteringsbureauer oftere bliver 

anvendt i processen, og at flere kandidater kommer til denne vej, og at de vil få en 

styrende rolle i forhold til udvælgelsesprocessen (Bestyrelsesformand 2). 

En del af respondenterne mener dog yderligere, at bestyrelserne bør udfordre den 

måde, man traditionelt tænker på og tvinge sig til at se ud over stereotyper. Det kan være 

ved at kontakte andre rekrutteringskonsulenter, end dem man traditionelt har kontakt 

med (Bestyrelsesmedlem 1). 

 

9.4 Opsamling: Professionelt eller proforma? 

I dette afsnit har vi forsøgt at få et indblik i respondenternes forståelse og opfattelse af 

homogeniteten blandt koncernchefer. Vi kan se, at respondenterne beskriver forholdsvis 

præcist den typiske koncernchef, men samtidig er de delte om, hvorvidt der eksisterer en 

udpræget homogenitet bland koncernchefer. Flere bliver overrasket over, at vi og andre 

påstår, at feltet er homogent. Dette afviser de. Andre respondenter anerkender 

homogeniteten, og de forklarer dette ved, at der er en tendens til at vælge ud fra 

stereotyper, og at det er betryggende at ansætte en person, som ligner en selv. 

Desuden er alle enige om, at rekrutteringsprocessen allerede er og fremover vil 

blive meget mere professionaliseret og formaliseret, og at dette vil ændre på 

homogeniteten. Således nævner flere, at f.eks. kvinderne naturligt vil få deres plads i feltet. 

Dette skyldes særligt anbefalingerne om god selskabsledelse og den øgede involvering af 

rekrutteringskonsulenter. 

  



 58 Bang & Steffensen 2012 |  

 

10. DELKONKLUSION FOR CASEBESKRIVELSEN 

Opsummerende kan vi konkludere, at rekrutteringsprocessen af koncernchefer kan foregå 

på et utal af måder, og er ganske særlig hver eneste gang. Kendetegnet er dog, at processen 

ofte strækker sig over flere år, og at det er en beslutning, som tildeles stor vigtighed blandt 

de involverede parter.  

Et af de parametre, som påvirker processens forløb, er involveringen af 

rekrutteringskonsulenter. Her er processen ofte faseopdelt og forholdsvis ens fra gang til 

gang, indeholdende en situationsanalyse, en profilspecifikation, referenceindtagning, 

kandidatinterviews osv. Andre gange er der dog et mere nært forhold mellem en 

bestyrelsesformand og en kandidat, hvorfor der hverken overvejes alternative kandidater 

eller medtages vejledning fra en rekrutteringskonsulent. 

Processen beskrives i overvejende grad som et rationelt forløb, hvor der lægges 

vægt på at identificere kandidater, der besidder de eftersøgte kvalifikationer. Udvælgelsen 

af den endelige kandidat er derimod subjektiv og emotionel og bygger i høj grad på kemi 

mellem parterne samt en vurdering af kandidaternes stil og fremtoning. Den kandidat, 

som formår at vinde bestyrelsesformandens hjerte, løber med posten. 

Blandt respondenterne er der ikke en opfattelse af, at feltet af koncerndirektører 

er homogent. Af samme årsag mener de, at de kun har en begrænset rolle at spille i forhold 

til bevarelsen af denne homogenitet. Til gengæld mener de, at rekrutteringsprocessen i 

dag og fremover er langt mere professionaliseret end tidligere, særligt pga. anbefalingerne 

til god selskabsledelse samt involveringen af rekrutteringskonsulenter. 
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11. REKRUTTERING SOM MAVEFORNEMMELSE 

I dette afsnit øges forståelsen for, hvordan selve rekrutteringsprocessen bidrager til 

opretholdelsen af homogeniteten blandt koncernchefer. I den første del fokuseres på 

respondenternes betoning af de emotionelle aspekter ved processen, f.eks. hvordan kultur, 

mavefornemmelse og endda forelskelse påvirker valget af den endelige kandidat. I slutningen 

problematiseres det faktum, at rekrutteringsbeslutningen baseres på denne 

mavefornemmelse, da der kun er begrænset kausalitet mellem mavefornemmelsen og 

rationaliteten. Det argumenteres, at den logik, som respondenterne kontinuerligt hævder, er 

til stede, snarere skyldes en baglæns rationalisering. 

 

Som nævnt tidligere har megen rekrutteringsteori beskrevet rekrutteringsprocessen som 

en fuldstændig standardiseret, rationel og stabil proces. De fleste af respondenterne 

bekræfter denne forestilling om, at rekrutteringsprocessen følger nogle forudbestemte 

trin, herunder at formulere behovene for organisationen, beskrive en kravprofil, finde 

mulige kandidater, møde dem, indsamle referencer, osv. Derfor kan det undre, at 

homogeniteten stadig er så udpræget, hvis der på ingen måde tages personlige hensyn. 

Processen bør ikke skelne mellem, hvilken person ansøgeren er, og alle behandles og 

bedømmes på lige vilkår. Idealet er, at udvælgelsen bør ske på basis af på forhånd tydeligt 

definerede udvælgelseskriterier og bør derfor ikke påvirkes af hverken, hvem som er 

involveret i rekrutteringen, eller af omgivelserne eller af omstændighederne. Vi 

argumenterer dog for, at processen ikke er objektiv, hvilket i særdeleshed kommer til 

udtryk under udvælgelsen af den endelige kandidat. Respondenternes svar lægger op til 

en forståelse af den endelige beslutning som funderet i et spørgsmål om kultur, kemi og 

kærlighed – modsætningerne til rationalitet og logik. 

 

11.1 Kulturel matchning 

Som tidligere beskrevet nævner flere af respondenterne, at det er overordentligt vigtigt, at 

en kandidat passer ind i kulturen, altså det kulturelle fit. Det er denne egenskab, som i 

sidste ende afgør valget af den nye koncernchef. Bestyrelsesformændene og 

rekrutteringskonsulenterne vil altid lægge vægt på at finde den person, som passer ind i 

virksomhedskulturen. Dette drager paralleller til, hvad Bergström (1998) kalder kulturel 

matchning. Han analyserer, hvordan kulturel matchning er en målsætning, dvs. at 

virksomheder skal finde personer, som passer ind. Ikke nok med at egenskaber og 
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kvalifikationer skal være i overensstemmelse med virksomhedernes kompetencekrav, 

ansøgerens interesser skal også være i overensstemmelse med virksomhedens kultur. 

Normer og værdier skal matche. Dog er det i det her tilfælde snarere kulturen i 

ledelsesgruppen og dermed bestyrelsen, kandidaten bør passe ind i. Ikke i den samlede 

organisations kultur. Bestyrelser fungerer nemlig på mange måder som en særskilt klub 

med egne normer, værdier og måder at gøre tingene på (Khurana 2002). 

Problemet med dette kulturelle fit er, at der sjældent findes nogen entydige 

retningslinjer for, hvordan disse egenskaber skal vurderes. Bedømmerne er derfor 

nødsaget til at træffe beslutningen på baggrund af mavefornemmelse, personlige 

interesser og egne tolkninger af, hvad der skal forstås ved at passe ind i kulturen. Derfor er 

de personer, som tilbydes jobbet, dem, som udviser størst vilje til at acceptere vilkårene og 

dermed kulturen. Det kan derfor antages, at hvis udvælgerne oplever, at kandidaten 

passer ind, vil de ved at ansætte denne kandidat reproducere den eksisterende kultur. 

Kulturen i ledelsesorganet bliver altså ikke udfordret ved, at der ansættes kulturelle 

match. 

Således er hele systemet opbygget omkring, at kandidaterne fra begyndelsen ved, hvilke 

krav som stilles til dem og har mulighed for at tilpasse sig disse (Holgersson 2003). 

Bedømmelsen og klassificeringen vurderer således kandidatens tilpasning og 

underordning til den dominerende kultur og norm i organisationens øverste niveau, 

hvilket givetvis ikke udfordrer homogeniteten. 

 

11.2 Kærlighed og forelskelse 

Yderligere er det interessant, at flere af respondenterne netop bruger en metafor om 

kærlighed, når de skal beskrive, hvorfor valget faldt på den specifikke kandidat. Lakoff og 

Johnson (1980) viser nemlig, at metaforer ikke blot er "til pynt". Metaforer er ikke 

særtilfælde i sproglig behandling. Tværtimod er det normaltilfældet. Sproget er metaforisk 

struktureret, dvs. at metaforer kendetegner vores måde at tænke på og opfatte verden på 

– og derfor har de også indvirkning på vores handlemåde. Kærlighed og rekruttering er 

naturligvis to vidt forskellige ting, men rekruttering er delvis struktureret, forstået, 

performet og italesat som kærlighed. Respondenterne taler om rekruttering på den måde, 

fordi de opfatter det på den måde – og deres handlinger afspejler netop den måde, hvorpå 

de opfatter fænomenet. Kærlighedsmetaforen strukturerer med andre ord handlingerne, 

når man rekrutterer. Brugen af metaforen er således observerbart interessant, idet den 

simplificerer en kompleks og mangfoldig proces og derved beskriver handlinger ud fra en 
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følelse, de fleste kan forholde sig til eller skabe mening af. Når respondenterne 

konceptualiserer rekrutteringen metaforisk, systematiserer de den. Dette påvirker, hvad 

de kan og ikke kan gøre under aktiviteten (Lakoff & Johnson 1980). Dermed begrænses 

rekrutteringsprocessen af denne metafor. 

Denne metafor anvendes, når rekrutteringskonsulenterne og 

bestyrelsesmedlemmerne beskriver, hvordan koncernchefen vælges med hjertet og 

følelserne. Ofte er det en spontan forelskelse, når den rette kandidat spottes, som fører til 

ansættelse, eller også ledes der specifik efter en partner i et planlagt forløb. 

Respondenterne lægger vægt på, at den person, de vælger, er en person, som de vil 

tilbringe en lørdag aften med, en de vil tage med ud at spise, og en de vil tilbringe det 

meste af tiden sammen med (Bestyrelsesformand 1, Bestyrelsesformand 3, 

Rekrutteringskonsulent 1, Rekrutteringskonsulent 2). 

Det er særligt interessant, da kærlighed som bekendt står i skarp kontrast til det 

objektive, rationelle valg (Calás & Smircich 1991). Hvis der er noget, som ikke bygger på 

en rationel proces, og som ikke afgøres af fornuft, så må det være forelskelse. Følelserne er 

i spil, når konsulenter og bestyrelsesformænd forholder sig til, om kandidaten er den helt 

rigtige eller forkerte. Den empiriske begrundelse for disse aspekter er ikke en kausal 

konsekvens eller et logisk rationale, da det hverken er muligt at inducere eller deducere 

sig frem til mavefornemmelse, intuition eller forelskelse. Det er derfor meget muligt, man 

stræber efter en objektiv proces, men man laver ikke en objektiv udvælgelse. Dette bakkes 

op af Shackelton & Newell (1989), som har vist, at når alt kommer til alt, så baseres de 

fleste beslutninger på en basis af 'gut feel' eller intuition. 

Dermed er det vigtigt for respondenterne, at processen legitimeres gennem 

meritokratiets principper. Bestyrelsesformændene, bestyrelsesmedlemmer og 

rekrutteringskonsulenter opretholder billedet af processen som om, den går rigtigt til og 

dermed leder til en kompetent kandidat. Men, der findes samtidig en bevidsthed og en 

åbenhed om, at det ikke altid går ”rationelt” til, i hvert fald ikke ud fra et stærk 

meritokratisk perspektiv (Holgersson 2003). 

Dette kan være en del af forklaringen på, hvorfor homogeniteten er så stor blandt 

koncernchefer. Personer, som står hinanden nær i det sociale rum, har ikke bare større 

chancer for at udvise ensartethed i smagspræferencer og livsstil. I forhold til ægteskab og 

kærlighed har de ligeledes større chancer for at værdsætte personer med egenskaber, 

livsstile, præferencer, verdensopfattelser og kapitaltyper, som de selv værdsætter. 

Sociologiske og psykoanalytiske undersøgelser af, hvad der gør, at to mennesker vælger at 

gifte sig eller leve sammen, har overvejende vist, at man har tendens til at vælge en person 
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inden for samme race, religion, uddannelsesniveau, beskæftigelse og social baggrund (og 

forældres sociale baggrund), og en person, der har omtrent de samme kulturelle værdier 

og præferencer, det samme livssyn som man selv samt andre sociale, psykologiske og 

biologiske karakteristika (Hansen 2002; Kalmijn 1991; Kerckhoff & Davis 1962; Mare 

1991). Derfor er der en ikke overraskende homogenitet blandt koncerndirektører, hvis de 

udvælges med hjertet. 

 

11.3 Manglende kausalitet mellem mavefornemmelse og 

beslutning 

Stort set alle respondenterne taler om mavefornemmelse, kemi og intuition og 

gerne med stor selvfølgelighed om, at det er ligegyldigt med kompetencerne, hvis kemien 

ikke er der. Samtidig med at bestyrelsen vil rekruttere en kvalificeret kandidat, vil den 

vælge en person, som den er fortrolig med, og som den kan lide. For at komme rundt om 

dette problem, inkluderer bestyrelsen personlig kemi, fortrolighed og loyalitet som en del 

af koncernchefkompetencen og hævder, at dette er absolut nødvendigt for, at relationen 

mellem bestyrelsen og direktøren kan fungere. Følelser og relationer, som traditionelt 

defineres som irrationelle, bliver her legitimeret ved at indgå i en rationalitetsdiskurs 

(Holgersson 2003). 

På samme måde er bestyrelsesformændene ikke villige til at ansætte en person, 

hvis de er i tvivl, hvis intuitionen eller mavefornemmelsen ikke er rigtig. Det er en stor 

chance at tage - hvad hvis han ikke slår til? (Bestyrelsesformand 1). Det interessante er dog 

imidlertid betoningen af at tage en chance, hvis de føler en lille smule tvivl. Netop dette 

med at tage chancer præciserer mavefornemmelsernes karakter, da det ikke giver mening 

at tale om chance, hvis der er tale om rendyrket objektivitet og kausalitetsforhold. Hvis 

kandidaten lever op til kravspecifikationerne, hvilket vedkommende logisk burde gøre, 

hvis vedkommende er præsenteret til en interviewrunde, så er det ikke at tage en chance. 

Så er vedkommende kvalificeret. Konsulenternes og bestyrelsesformændenes 

sammenkobling af mavefornemmelse og ansættelsesbeslutning rummer derfor, i nogen 

grad, et paradoks, hvor mavefornemmelsens personlige sansekvalitet kobles til 

kausaliteten i ansættelsesbeslutningen (Brix 2010). Naturligvis er det ikke en simpel 

beslutning, hvilket vi vil behandle i diskussionsafsnittet om, hvorfor 

bestyrelsesformændene knytter disse tilsyneladende paradoksale fænomener sammen for 

at vælge den endelige koncernchef. 
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Denne paradoksale kobling er til stede, når respondenterne taler om kemi, om 

forelskelse, om gut feeling, om intuition, fornemmelser og følelser. I ovenstående er det 

allerede indikeret, at mavefornemmelsen i vid udstrækning knytter an til kandidaten, og at 

den rette kandidat udvælges på baggrund af rekrutteringskonsulenternes samt 

bestyrelsesformændenes mavefornemmelse. Respondenterne forsøger at redegøre for 

denne kobling ved at argumentere for, at mavefornemmelsens vage og diffuse kvalitet er 

helt central for vurderingen af kandidaten og den efterfølgende beslutningsproces. En 

bestyrelsesformand forklarer betydningen på følgende måde: Og så skal jeg gerne erkende 

i den sidste ende (…) kan jeg bruge begge to, men jeg har en intuition, eller gut feels siger 

mig, at vedkommende der vil jeg fungere bedre sammen med (Bestyrelsesformand 3). Og 

det beskrives igen med en subjektiv deltagen, men i den sidste ende så er det en 

sammenvejning af en masse ting, match med profil, dokumenteret track record, men også din 

egen følelse (Bestyrelsesformand 3). 

Disse udsagn kan tolkes som om, at mavefornemmelsen ikke er kausalt koblet til 

beslutningen, men er noget ekstra, der retfærdiggør beslutningen. Det indeholder 

tilsyneladende en kvalitativ egenskab, der gør det muligt for rekrutteringskonsulenterne 

og bestyrelsesformændene at retfærdiggøre beslutningen. Det tolkes som et kvalitativt 

aspekt, som gør dem i stand til at træffe en beslutning om ansættelse eller ej. Følelserne 

knyttes derved op på en indsigt, som de føler, reducerer usikkerheden i 

beslutningsprocessen. Dog er det en indsigt, som principielt er utilgængelig for alle, og 

som har sin helt egen karakter (Brix 2010). 

 

11.4 Større sandsynlighed for baglæns rationalisering 

Når respondenterne så åbenlyst beskriver udvælgelsen af koncerncheferne som noget 

følelsesbetonet, noget intuitivt, der foregår med mavefornemmelsen kan man derfor 

undres over, hvor det rationelle kommer ind. Alternativet til at karakterisere udvælgelsen 

som objektiv og mekanisk synes altså at være at karakterisere den som en subjektiv 

udvælgelse, som er åben for individuelle tolkninger. Dette studium viser, at bedømmelsen 

og udvælgelsen af kandidater ikke er en helt formel og objektiv 

informationsbehandlingsproces, men i stedet er en subjektiv proces, hvor bestyrelsen har 

mulighed for at træffe sin beslutning, så længe den kan retfærdiggøres efterfølgende ved 

hjælp af legitime argumenter. 

Flere af de tidligere studier om rekruttering støtter op om, at rekruttering i 

overvejende grad er en uformel proces (f.eks. Holmberg 1986). Størstedelen af studierne 
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illustrerer samme pointe om, at uformelle kriterier, dvs. kriterier, som ikke er 

arbejdsrelaterede, spiller en stor rolle i beslutningsfasen (Dahlgren 2000; Hamrén 2007; 

Holgersson 2003). Rekrutteringskonsulenterne og bestyrelsesformændene m.fl. påvirkes 

af personlige følelser, anvender stereotyper, styres af førstehåndsindtrykket og foretager 

andre kognitive fejlslutninger. Dette fænomen er efterhånden velkendt, for allerede i 

1980’erne viste Morgan et al. (1983), at den endelige udvælgelse ofte bliver truffet på et 

løst og irrelevant grundlag, dvs. bedømmelsen af kandidaternes formåen byggede på en 

begrænset mængde ”beviser”, samtidig med at uformelle kriterier, som f.eks. håndskrift og 

udseende, får uforholdsmæssig stor betydning og ofte bliver udslagsgivende.  

Dette illustreres ved, at der er en tendens til, at kravprofilen ikke determinerer 

rekrutteringsbeslutningen, men at den i stedet anvendes som en retorisk ressource for at 

retfærdiggøre en allerede truffet beslutning (Bolander 2002). Det understøttes af 

Silverman & Jones (1976), som i deres studium har vist, at de personer, som skulle 

bedømme kandidaterne, allerede inden interviewene besluttede, hvem der skulle 

ansættes, og at de derefter i resten af processen arbejdede ex postfacto med at bekræfte og 

retfærdiggøre beslutningen som legitim og rationel. Dette er f.eks., hvad vi ser beskrevet af 

en rekrutteringskonsulent (Rekrutteringskonsulent 2) om den bestyrelsesformand, som 

fra begyndelsen favoriserer den ene kandidat, og som følge heraf opførte sig unfair over 

for de resterende (jvf. afsnittet om Kemi & Kærlighed). Dermed fik de ikke tilbudt samme 

betingelser og mulighed for at vise deres potentiale, hvilket blot bekræftede 

bestyrelsesformanden i, at førstevalget var rigtigt. Denne legitimering af deres handlinger 

er det, Bourdieu beskriver som en efterrationalisering, der hverken afspejler eller 

frembringer det, de egentlig gør, men i stedet viser deres forståelse filtreret gennem 

habitus (Bourdieu 1984). 

 

11.5 Opsamling: Relationel rationalisering 

Opsummerende kan vi dermed konkludere, at den del af rekrutteringsprocessen, som 

omhandler selve udvælgelsen af en kandidat, i høj grad er med til at opretholde 

homogeniteten blandt koncernchefer. Den endelige udvælgelse er funderet i et spørgsmål 

om kultur, kemi og kærlighed. 

Alle respondenterne anser det kulturelle match som vigtigt, men der er ingen 

entydige retningslinjer for, hvordan disse egenskaber skal vurderes. Bedømmerne er 

derfor nødsaget til at træffe beslutningen på baggrund af mavefornemmelse, personlige 
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interesser og egne tolkninger af, hvad der skal forstås ved at passe ind i kulturen. Dermed 

reproducerer bestyrelsen den eksisterende kultur. 

Yderligere kan vi konkludere, at rekruttering er struktureret, forstået, performet 

og italesat som kærlighed. Det er særligt interessant, da kærlighed som bekendt står i 

skarp kontrast til det objektive, rationelle valg. Følelser og relationer, som traditionelt 

defineres som irrationelle, bliver her legitimeret ved at indgå i en rationalitetsdiskurs. 

Dette kan være en del af forklaringen på, hvorfor homogeniteten er så stor blandt 

koncernchefer. De personer, som står hinanden nær i det sociale rum, har større chancer 

for at værdsætte personer med egenskaber, livsstile, præferencer, verdensopfattelser og 

kapitaltyper, som de selv værdsætter. Derfor er der en ikke overraskende homogenitet 

blandt koncerndirektører, hvis de udvælges på samme måde, som man vælger sin partner. 

Af samme årsag føler respondenterne, det er lidt af en chance at tage, hvis man 

vælger en kandidat, de ikke føler sig sikre på. Men det giver ikke mening at tale om chance, 

hvis der er tale om rendyrket objektivitet og kausalitetsforhold. Alligevel tolkes det af 

respondenterne som et kvalitativt aspekt, som gør dem i stand til at træffe en beslutning 

om ansættelse eller ej. Følelserne knyttes derved op på en indsigt, som de føler, reducerer 

usikkerheden i beslutningsprocessen.  

Dette studium viser derfor, at bedømmelsen og udvælgelsen af kandidater ikke er 

en helt formel og objektiv informationsbehandlingsproces, men i stedet er en subjektiv 

proces, hvor bestyrelsen har mulighed for at træffe sin beslutning, så længe den kan 

retfærdiggøres efterfølgende gennem en baglæns rationalisering. 
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12. REKRUTTERINGSPROCESSEN MERE FORMALISERET? 

I dette afsnit sættes spørgsmålstegn ved forestillingen om, at rekrutteringsprocessen er 

blevet og bliver mere professionaliseret pga. anbefalingerne til god selskabsledelse samt 

involveringen af rekrutteringskonsulenter. Det argumenteres, at der er opstået et behov for 

at legitimere beslutningen, hvorfor rekrutteringskonsulenter inddrages pga. værdien af deres 

forretningsbrand. Homogeniteten blandt koncernchefer vil dog ikke mindskes, da 

rekrutteringskonsulenterne omslutter et lille, lukket netværk. 

 

Som tidligere nævnt har feltet af koncerndirektører gennem flere årtier været udpræget 

homogent, og spørgsmålet er derfor, om der er nogen forandringer undervejs, som 

indikerer et mere heterogent felt fremover. Svaret er, ifølge respondenterne, ja. Blandt 

respondenterne findes der en forestilling om, at rekrutteringsprocessen inden for de 

senere år er blevet mere professionaliseret og til stadighed bliver det. Det nævnes, at 

processen ikke styres af en ’old boys club’, hvor koncernchefen udvælges, fordi han kender 

bestyrelsesformanden eller nogen i bestyrelsen. Respondenterne forklarer, at man 

tidligere sagtens kunne køre nogle hurtige processer inden for netværket, og nogle gange 

ville man slet ikke køre en proces. Den gang var forløbet således mindre struktureret. 

I stedet argumenterer de for, at processen især er blevet professionaliseret, fordi 

der i stigende grad inddrages eksterne rekrutteringskonsulenter. Respondenterne 

oplever, at inddragelsen af rekrutteringskonsulenten objektiviserer processen og således 

gør den mere professionel ved at tilføre robusthed til processen (Rekrutteringskonsulent 

3). Rekrutteringskonsulenten fungerer således som en slags garanti for, at der kommer 

flere bud på alternative eksterne kandidater. 

Der er altså tre argumenter for, at fremtiden vil byde på en ændret homogenitet: 

processen i sig selv er blevet mere formaliseret; anbefalingerne til god selskabsledelse 

tvinger bestyrelserne til at være mere transparente og objektive, samt involveringen af 

rekrutteringskonsulenter vil sikre en mere robust proces. I det følgende stiller vi dog os 

kritiske over for disse argumenter. 

 

12.1 Formalisering af processen 

Hvis vi begynder med den nærliggende idé om, at en mere formaliseret proces vil ændre 

på homogeniteten blandt koncernchefer, så tror vi dog ikke, dette vil gøre den store 

forskel. At formalisere rekrutteringsprocessen behøver ikke i sig selv medføre, at alle 
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kvalificerede kandidater tages i betragtning. Arbejdet med formalisering bygger på en 

antagelse om, at organisationsstrukturen i sig selv er magtneutral samt forestillingen om, 

at så længe man følger reglerne, vil det automatisk lede til et ’neutralt’ valg. Hvad man dog 

ikke tager højde for, er, at kompetence er et tolkningsspørgsmål, uanset om det er formel 

kompetence eller uformelle kriterier. F.eks. viser Jewson & Mason (1986) i et studium af 

diskrimination i rekrutteringsprocessen, at formaliseringen ikke medfører nogen større 

forandring i forhold til rekrutteringens udfald. Formelle regler kan nemlig manipuleres 

med og endda anvendes til at øge diskrimineringen. Det er f.eks. ikke usædvanligt, at 

kravprofilerne skrives, så kun en bestemt slags person kan komme i betragtning til trods 

for, at kravprofilen indeholder veldefinerede selektionskriterier (Holgersson 2003). 

 

12.2 Rekrutteringskonsulenter som garanti for legitimitet 

Det andet argument, respondenterne fremfører, er, at bevægelsen mod den øgede 

professionalisering skyldes anbefalingerne om god selskabsledelse, også kaldet Corporate 

Governance (Bestyrelsesformand 1, Bestyrelsesformand 3, Bestyrelsesmedlem 2). At 

inddrage en rekrutteringskonsulent kan derfor ses som et strategisk valg for bestyrelsen i 

både rapportering og over for aktieejere og medier som retfærdiggørelse for deres valg. 

Det bliver altså snare kutyme, fordi det påkræves, end fordi det har til formål at 

objektivere og evt. optimere processen ved at udvide feltet af kandidater. Således bliver 

processen ikke så transparent, som den umiddelbart kan virke, bare fordi den 

retfærdiggøres rent formelt. 

Respondenterne bekræfter denne tendens til at inddrage 

rekrutteringskonsulenterne som et værn mod kritik af rekrutteringsprocessen samt den 

endelige beslutning. Dette fænomen beskrives af Khurana (2002), der finder, at 

rekrutteringskonsulentens rolle snarere er at legitimere bestyrelsens valg, end det er at 

finde potentielle kandidater. Selvom en bestyrelse på forhånd ved, hvem de vil ansætte til 

stillingen, har de et executive search firma med inde over. Dette er for at legitimere 

beslutningen over for interne og eksterne interessenter. Ved at ansætte et af de 

respekterede search firmaer får valget af en ny koncernchef en blåstempling. Executive 

search firmaer tilfører ikke nødvendigvis en objektiv proces, men et brand, som sikrer 

komfort og legitimitet. Executive search firmaer italesættes nemlig som om, de ingen 

interesser har forbundet med ansættelsen, da deres virke ligger uden for et politisk 

makværk af relationer og magtpositioner. Deres opgave er at finde den objektivt set rette 

person til jobbet, og rekrutteringskonsulenten har ingen personlig interesse for hverken 
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firmaet eller bestemte kandidater. Denne kombination af distance fra kandidaternes og 

firmaernes interesser giver executive search firmaers deltagelse en øjensynlig objektiv 

kvalitet, og dermed bringes legitimitet retorisk ind i søgeprocessen. Det er dog tvivlsomt, 

hvorvidt dette vil ændre på homogeniteten.  

 

12.3 Rekrutteringskonsulenten som gatekeeper 

Som beskrevet ovenfor mener flere respondenter, at processen er og bliver mere robust 

og professionaliseret, fordi rekrutteringskonsulenter inddrages. Spørgsmålet er blot, om 

dette vil medføre, at feltet af koncerndirektører fremover vil være mere heterogent som 

følge af, at brugen af rekrutteringskonsulenter øges. På baggrund af tidligere studier af 

executive search firmaers rolle mener vi dette er tvivlsomt. Faulconbridge m.fl. (2009) 

argumenterer for, at executive search firmaer opfører sig som en ny og magtfuld agent i de 

netværk, som påvirker den nuværende bevægelse af talentmassen. De viser, hvordan 

executive search firmaer kontrollerer rekrutteringsprocessen af de øverste positioner 

gennem forskellige former for magtrelationer. Bl.a. en magtrelation, hvor definitionen af, 

hvad et talent er, kontrolleres af rekrutteringsbureauerne, der som følge heraf bestemmer, 

hvem der klassificeres og ikke klassificeres som talentfuld, samt hvem der er inkluderet i 

det netværk, som giver adgang til toppositioner. Rekrutteringskonsulenterne har således 

en reproducerende rolle, fordi kandidaterne bliver nødt til at være kendt af 

rekrutteringskonsulenterne og/eller en del af deres database og/eller forbundet med 

andre individer, som er forbundet med rekrutteringskonsulenterne, for at få adgang til 

disse toppositioner. Dette er interessant, da man inden for rekrutteringsverdenen - og som 

mange af respondenterne ligeledes nævner - har forsøgt at bevæge sig væk fra ”old boys’ 

network” (Michie 1999), da dette er ineffektivt i forhold til dets evne til at rekruttere de 

bedste talenter (Jones 1989). Alligevel viser Faulconbridge m.fl. (2009), at hierarkiske, 

restriktive netværkspraksisser reproduceres inden for toppositioner som følge af den 

måde, executive search firmaer opererer på. Både kandidaterne og 

rekrutteringskonsulenterne fortsætter med at se udvekslingen af toppositioner som et 

resultat af et sofistikeret netværk. Dette skyldes primært, at rekruttering fortsat foregår 

gennem rekrutteringskonsulentens netværk (Rekrutteringskonsulent 3), som stadigvæk 

er ’eksklusivt’ og som kræver en form for adgangsbillet af kandidaterne. Denne 

adgangsbillet gives til dem, som performer en særlig idealiseret opførsel, som er socialt og 

kulturelt konstrueret og associeret med den ’ideelle’ kandidat. Denne ideelle kandidat 

bliver defineret og kontrolleret af rekrutteringskonsulenterne, der agerer som gatekeeper 
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i forhold til elitearbejdsmarkedet. For at forstå, hvordan rekrutteringen af 

koncerndirektører foregår, bør man derfor forstå de faktorer, som påvirker, hvorvidt en 

kandidat får positiv kontakt med en potentiel arbejdsgiver – noget der i høj grad afgøres 

af, hvorvidt kandidaten formår at indfange den nødvendige sociale og kulturelle kapital, 

som godkender vedkommende til at blive en del af og fungere inden for 

rekrutteringskonsulentens netværk (Faulconbridge et al. 2009). Dette reflekterer på 

mange måde Bourdieus argumenter om, at medlemskab i de rette klubber og netværk 

skaber adgang til toppositioner (Bourdieu 1996). 

En sådan reproduktion af sorteringsmekanismer understøttes af Dreher m.fl. 

(2011), som viser, at rekrutteringskonsulenter foretrækker at kontakte hvide mænd frem 

for kvinder eller minoriteter, hvorfor homogeniteten sandsynligvis ikke forsvinder, bare 

fordi rekrutteringskonsulenter i stigende grad inddrages i processen. 

Rekrutteringskonsulenterne forsøger nemlig i høj grad at træffe det sikre valg for at 

tilfredsstille kunden (Rekrutteringskonsulent 1). De kandidater, som præsenteres for 

bestyrelsesformanden, vil således allerede være screenet for social og kulturel kapital. 

Selektionsmekanismerne er stadig på spil, det er bare nogle andre, der er med til at 

reproducere dem i dag end tidligere. Interessant er det derfor, at 

rekrutteringsrespondenterne ikke selv påpeger dette, men i stedet synes at have nemt ved 

at fraskrive sig ansvaret for deres rolle i reproduktionen af homogeniteten. 

 

12.4 Opsamling: Status Quo for udvælgelsen 

Hvis selve rekrutteringsprocessen nu kan siges at have ændret karakter, som 

respondenterne mener, ville det være let at antage, at det også kunne ses afspejlet i en 

ændret udvælgelse. Men som indledningsvist beskrevet har statistikken over, hvem der 

bliver udvalgt til koncernchef, ikke ændret sig gennem årtier. Vi stiller derfor spørgsmål 

ved, hvad en mere professionaliseret proces reelt har at sige for udvælgelsen og dermed 

overordnet for homogeniteten inden for feltet. Såfremt rekrutteringskonsulenten bliver 

anvendt til at legitimere et valg, der allerede er truffet af bestyrelsen, bliver processen rent 

formalia. Det er muligt, at den synes mere objektiv, men det er ikke ensbetydende med, at 

udvælgelsen i sidste ende også er objektiv. For hvis bestyrelsen har truffet sit valg om en 

kandidat fra egne rækker (som tilfældet var med Koncernchef 2) eller kørt en kronprins i 

stilling (som Bestyrelsesformand 1 gjorde med sin koncernchef), er det efter en rationel 

gennemgang mavefornemmelsen hos bestyrelsesformanden og enkelte i bestyrelsen, der 

er den endelige afgørende faktor (Frase-Blunt 2003). Hvis kriterierne for udvælgelsen 
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dermed ikke reelt bliver anderledes påvirket af processen, vil det formentlig betyde status 

quo for homogeniteten blandt koncerncheferne.  
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13. KANDIDATEN OG KROPPEN 

I dette afsnit gives en forståelse af, hvorfor respondenterne lægger så uforholdsmæssig stor 

vægt på, at kandidaterne lever op til nogle bestemte krav, hvad angår stil, fremtoning og 

livsstil. Det argumenteres, at disse ’body standards’ fungerer som en indikation af, hvor 

kandidaterne befinder sig i det sociale rum og således opretholdes en kooptation gennem den 

kropslige diskurs. 

 

I interviewene er rekrutteringen af koncernchefer blevet beskrevet som et meget nøje 

valg. Det nøje valg resulterer ofte i, at det er en særlig mand, som rekrutteres.  Det er en 

mand, som går med slips, som dyrker visse sportsgrene, som har gjort karriere inden for 

samme branche, som kommer i visse kredse. Ved nærmere eftersyn viser det sig da også, 

at der blandt respondenterne hersker en kropslig diskurs om, hvordan en koncernchef 

skal se ud. Dette ses ved, at respondenterne baserer deres udvælgelse af den kommende 

koncernchef på uformelle kriterier. Respondenterne kigger efter stil og fremtoning, når de 

skal finde en kommende koncernchef. Kandidaterne skal være velsoignerede, velklædte, 

have karisma, være veltalende, have jakkesæt på, være veltrænet, udvise fysisk og psykisk 

styrke og have en idrætsbaggrund. Modsat diskvalificeres hippier, kandidater med jeans, 

homoseksuelle, mænd med læderarmbånd, overvægtige og/eller usoignerede mennesker. 

Til at forstå, hvorfor de kropslige udtryk får en værdi i rekrutteringsprocessen, 

anvender vi begrebet kooptation, der bruges til at forstå de mekanismer, som skaber og 

genskaber elitegrupper i samfundet (Bourdieu 1984; Lindgren 1992). Kooperation 

handler om valget af et gruppemedlem, som passer ind i en bestemt form. Både formelle 

og uformelle krav er nødvendige for, at et potentielt medlem skal blive valgt. Medlemmer i 

en gruppe, som baserer sin rekruttering på kooptation, har derfor flere og andre fælles 

træk end de, som officielt kræves for at indtræde. Disse udtalte uformelle kriterier kan 

eksempelvis gælde en persons klasse, køn eller hudfarve – altså en underforståelse af, 

hvordan man skal være (Hamrén 2007). Valget er ofte meget subtilt, da beslutningen – til 

trods for den ofte baseres på uformelle kriterier – siges at være baseret på kompetence.  

Med tanke på både de formelle og uformelle kriterier, som fremhæves af 

respondenterne, kan rekrutteringen af koncerndirektører ses som en avanceret form for 

kooptation (Holgersson 2003). Kooptation indebærer dermed, at visse personer 
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inkluderes, mens andre holdes uden for, hvilket minoritetsgrupper oplever som 

diskriminerende strukturer. 

 I det her tilfælde er det en underliggende dominerende konstruktion, der 

ekskluderer kandidater til koncernchefpositionen, som ikke tilpasser sig disse formående 

(Holgersson 1998). Denne proces minder om en social closure, der ikke nødvendigvis 

kræver en intentionel kollektiv række af handlinger. Snarere fungerer processen ved at 

være funderet på et sæt af legitimerede kriterier, der ophøjer en vis social kategori af 

passende personer (Khurana 2002). De mekanismer, hvorigennem lukketheden opererer 

på bestyrelsesniveau, er en social matchnings-proces, hvilket resulterer i, at de personer, 

som ikke opfylder kriterierne for at blive taget i betragtning til positionen, holdes udenfor. 

Med andre ord genererer denne lukkethed en kunstig mangel på kandidater, der kan tages 

i betragtning til jobbet (Khurana 2002). 

Koncernchefer rekrutteres derfor ud fra en mængde uformelle kriterier, som ifølge 

Holgersson (2003) er en fordel for den gifte borgerlige mand med konventionelt udseende 

og livsstil. Det handler om at finde de personer, som passer ind i en bestemt form. Valget af 

kandidater spejler den øvrige gruppe (Lindgren 1992), og det fremstår derfor som om, det 

er nøjagtig den type baggrund, man skal have for at være kompetent til at lede en 

virksomhed (Holgersson 2003). Men kooptation kan også argumenteres at finde sted, når 

bestyrelses skal vælge det eksterne rekrutteringsbureau, den skal arbejde sammen med, 

for her er det de samme mekanismer og fællestræk, der gør sig gældende. For på samme 

måde som rekrutteringskonsulenterne skal finde kandidater, der skal passe ind i en 

bestemt form, er bestyrelsen også interesseret i at finde eksterne konsulenter, der passer 

ind i dens form for at lette arbejdet med at frembringe relevante kandidater. 

 

13.1 Habitus - indikation for status 

Årsagen til, at respondenterne navigerer ud fra de kropslige udtryk, kan skyldes, at 

kroppen er en manifestation af habitus, dvs. individers sociale status i feltet. Det foregår 

således både individuelt og kollektivt, da den individuelle habitus samler erfaringer, og 

den kollektive danner ramme om den individuelle og gør den forståeligt. Udseende, 

holdning, livsstils, over- og undervægt er derfor relaterede til både den individuelle og 

kollektive habitus. Det hører sig, at man inden for visse klasser har en bestemt måde at 

ytre sig på gennem krop, livsstil, forbrug osv. Det sker ud fra en observation af det felt, 
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man befinder sig i (Wilken 2006). Dette skyldes, at de erfaringer, aktøren har fået igennem 

sin position, indlejres i en bestemt livsstil, der påvirker aktørens opfattelses- og 

handlingsmønstre i forskellige situationer og klassificerer aktørens smag: Hvilken mad en 

person spiser, hvilken sport han dyrker, hans sprogbrug, hvad personen finder rigtigt eller 

forkert, fint eller vulgært er påvirket af habitus (Bourdieu 1994). Personerne klassificerer 

sig selv ved, i overensstemmelse med deres smag, at vælge forskellige attributter, tøj, 

sportsgrene, omgangskreds etc., som de synes er passende for deres position. De 

klassificerer sig selv i rummet med tilgængelige varer og tjenesteydelser ved at vælge ting, 

som optager en plads i dette rum, og som stemmer overens med den position, de har i 

rummet (Bourdieu & Wacquant 1996). Dvs. at kroppen formes af habitus, og at kroppen 

udtrykker habitus. Af samme årsag beskriver Bourdieu (1984 s. 190) kroppen som the 

most indisputable materialization of class taste. Som følge heraf kan man aflæse disse 

signaler og dermed få en fornemmelse af, hvor en kandidat befinder sig i det sociale rum. 

Derfor giver det mening, at bestyrelsesformænd og rekrutteringskonsulenter lægger vægt 

på uformelle kriterier såsom fodtøj og påklædning, selvom disse egentlig ikke er specifikt 

koblet til en kandidats lederevner. Endvidere forklarer det også, hvorfor man inden for 

feltet bærer jakkesæt, ikke må være overvægtig eller have læderarmbånd på. Dette 

indikerer en position i feltet, som ikke er passende for en koncernchef. 

 

13.2 Kandidater tilpasser sig 

Når vi hører ovenstående udtalelser fra bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer og 

rekrutteringskonsulenter, er det ikke overraskende at koncerndirektørerne er så 

forholdsvis ens på faktorer, der teoretisk burde ligge ud over deres kompetence som leder. 

Det medfører en stor grad af assimilering for at give indtrykket af at passe ind. Således er 

nogle koncernchefer nødt til at tilbringe mere tid med at assimilere sig, mens andre mere 

naturligt finder deres i rummet af koncernchefer (Ellersgaard & Larsen 2010). Tilegnelsen 

af, hvad Mills (1956: 144) kalder “management view” må enten ske gennem en karriere, 

der strækker sig over mange år, eller også kommer den mere naturligt med den rige 

modermælk fra den rigtige familie. Er man ikke født i en direktørfamilie, må man bruge 

længere tid på det økonomiske felt for at vise, man er værdig til posten (Ellersgaard & 

Larsen 2010 s. 53). Dermed ikke sagt, at man bliver født som leder, men snarere, at man 

har lettere ved at spille spillets regler, hvis man er kommet i miljøer, hvor disse regler har 

været gældende. Karrierevejen til toppositioner tenderer derfor mod at give 
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koncerndirektørerne en bestemt karakter. Dette illustreres ved, at en af respondenterne 

siger om, det at være koncernchef i en topvirksomhed, at man tilpasser sig (Koncernchef 

1). Dette viser en accept fra respondenten af de gældende præmisser. Det betyder, at der 

kommer en udpræget ensartethed i feltet. Denne næsten mekaniske solidaritet kan dog 

kun opretholdes, hvis de nye medlemmer af feltet overtager de tidligere medlemmers 

kultur. Og det er præcis, hvad vi ser hos respondenterne.  

Hvis vi breder perspektivet lidt ud, kan vi understøtte dette med ikke-

skandinaviske studier, som viser, at det økonomiske felts doxiske orden træder i kræft 

over for de personer, der er anderledes på et eller flere parametre. Zweigenhaft og 

Domhoff (2006) har undersøgt forskellige minoritetsgrupper i den økonomiske top i USA, 

og deres erfaringer illustrerer tydeligt, hvordan den symbolske orden fungerer. Jøder, 

kvinder, sorte, asiatere, latinoer og homoseksuelle har alle oplevelsen af at måtte forsøge 

enten at “være en af drengene” eller at fremstå som ’hvide’. Kravet til normalitet gør, at 

f.eks. jøder forsøger at skjule deres jødiske baggrund, og at sorte amerikanere distancerer 

sig fra “sorte” synspunkter. Dette understøttes af Puwar (2004), som viser, at farvede 

medarbejdere er nødt til at ’hvidvaske’ deres gestik, sprogmønstre, interesser og 

værdisystemer for at passe ind i normerne på arbejdspladsen. Kandidaterne forsøger altså 

at kompensere for en ’mangel’, for at vise, at man fuldt ud anerkender den gældende 

kultur på trods af ens fejl (Zweigenhaft & Domhoff 2006). Det betyder, at kandidaterne 

kan begynde forskellige, men ende meget homogene. 

 

13.3 Kandidater skal tilpasse sig 

Forestillingen om en koncernchef lader altså således til at være et globalt fænomen. På 

trods af forskelle i social baggrund, forskelle i lande og forskelle mellem de virksomheder, 

de bevæger sig op igennem, er koncerncheferne stadigvæk overraskende ens, hvilket 

skyldes, at alle større virksomheder er integreret i magtens felt. Dette stiller krav til 

opførsel, dannelse, sprogbrug, holdninger, etik etc. hos koncerncheferne. Denne fantom 

har lighedstræk på tværs af de forskellige fraktioner i magtens felt og bevæger sig på 

tværs af brancher og landegrænser. Dette skyldes, at koncerndirektører bevæger sig i et 

felt med mange forskellige kapitalformer og bedømmes af meget forskellige aktører, f.eks. 

bestyrelsesmedlemmer, ejere, aktionærer, analytikere osv. Som følge heraf skal 

koncernchefernes habitus ikke alene udstråle symbolsk magt, der anerkendes inden for 

koncernchefens egen virksomhed, men den skal også anerkendes generelt på magtens felt, 
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der bevæger sig på tværs af lande og virksomheder. Kravene til en almen symbolsk kapital 

er dermed større, da virksomhedens succes ofte afhænger af koncerndirektørens karakter 

(Ellersgaard & Larsen 2010). Derfor kan en koncernchef ikke være usoigneret eller gå i det 

forkerte tøj uden at udsætte sig for risikoen for, at den symbolske magt sættes på spil. 

Enhver, der falder udenfor, vil over tid blive udstødt, og så længe der ikke sker afgørende 

skred i magtgrundlaget for erhvervslivet vil etiketteregler og kulturelle kodeks være 

stabile. Derfor ser vi hos respondenterne, at alle aktører inden for feltet tilpasser sig den 

normsættende doxa. 

 

13.4 Kandidater bruger krop og livsstil som sprog 

Af samme årsag er livsstilen, kroppen og påklædningen et sprog, som kandidater kan 

bruge til at signalere, at de accepterer og anerkender doxa i elitefeltet. Derfor begynder 

kandidaterne at tilpasse sig den kollektive habitus for at signalere tilhørsforholdet samt 

positionen. Et klassisk tegn på den symbolske orden i erhvervslivet er jakkesættet og 

slipset. Når man ser på, koncernchefernes officielle fremtoning på hjemmesider, i 

portrætartikler og lignende, er det næsten uden afvigelse fra formlen: jakkesættet, 

skjorten og slipset (Ellersgaard & Larsen 2010). Dette skyldes, at jakkesættet afspejler en 

næsten universel tilknytning til magtens felt. De aktører, der på hvert deres felt er 

stærkest knyttet til magtens felt, har som hovedregel et jakkesæt på. Dette er et fænomen, 

som bevæger sig ud over brancher, lande, positioner m.m., da jakkesættet er en del af en 

global kultur, der hersker i store dele af magtens felt. Således er jakkesættet med til at 

signalere et tilhørsforhold til gruppen (Hamrén 2007). Derfor er det heller ikke så 

underligt, at når en respondent (Rekrutteringskonsulent 4) skal forklare, hvordan en mere 

moderne koncernchef ser ud, så nævner han en, der symbolsk har valgt ikke at gå med 

slips. Det tilkendegiver netop, at der er en bestemt form, der ofte dikterer, at man bærer 

slips. Ellers ville det ikke være nævneværdigt, at en koncernchef ikke bærer slips. 

I portrætartikler og på virksomhedernes hjemmesider ses det yderligere, at 

koncerndirektørerne selv fortæller om deres kulturelle vaner og interesser. Det samme 

gør sig gældende hos respondenterne, hvor det typiske billede er løbetræning, jagt, golf og 

klassisk kultur som opera og teater (Koncernchef 1, Koncernchef 2, Bestyrelsesformand 

2). Dette suppleres for nogle direktørers vedkommende med hobby-sejlads (især i 

Sverige) og skiløb og vandring (især i Norge) samt en forkærlighed for hurtige biler 

og/eller motorcykler (Koncernchef 1). De kulturelle vaner i Skandinavien passer overens 
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med det mønster, der ses i udlandet (Maclean et al. 2006) og peger på en symbolsk orden, 

der trækker tråde ud til et globalt kulturelt fællesskab. Det er derfor ikke hverken 

uhensigtsmæssigt eller ubevidst, at koncerndirektører og kandidater i høj grad forsøger at 

signalere deres position gennem livsstil, kroppen og påklædning. 

 

13.5 Normen opretholdes 

Vi har således vist, hvordan der formes et eksplicit billede af en koncernchef gennem body 

standards, acceptable clothing and a scripted performance (McDowell 1997 s. 33). Gennem 

rekrutteringsprocedurer og gennem sociale interaktioner skabes og fastholdes acceptable 

versioner af en koncernchef. Denne fortsatte proces, hvor selv de lidt anderledes personer 

retter ind, producerer kontinuerligt normen for den ideelle koncerndirektør. For det, der 

er afgørende for, om man både kan og vil passe ind, er sammensætningen af ens 

kapitalformer og formåen til at omsætte disse til ressourcer. 

Det skal i den sammenhæng påpeges, at eksklusionen af afvigere ikke er en 

koordineret eller planlagt strategi fra bestyrelsernes og de eksterne 

rekrutteringskonsulenters side, men udtryk for ensartede dispositioner i den allerede 

eksisterende elite. Dispositioner, der underkender afvigelse og anerkender en vis grad af 

homogenitet. Disse dispositioner skaber forestillinger om, hvordan en koncerndirektør ’er’ 

og ’ser ud’ og er viderebragt gennem en generel fortælling om, hvilke typer der besidder 

og bør besidde forskellige stillinger og positioner (Ashcraft 2007). Sådanne 

beskæftigelsesmæssige billeder er kultur- og historiespecifikke og ofte skabt i diskursive 

og materielle kontekster, der for længst er glemt. For at forstå disse diskurser om, hvordan 

en koncerndirektør ser ud, klæder sig og opfører sig, forklares det, at netop det højeste 

niveau i erhvervslivet har reproduceret en traditionel samfundsudgave af, hvad der hører 

sig inden for feltet og således, hvordan man her bør se ud og agere (Göransson 2003). 

Denne samfundsudgave af, hvad der er korrekt, har et borgerligt udspring og giver sig 

måske mest til kende ved koncernchefens klædemåde, og at respondenterne søger efter en 

bestemt stil, stabilitet og integritet (Bestyrelsesformand 1, Bestyrelsesformand 2, 

Bestyrelsesformand 4). 

Denne norm eller fantom for en koncernchef reproduceres yderligere ved, at 

virksomhederne og topledelserne er så tæt forbundne. Normen og vurderinger skabes og 

genskabes således i forskellige sammenhænge, hvorfor fantomet består som en norm for, 
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hvordan en koncernchef skal være. Da majoriteten af koncernchefer rekrutteres inden for 

denne ramme, og at de holder sig inden for rammen, vil normen forsat blive bekræftet som 

konstruktion. 

For overhovedet at blive koopteret virker det derfor som om, at kandidaterne skal 

leve op til denne norm for en koncernchef. Ellers fremstår kandidaten ikke som attraktiv. 

Det betyder, at hvis du er kvinde, så begynder du at påtage dig nogle agentic traits, 

såkaldte mandlige karakteristika, dvs. skjorte og jakke (Embry et al. 2008). Hvis du er 

homoseksuel, nedtoner du dette, osv. Derfor kan kandidaterne tilpasse sig den 

dominerende konstruktion af en koncerndirektør ved at gøre opmærksom på sig selv 

inden for rammerne af feltet. En kandidat behøver ikke at imødekomme rigide krav i 

forhold til færdigheder og performance, men skal derimod opfylde krav om at være den 

rette slags person for det rette firma for at blive ansat som koncernchef (Khurana 2002). 

Den homosociale kooptationskultur bliver dermed selvopfyldende, da man ansætter en 

kandidat, som har signaleret fremgang i en sammenhæng, som dermed får muligheden for 

at vise fremgang i en anden – dette er en mulighed som mange andre kandidater derved 

ikke får tilbudt og som følge heraf får de heller ikke muligheden for at signalere fremgang 

på andre måder. 

 

13.6 Opsamling: Kooptation og inklusion 

I dette afsnit har vi vist, hvordan den opfattelse, respondenterne har af en koncernchef, 

inkl. tøj og udseende, har betydning for homogeniteten blandt koncernchefer. Dette 

indikerer kooptation, hvor både formelle og uformelle krav er nødvendige for, at et 

potentielt medlem skal blive valgt. Dette minder om en social lukkethed over for 

medlemmer, der ikke umiddelbart passer ind. Dette baseres på kandidaternes habitus. 

Den indikerer således personernes position i rummet og afgør således, hvorvidt 

personerne har kapital og status nok til at blive indbudt i feltet. Kvalifikationer bliver altså 

underordnede, da man i stedet tester om kandidaten kan begå sig på direktionsgangen.  

Performance er nøgleordet i homogenitetens kontinuerlighed. Performance bliver 

en form for kapital eller ressource, da det tydeligvis er fordelagtigt at vide, hvad der skal 

til for at blive kandiderende koncernchef. Det bliver med andre ord en kompetence, fordi 

man forstår feltets doxa og accepterer det: You start to find people who look like the 

position (Khurana 2002:104). 
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Tilsammen betyder dette, at der er en klar forventning om, hvordan en 

koncernchef ser ud. Det betyder, at kandidaterne automatisk begynder at tilpasse sig 

denne forestilling. De går altså fra at være meget forskellige til at være meget ens.  For hvis 

ikke kandidaterne tilpasser sig, bliver de ikke optaget, da koncerndirektørers vigtigste 

kapital er den symbolske.  

Derfor er kroppen, stilen og fremtoningen en bevidst udtryksform, som kommer til 

udtryk blandt koncerncheferne. Denne kropslige diskurs, som dikterer, at man skal bære 

slips, jakkesæt, gå i operaen mm. for at være en del af den erhvervsøkonomiske elite, 

reproduceres kontinuerligt og bevidst af kandidaterne. Dette tilsammen betyder, at den 

gængse forestilling om, hvordan en koncernchef ser ud, opfører sig, taler, har af 

fritidsinteresser osv. reproduceres med den evige homogenitet til følge. 
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15. HOMOSOCIAL REPRODUKTION 

I dette afsnit beskrives, hvordan respondenterne forholder sig til homogenitet, og hvordan 

den homosociale reproduktion påvirker homogeniteten blandt koncerndirektører. Fokus 

rettes mod kandidaters synlighed, sponsorship samt netværksrekruttering. 

 

Vi har konfronteret de fleste af respondenterne med, at feltet af koncerndirektører er 

homogent. De fleste af respondenterne reagerer overrasket over påstanden og afviser den 

ofte. Dermed kan vi konstatere, at respondenterne ikke selv mener, at de er aktive aktører 

i at reproducere homogenitet: for ikke alle mener den findes. Dog forklarer Bourdieu, 

hvordan reproduktionen af strukturer, positioner, normer og værdier er med til at 

opretholde disse og både kan forekomme som en bevidst, men særligt også som en 

ubevidst strategi (Broady & Palme 1991). At respondenterne ikke selv ser, at de har nogen 

rolle i reproduktionen af homogeniteten kan skyldes en form for virkelighedsfjern 

selvidentitet, som Svenningsson & Larsson (2006) forklarer. De argumenter for, at 

selvidentiteten som mental proces kan være løst forbundet med virkeligheden. Det vil 

sige, at man kan have en opfattelse af sig selv, som ikke nødvendigvis er påvirket særlig 

meget af virkelighedsnære oplevelser. Disse faktorer kan både hver for sig og samlet set 

have en indvirkende rolle på, at respondenterne ikke ser eller opfatter homogenitet, 

hverken i deres eget ledelsesteam eller blandt koncerndirektører på tværs af 

virksomheder og lande. 

 Der er dog tre af respondenterne, som bekræfter en vis homogenitet blandt 

koncerndirektører. De påpeger, at dette skyldes en tendens til at vælge stereotyper samt 

at vælge personer, der ligner en selv, da dette er betryggende (Koncernchef 2, 

Bestyrelsesmedlem 1, Bestyrelsesmedlem 2). Disse tre respondenter peger således på en 

mere eller mindre ubevidst strategi, som betyder at homogeniteten opretholdes ved, at 

der hele tiden ansættes en person, der passer ind. I interviewene har vi kunnet definere 

tre tydelige, men ofte ubevidste strategier, som således er med til at opretholde 

homogeniteten. Det drejer sig om kandidaternes synlighed, sponsorship samt rekruttering 

gennem netværk. 

 

15.1 Synlighed 

For det første beskriver respondenterne synlighed som et vigtigt element for at nå til 

koncernchefpositionen. Hvis man ikke er synlig, kan man have lige så mange gode 
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kvalifikationer, men man bliver stadig ikke taget i betragtning. En af respondenterne 

forklarer, hvad han mener med synlighed således: du har en eller anden ting i din 

personlighed, som er godt (Bestyrelsesformand 1). Problemet er, at for at man skal kunne 

forstå den ting som noget godt, må det givetvis være noget, man genkender som godt. 

Hvad der er ’godt’ er svært at sætte på objektiv formel, da det er subjektivt betinget. Hvis 

det ikke ses af den person, som skal ansætte, så bliver kandidaten ikke synlig. Derfor er 

kandidaten nødt til at gøre sig synlig inden for de betingelser som bestyrelsesformanden 

vil se – og ikke mindst anse som noget ’godt’. 

Det har den konsekvens, at bestyrelsesformænd og rekrutteringskonsulenter ikke 

kun kigger efter konkrete kriterier, men kriterier der, for deres mavefornemmelse, synes 

rigtige og indgår under det førnævnte ’noget godt’.  Derfor overses alternative kandidater, 

der ikke umiddelbart besidder disse. Det medfører ifølge Skjeie og Teigen (2003), at de 

fleste mænd er tilbøjelige til at hævde, at årsagen til, at der ikke er flere kvindelige 

topchefer i erhvervslivet, er, fordi kvindelige, kvalificerede kandidater simpelthen ikke 

findes. Dette er et argument, som ligeledes fremhæves af respondenterne, særligt af 

rekrutteringskonsulenterne (Rekrutteringskonsulent 1, Rekrutteringskonsulent 3). På det 

synlige plan vil det altså sige at, kvinder og minoritetsgrupper og andre personer, som 

ikke lever op til stereotypen af en koncernchef, ikke vurderes. Derfor vil homogeniteten 

forblive udtalt, så længe beslutningstagerne er blinde over for kandidater, der ligger uden 

for normen. 

 

15.2 Sponsorship 

En anden faktor, som er afgørende for homogeniteten, manifesteres gennem 

kandidaternes kendskab og forhold til personer, som sidder højt oppe i hierarkiet. De 

koncernchefer, vi har talt med, fortæller enstemmigt, at et afgørende parameter i deres 

karriere har været tilstedeværelsen af gode forbindelser højere oppe i hierarkiet. 

Respondenterne kalder det selv mentorer, når de har haft nogle gode forbindelser, der har 

troet på dem, og hjulpet dem op gennem rækkerne (Koncernchef 1, Koncernchef 2).  

Holgersson (2003), finder samme tendens i sit studium, hvor hun beskriver, 

hvordan visse personer hjælper med at anbefale og eksponere en pågældende kandidat. 

Personerne ser hun næsten synonymt med Kanters (1977) begreb ’sponsorer’. 

Sponsorernes formål er netop at sørge for at promovere en kommende kandidat ved at 

skabe en uformel relation med vedkommende. Vi forstår denne tendens som en form for 

sponsorship, der har til hensigt at synliggøre en potentiel kandidat. Sponsorship bliver 
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således en god mulighed for at køre en kandidat i stilling som kronprins.  Realiteten i den 

sammenhæng er, at sponsorshippet ofte bygger på principperne for homosocial 

reproduktion, hvor sponsoren udvælger en person, han kan spejle sig i og bekræfte sin 

egen identitet, hvorfor homogeniteten opretholdes gennem disse mekanismer. 

 

15.3 Netværksrekruttering 

Den tredje faktor kan kobles til netværksprocesser, som længe har været beskyldt for at 

være årsagen til reproduktionen af køns- og minoritets-ulighed inden for arbejdsmarkedet 

(McDonald 2011). Den uformelle proces, hvorigennem personer matches til deres 

positioner gennem mund-til-øre har indtil videre sikret, at hvide mænd har fastholdt deres 

ulige adgang til højere positioner. Ved at blive isoleret fra uformelle samtaler og sociale 

aktiviteter, isoleres man ligeledes effektivt fra adgangen til værdifulde 

karrieremuligheder. Disse klassiske argumenter er sammenfaldende med den efterhånden 

mangeårige opfattelse af fordelene, der associeres med adgangen til “old boys’ networks” 

– netværk, som består af hvide mænd med høj status. Her er antagelsen, at man kan øge 

mulighederne på arbejdsmarkedet ved at være medlem af disse netværk (Hogan et al. 

2005; Oakley 2000; Simon & Warner 1992; Saloner 1985), da de tilfører social kapital, 

inkl. information, indflydelse og status (Lin 2001). 

Som nævnt tidligere er der en meget stor bevidsthed blandt respondenterne om at 

afvise forestillingen om, at netop dette ”old boys’ network” er en kilde til 

koncernchefstillingen. Netværk som rekruttering har en negativ klang i deres øre. 

Samtidig er særligt de respondenter, som er koncernchefer, meget ivrige for at fortælle, at 

de ikke er typiske netværksmennesker, og at de ikke bruger netværket aktivt. Men 

samtidig forklarer de, at årsagen til, at de er blevet koncernchef, er, fordi de har været 

heldige ved at have en overordnet, der hele tiden har troet på dem og været med til at 

trække dem frem. Dette beskriver de dog ikke som netværk. 

Yderligere gør respondenterne meget ud af, at netværksrekruttering mere foregik 

før i tiden, hvor man i dag er mere tilbøjelig til en objektiv proces, hvor man sørger for at 

samle informationer om kandidaterne, inden de udvælges. De fleste personer inden for 

erhvervslivets top vil dog på en eller anden måde have forbindelse til hinanden. Som en af 

respondenterne forklarer: det er en relativt lille verden, hvor vi kender hinanden alle 

sammen (Koncernchef 1). 

Vi stiller os derfor en smule skeptiske over for påstanden om, at netværk ikke 

betyder noget i dag. For det første fordi, i hvert fald de danske respondenter, alle deltager i 
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formaliserede netværk, såsom VL-grupper, der netop har sit formulerede formål om at 

bringe virksomhedsledere tættere sammen. For det andet fordi flere af de respondenter, 

der enten er eller har været koncernchef, fortæller, at de faktisk kendte den person, som 

sidenhen ansatte dem. Faktisk kendte de den person så godt, at personen ikke fandt det 

nødvendigt at overveje andre alternative kandidater (Koncernchef 1, Bestyrelsesformand 

2). Derfor klinger det lidt hult at sige, at netværk ikke betyder noget. 

Yderligere henter bestyrelsen og de eksterne rekrutteringskonsulenter i udpræget 

grad information om kandidaterne gennem deres netværk. Både fordi de allerede fra 

begyndelsen har en idé om, hvem fra netværket der kunne være egnet, men også fordi de 

henter information om de potentielle kandidater gennem netværket. Yderligere har 

rekrutteringskonsulenter deres egen søgedatabase, hvorfra de laver en match-making, 

men her er det heller ikke tilfældigt, hvem der er registreret, og derfor kan det 

argumenteres, at det er en udvidet form for netværk. En respondent 

(Rekrutteringskonsulent 4) beskriver det da også som vores netværk. 

Dette illustrerer ikke blot lukketheden inden for cirklen af koncernchefer, men det 

kan ligeledes forklare den udprægede homogenitet, der er at identificere blandt de 

skandinaviske koncernchefer. Når bestyrelsesformænd anvender netværkskriterier til at 

identificere og legitimere visse kandidater, så anvender og reproducerer de samtidig 

sociale strukturer. Gennem forbindelser med andre direktører og bestyrelser, som på den 

måde gelejder information og værdier gennem et bredere ledelses-community, udvikles 

værdier og sociale koder, som retter opmærksomheden på en homogen gruppe af 

kandidater, som man mener, deler de samme værdier og koder som gruppen. Blandt de 

kandiderende koncernchefer gælder det omvendt også, at de må have og beherske en vis 

grad af kapitaler. Her kan især social og kulturel kapital være givende for henholdsvis at 

have de rette kontakter samt den rette forståelse af, hvordan man skal vise sin 

kompetence. 

Selvom bestyrelsen og de eksterne rekrutteringskonsulenter ikke anvender det 

som en bevidst strategi at søge efter kandidater blandt en homogen gruppe, er det med til 

at låse udviklingen fast i en form for social matchning-proces. Som resultat af at denne 

proces er så rutinepræget, taget for givet, nærmest universel, producerer den et ens sæt af 

kandidater i hver eneste søgningsproces (Khurana 2002). 
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15.4 Stræben mod erhvervslivets elite 

Rekrutteringsbureauerne hævder selv, at de indbyrdes er meget forskellige, men når alt 

kommer til alt er det samme begrænsede gruppe af potentielle kandidater, de kigger på, og 

processen er stort set identisk, startende med en udarbejdelse af specifikationer og 

sluttende med en shortlist over kandidater. Det er derfor nogle andre parametre, som 

ligger bag udvælgelsen af rekrutteringsvirksomheder, og her spiller den personlige 

relation endnu engang en stor rolle. Rekrutteringskonsulenter udvælges på baggrund af, 

om bestyrelsen tidligere har haft kontakt med dem, eller om de kender nogen, som har 

brugt firmaet (Rekrutteringskonsulent 2, Rekrutteringskonsulent 3). Af samme årsag er 

mange af rekrutterings-konsulenterne eksperter i selv-præsentation. F.eks. klæder de sig i 

dyrt tøj magen til det, deres klienter og kandidater bærer. Ser vi på disse magtens mænd, 

er det også påfaldende, hvor meget de ligner hinanden: jakkesæt, slips, nybarberede. Det 

er væsentligt nemmere at kende forskel på en direktør og en medarbejder inden for 

samme virksomhed, end det er at kende forskel på en direktør, en bestyrelsesformand og 

en rekrutteringskonsulent. Det er tydeligt, at der er specifikke procedurer og profiler, der 

henvender sig til rekrutteringskonsulenter, som afspejler de ledelsesorganer, som 

rekrutteringsbureauerne betjener. Dette medfører, at rekrutteringskonsulenter ikke blot 

ligner hinanden, men også de personer, de interagerer med. I Khuranas (2002) studium af 

executive search firmaer beskrives den typiske rekrutteringskonsulent som en hvid, 

protestantisk mand. De største rekrutteringsfirmaer er befolket af Ivy Leaguers in neatly 

pressed pinstripes and monogramed shirts (Khurana 2002: 131). Ud af 114 konsulenter er 

74 af dem fra verdens mest udmærkede universiteter. 45 af dem har en MBA, hvoraf en 

tredjedel er fra Harvard. Blandt disse 114 konsulenter er der kun 1, som ikke er hvid, og 

kun 20, som er kvinder (Khurana 2002). Men det er ikke blot rekrutteringskonsulenternes 

fysiske fremtoning, der ligner ledelsesteamene. Det kommer også til udtryk i deres 

opførsel, hvor særligt namedropping anvendes hyppigt til at indikere den sociale position. 

Når vi tænker på, hvor følsomt og fortroligt et emne, vi taler om, er vi flere gange blevet 

overrasket over, i hvor høj grad rekrutteringskonsulenterne nævner navngivne personer. 

Samtidig fremhæver de ofte deres forbindelse til vigtige organisationer og personer. 

Blandt respondenterne kommer det til udtryk ved, at nogle stykker sidder i samme VL-

gruppe, og at en del danske executive search konsulenter også sidder med i en VL-gruppe. 

Rekrutteringskonsulenternes anstrengelse for at blive accepteret som en legitim 

spiller inden for denne øvre cirkel involverer ligeledes placeringen og den fysiske 

fremtræden af kontorerne. Deres bureauer har til huse i store, gamle herskabslejligheder 
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på de rigtige adresser. Lige som konsulenterne efterligner erhvervslivets elites fysiske 

fremtræden og livsstil, er efterligningen af artefakter et forsøg på at forstærke et image af 

dem selv, således at de fremstår yderligere som en troværdig virksomhedsrådgiver. 

Rekrutteringskonsulenten, hvis rolle kunne betegnes som en slags udenforstående, 

befinder sig, eller stræber efter, at befinde sig i ’samme luftlag’ som de kandidater, 

han/hun skal være med til at spotte som potentielle koncernchefer, samt med de 

bestyrelsesformænd han/hun udvælges af. Alle de involverede nøglepersoner ligner og 

performer umiskendeligt selv en koncerndirektør i form af påklædning, interesser osv. De 

er således selv med til at opretholde den borgerlige konstruktion af, hvordan man skal se 

ud og opføre sig, når man bevæger sig inden for feltet af koncerndirektører. 

 

15.5 Rip-Rap-Rup-rekruttering 

Ovenstående er interessant, fordi homosocial reproduktion populært beskrives som Rip-

Rap-Rup-effekten og henviser med sit navn til, at man rekrutterer nogen der ligner en selv 

(Skjeie & Teigen 2003). Rap og Rup efterfølger altså Rip i positionen som koncernchef. Det 

er en tendens, der bliver beskrevet, blandt respondenterne som en selvfølgelighed 

(Bestyrelsesmedlem 2, Rekrutteringskonsulent 4). 

Men det er ikke blot den enkelte position inden for feltet, der som resultat af Rip-

Rap-Rup, reproduceres. Det ses også på kryds af koncernchefer og bestyrelsesformænd 

inden for feltet. I både litteraturen (Dahlgren 2000) og af respondenterne fremgår det, at 

bestyrelsesmedlemmer gerne skulle have været direktør først (Koncernchef 2), og blandt 

andet derfor er der en tradition for, at det er de samme personer, der figurerer i den 

øverste top af hvert enkelt lands erhvervsliv, og repræsenterer samme 

baggrundskarakteristika og kapitaler. 

 Vi argumenterer derfor for, at man bør forstå princippet ud fra en tredeling, og vi 

deler således Rip-Rap-Rup-rekrutteringen op i tre led; Rip-Rap-Rup-rekruttering samt to 

former for Rip-Rap-Rup-effekter. 

Det første er selve Rip-Rap-Rup-rekrutteringen af koncernchefen, altså en 

koncernchef som ligner en koncernchef og som særligt ligner den foregående koncernchef.  

Det andet led er en Rip-Rap-Rup-effekt af, at bestyrelsesformanden, og de andre 

fra bestyrelsen, der skal udpege, vælger en koncernchef der minder om dem selv. 

Det tredje led er ligeledes en Rip-Rap-Rup-effekt, hvor bestyrelsen vælger et 

rekrutteringsbureau og dertilhørende rekrutteringskonsulenter, som de finder tryghed 
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ved (Bestyrelsesmedlem 1, Rekrutteringskonsulent 2), og derfor har de en tendens til at 

vælge et bureau, der afspejler dem selv og deres værdier. 

Som resultat af alle tre dele af Rip-Rap-Rup-tendensen mener vi, at det i højere 

grad giver mening at udvide Rip-Rap-Rup-metaforen til at beskrive den som et helt 

Andeby-fænomen. Dette skyldes, at alle involverede aktører er medvirkende til en 

reproduktion af homogeniteten blandt koncernchefer. Det er med andre ord, ikke blot 

koncernchefen og dennes position, som reproduceres, men hele feltets fælles borgerlige 

konstruktion. Dette kommer som følge af, at disse personer kun overlever i feltet ved at 

vise loyalitet og konformitet for gruppen (Hamrén 2007). 

Problemet med denne homosociale reproduktion, hvor bestyrelsesformænd og 

rekrutteringskonsulenter reserverer positioner for de kandidater, som ligner dem selv, 

har den konsekvens, at dette mønster ikke kun bliver forstærket, men også at idéen om, at 

en bestemt type person er mest velegnet til bestemte typer af positioner bliver 

fremtrædende. Det interessante ved dette er hverken, at de ligner hinanden, eller om de 

kommer fra de samme familier, men at de er integrerede og herigennem opretholder 

dominansen. Ved at gruppen synkroniserer sig med en ensartet norm, skaber mændene i 

deres samspil et fantom, som får konsekvenser for minoritetsgrupper i deres nærhed. Den 

begrænsede blanding af køn og etnicitet forstærker kravet om homogenitet (Essed 2004), 

og homosocialitet ender således med at være et normsystem. 

 

15.6 Opsamling: Velkommen til Andeby 

Som vi har beskrevet tidligere, så vælges der ofte kandidater, som er homogene med 

hensyn til køn, social baggrund og personlige egenskaber. Holgersson (2003), og 

Silverman & Jones (1976) argumenterer eksplicit for, at disse kriterier anvendes for at 

reproducere allerede eksisterende magtstrukturer. Dette kan være en forklaring på, 

hvorfor feltet af koncerndirektører er så homogent, og det er altså således ikke 

nødvendigvis kun et spørgsmål om, at de mere anderledes kandidater ikke findes. Snarere 

er det et spørgsmål om synlighed, dvs. kandidaterne arbejder kontinuerligt for at holde sig 

synlige for bestyrelsesformænd, nomineringskomite og rekrutteringskonsulenter. Dermed 

er det ikke et spørgsmål om, at kandidaterne ikke findes, men om at de ikke passer ind i 

forestillingen om en topleder, hvorfor de ikke ’ses’.  

En måde at opnå synlighed på er gennem sponsorshop, dvs. hvor der sidder en 

person højere oppe i hierarkiet, der hjælper kandidaterne frem. Koncerncheferne nævner 

alle disse ’mentorer’ som afgørende for deres karriere. Problemet opstår ved, at disse 
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sponsorer ofte vælger sin kandidat ud fra homosocial reproduktion, og dermed 

reproduceres magtstrukturen og homogeniteten. Dette kaldes populært sagt Rip-Rap-

Rup-rekruttering, og handler typisk om, hvordan ledelsesteam ansætter look-alikes. Dog 

mener vi, at det ikke kun er et spørgsmål om ledelsesteamene. Koncernchefer, 

bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer og selv rekrutteringskonsulenterne ligner 

umiskendeligt og forsøger at performe samme borgerlige konstruktion for at signalere, at 

de alle er en del af feltet. Således forsøger de at bevare denne magtstruktur ved kun 

sjældent at invitere medlemmer ind, der kan true feltets status. Der er således ikke blot 

tale om Rip, Rap og Rup, men hele Andeby. Alle feltets aktører er således med til at 

opretholde homogeniteten af både koncernchefer, og det felt de indgår i. 

 

16. DELKONKLUSION FOR ANALYSEN 

Vi har søgt at finde en forståelse af, hvorfor homogeniteten blandt koncernchefer er så 

udpræget i Skandinavien ved at analysere rekrutteringsprocessen, kravprofilen til en 

kandidat samt opfattelsen af homogenitet blandt bestyrelsesmedlemmer, 

rekrutteringskonsulenter samt koncernchefer. 

Selv om respondenterne gjorde meget ud af at karakterisere processen som 

robust, formaliseret og rationel, skinnede det alligevel igennem, at det snarere er præget 

af et unikt forløb, hvor de subjektive holdninger, personlige relationer og 

mavefornemmelse afgør den endelige udvælgelse. Dette medfører ikke just en ændret 

homogenitet. For det første fordi de fleste kandidater udvælges på samme måde, som man 

vælger sin partner og venner. Dette sker som oftest til fordel for dem, som ligner en selv. 

For det andet fordi respondenterne forsøger at lave en kausalitet mellem 

mavefornemmelsen og valget af den endelige kandidat. Det lader dog mere til, at det 

rationelle først kommer ind efter beslutningen er truffet, hvor man efterfølgende forsøger 

at retfærdiggøre den gennem rationelle argumenter, altså en form for baglæns 

efterrationalisering.  

Analysen viser yderligere, at de krav, der efterspørges hos en potentiel kandidat, 

for det første ofte er vagt defineret og for det andet centrerer om udseende, krop og 

fremtoning. Disse egenskaber burde i teorien ikke have meget med en kandidats evne til at 

lede et større foretagende, men disse selektionskriterier fungerer meget belejligt til at 

sortere kandidater fra, hvis kapital og status ikke er høj nok for at blive accepteret i det 

sociale rum, som erhvervseliten udgør. 
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Som undersøgelsen skred frem, blev vi ikke synderligt overrasket over 

homogeniteten. Det, vi blev mest overrasket over, var, hvor målrettet man søgte efter den. 

Hvor bevidst, man forsøgte at finde personer, der ligner, taler, og opfører sig som en typisk 

koncernchef. Dette foregik dog på en ureflekterende måde, da homogenitetens naturlighed 

for respondenterne var svær at se ud over. Det var umuligt for dem at forestille sig en 

koncernchef, der ikke så ud som den plejer. Derfor er det at have kompetence ikke nær så 

vigtig som at signalere kompetence. Dog er der mange sociale kategorier, som ekskluderes 

i denne forståelse af kompetence. Personer, der af den eller anden årsag ikke formår at 

performe, signalere, og kommunikere en vis status, bliver ikke medtaget i betragtningerne. 

Yderligere har vi fundet ud af, at opretholdelsen af homogeniteten ikke kun 

opretholdes af en lille gruppe personer. Hele feltet, koncernchefer, bestyrelsesformænd, 

bestyrelsesmedlemmer og rekrutteringskonsulenter er involveret i opretholdelsen af 

homogeniteten. Dette viste sig særligt ved at alle involverede parter søger mod 

erhvervslivets elite, de søger at opretholde den borgerlige konstruktion, der forbindes 

med den øverste magt inden for det økonomiske felt.  
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17. DISKUSSION  

I forlængelse af analysen er der to overordnede emner, der er oplagte at diskutere. Først 

diskuteres derfor de store usikkerhedsmomenter, der er forbundet med 

koncernchefrekrutteringen, hvilket betyder, at det bliver diffust, hvad bestyrelsesformændene 

og nomineringsudvalget egentlig leder efter hos en kandidat. Dernæst diskuteres, hvorvidt 

tendensen for reproduktion af homogenitet vil ændre sig, og i forlængelse heraf, hvad der i så 

fald skal gøres.  

 

17.1 Usikkerheden forbundet med rekrutteringsprocessen 

Et tema, som er gået igen i alle interviewene, er den usikkerhed, der er forbundet med at 

skulle finde en ny koncernchef. Denne usikkerhed følger som en uundgåelig skygge 

gennem hele forløbet. Dette skyldes ikke mindst, at rekruttering af en koncernchef er en 

begivenhed, som forekommer forholdsvist sjældent og har stor betydning for 

virksomheden. Selv de mest erfarne bestyrelsesformænd har kun oplevet en håndfuld 

koncernchef-rekrutteringer, som de har stået i spidsen for, og der opnås derfor sjældent 

en form for rutine. Dette forstærkes yderligere af, at de fleste af respondenterne oplever, 

at det er en helt unik situation hver eneste gang. Når vi taler om koncernchefrekruttering, 

er ingenting ’som det plejer’.  

Den første usikkerhed knytter sig til konsekvenserne for virksomheden. Selvom 

studierne om betydningen af den øverste chef på virksomhedens resultat har noget 

blandede konklusioner (f.eks. Waldman et al. 2001), så er de fleste af respondenterne dog 

enige om, at valget af den nye koncernchef er blandt de absolut vigtigste og mest 

afgørende for virksomheden. Det har store konsekvenser for mange mennesker, hvis 

valget er forkert. Der er stort potentiale for at ødelægge en virksomhed med dårlig ledelse, 

men potentialet for at rykke en virksomhed opad er noget mindre begrænset (Jackson & 

Parry 2008). 

Ydermere er det paradoksalt nok vanskeligt for de fleste bestyrelser egentlig at 

finde ud af, hvad en god leder er, og hvilke kvalifikationer, der skal til for at kunne brillere 

inden for ledelse. Årsagen til, at bestyrelsen har svært ved at vælge ud fra kravet om 

kvalifikationer, er, at ingen endnu har fundet ud af, hvad god ledelse er, og hvordan man 

praktiserer det (Alvesson & Svenningsson 2003). Ledelse bliver nemt både alting og 
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ingenting (Alvesson og Spicer 2011), og der er derfor ikke afgørende beviser for, hvilke 

kvalifikationer en kandidat skal have for at blive en fabelagtig leder.  

 

17.1.1 Diffuse krav 

Derfor er det vanskeligt egentligt at vide, hvad en koncernchef skal kunne. Dette medfører, 

at kravprofilen ofte indeholder diffuse krav, da bestyrelsen har svært ved at vide, hvilke 

karaktertræk, som medfører fremgang, og de må derfor i stor udstrækning gisne om, 

hvilke kriterier som giver succes (Holgersson 2003). Respondenternes udsagn om f.eks. 

kemi, kultur og kærlighed kan tolkes som en mere direkte beskrivelse af, at det ikke er 

objektivt muligt at måle kompetencer, og at der derfor er forskel på den ideelle kandidat 

set på cv’et, og hvordan denne fungerer i realiteten. Ifølge Khurana (2002) kan det derfor 

konstateres, at koncernlederprofilerne er meget homogene til trods for meget forskellige 

organisationer og meget forskellige situationer. De er sammenfaldende med den 

etablerede norm for, hvad der karakteriserer en koncernchef. Det betyder, at meget brede 

og upræcise karakteristika kommer i spil, f.eks. drive, karisma, personlig 

gennemslagskraft osv., som er nogle af de egenskaber respondenterne efterlyser hos en 

koncernchef. Profilen er derfor en konstruktion med en vis fleksibilitet, hvilket giver 

bestyrelsen mulighed for at påvirke processen og kandidatudvælgelsen efter, hvordan de 

mener f.eks. karisma skal forstås (Khurana 2002). Når man ikke kender kravene til en god 

leder, kan man derfor heller ikke specificere kvalifikationer på en rationel måde. Som 

konsekvens heraf vil homogeniteten sandsynligvis forblive uforandret, så længe ledelse er 

så upræcist og vagt defineret. Dette gør det vanskeligt rent faktisk at anvende 

kvalifikationer som styringsredskab for rekrutteringsprocessen.  

Alle disse risikoelementer fører til, at mange af de strategier, der anvendes i 

rekrutteringsprocessen i virkeligheden er et resultat af begrænset information. Det 

betyder, at selv de små ting bliver afgørende. Også selv om de rationelt set ikke burde have 

indflydelse på, hvor dygtig personen er til at lede. Dette har den konsekvens, at mange 

personer, som kunne varetage jobbet som koncernchef ikke engang optræder i 

bevidstheden hos de personer, som kunne tildele dem stillingen. Dette er f.eks. tilfældet, 

når respondenterne nævner, at kvalificerede og interesserede kvinder ikke findes. Derfor 

er rekrutteringsprocessen karakteriseret ved et lukket økosystem af koncernchefer, for 

hvem det såkaldte glas- og cementloft fungerer ganske belejligt, da det skjuler de 

personer, som opholder sig på niveauerne længere nede (Khurana 2002). 
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17.2. Ændring af homogeniteten 

Formålet med denne afhandling har fra begyndelsen været at give en indsigt i, hvordan 

rekrutteringen af koncernchefer i Skandinavien foregår, og hvordan dette kan bidrage til 

forståelsen af den udprægede homogenitet blandt koncernchefer. 

Dette har ligeledes været emnet i USA, hvor forskere har undersøgt rekrutteringen 

lidt mere tilbundsgående. Her viser statistikken nemlig, at i år 1900 var lederne af de 

amerikanske foretag en ekstrem homogen gruppe. De var hvide, amerikanskfødte, 

protestantiske mænd fra ’gode’ familier. I dag viser de mest opdaterede studier af 

direktørers sociale baggrund, at de stadig er hvide, amerikansk-fødte mænd fra socialt og 

økonomisk velstillede familier. Hvert eneste studium, der er foretaget om den sociale 

komposition af direktører – det strækker sig over flere årtier – har fundet frem til samme 

homogenitet, og alle hævder, at denne situation ikke vil vare ved. Researchere i 1950’erne, 

1960’erne og 1970’erne har hver hævdet, at de vil være sidste generation til at opleve 

denne homogenitet. Forholdene har ændret sig, og forventningerne har sikkert været 

rationelle nok. Men kompositionen af den amerikanske erhvervselite har ikke ændret sig 

(Temin 1997). Dette til trods for en markant ændring i det amerikanske samfund, særligt 

integrationen af kvinder og immigranter på arbejdsmarkedet. Dette indikerer, at 

homogeniteten og selektionsmekanismerne ikke kun er et skandinavisk fænomen. 

Derfor er det oplagt afslutningsvist at stille spørgsmålet, om vi mener, 

homogeniteten vil ændre sig i fremtiden. Eller betyder det, at denne homogenitet aldrig vil 

ændre sig, hverken i USA, Skandinavien eller de andre geografiske områder? 

Respondenterne har troen på, at der vil komme en ændring, særligt for kvinderne, 

som – forventer respondenterne - snart vil indtage de højere positioner. Men med 

statistikken in mente er det svært at få øje på, hvorfor tingene skulle være anderledes i 

dag. Indikationerne ved det lukkede system, som koncernchef-rekruttering er kendetegnet 

ved, peger på, at ændringer vil være meget svære at opnå. Det er dog muligt, såfremt 

feltaktørerne begynder at reflektere anderledes om rekrutteringsprocessen. Ligeledes vil 

det kræve, at forestillingen om en koncernchef, fantomet, idéen, stereotypen, begynder at 

centrere mere om kvalifikationer snarere end udseende, stil og fremtoning. Det kræver, at 

konstruktionen af kompetence og egnethed indtager en mere åben positur, der kan 

indfange personer, der ellers ekskluderes i koncernchefrekrutteringen i dag. 
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17.2.1 Socialpraksisser kan ændre på homogeniteten 

Da tilgangen til emnet er socialkonstruktivistisk, forholder vi os til spørgsmålet med 

udgangspunkt i, at feltet og dermed også adgangsvejene til feltet er socialt konstruerede 

og dermed ikke nødvendigvis naturligt givet. Det vil med andre ord sige, at koncernchefen, 

de øvrige feltaktører, selve feltet og dets doxa er menneskeligt konstrueret. Så bare fordi, 

det hele virker naturligt, og måske i særdeleshed derfor, er der grund til at stille 

spørgsmålstegn ved, hvorfor det netop forholder sig således. 

Årsagen til, at denne homogenitet har været så vanskelig at ændre, kan findes i 

denne naturlighed og selvfølgelighed, hvormed rekrutteringsprocessen beskrives, er skabt 

gennem længere tid. Den repræsenterer således en overordnet diskurs, som ikke sådan er 

til at ændre på fra den ene dag til den anden. Denne diskurs, Discourse (big D), er altså en 

diskurs der foregår på makroniveau og som har sine rødder langt tilbage i fortiden. Dette 

ses ved, at forestillingen om en koncernchef er forholdsvis ens ligegyldigt om vi befinder 

os i Skandinavien, Storbritannien eller USA, og ligegyldigt, om vi befinder os i det 20. eller 

21. århundrede.  

En måde, hvorpå denne forestilling om en koncernchef dog kan påvirkes, er ved at 

ændre og justere på discourse (little d), der er betegnelsen for de diskurser, der forefindes 

på mikroniveau (Alvesson & Kärreman 2000). 

 Little ’d’ diskurs er sociale praksisser, der alle er mulige at påvirke, og som ikke 

enkeltvist ændrer på Discourse, men som tilsammen kan være udslagsgivende for 

påvirkning, og dermed ændring. For ved at ændre på sociale praksisser som italesættelse 

af normer, påklædning og vaner kan man øget udsnittet af den type kandidater, man leder 

efter. Og ved at ansætte ud fra et mere bredt spektrum, kan man ændre på, hvad Discourse 

dikterer som ’naturligt’. På den måde behøver en koncernchef, en bestyrelsesformand og 

en rekrutteringskonsulent ikke være en hvid mand på 50+ med de nuværende typiske 

karaktertræk, der skal performe den bestemte type, som vi har påvist, er tilfældet inden 

for feltet i Skandinaviens øverste erhvervsliv. Det kan godt være en mørk, overvægtig, 

homoseksuel kvinde i jeans. Men udsigterne til dette skift vil sandsynligvis ikke præge det 

21. århundrede. Dette skyldes for det første, at de fleste aktører formentligt ikke vil løfte et 

øjenbryn over den fortsatte reproduktion af homogeniteten. Således vil de muligvis heller 

ikke aktivt forsøge at ændre på forholdene eller endsige overveje, hvorfor en ændring 

kunne være givtig. Dermed vil homogeniteten sandsynligvis være lige så udtalt i 

fremtiden. 
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18. REFLEKSION OVER AFHANDLINGENS VALIDITET 

I dette afsnit vurderes afhandlingens gyldighed og validitet, dvs. i hvor høj grad kan vi stole 

på afhandlingens konklusioner. Nogle af de forhold, som læseren i den forbindelse bør være 

opmærksom på, inkluderer antallet af respondenter, brugen af interviews samt den 

abduktive forskningsproces. 

 

I et kvalitativt studium opstår spørgsmålet uundgåeligt, om antallet af respondenter er 

højt nok til, at vi kan bruge studiets resultater til noget. Som udgangspunkt ville det øge 

afhandlingens validitet, såfremt vi havde flere respondenter at bygge konklusionerne på, 

men desværre har vi fået en del afslag, hvilket har været den væsentligste årsag til antallet 

af respondenter. Vi forsøgte dog at sikre os ved at blive ved med at interviewe nye 

respondenter, indtil de begyndte at sige nogenlunde det samme. Med et respondentantal 

på 13 imødekommer vi derfor vores ambitionen om at gå i dybden med emnet uden at 

generalisere for alle ledere i Skandinavien. Udgangspunktet har været at give indsigt i 

nogle af de problemstillinger, der knytter sig til koncernchefrekrutteringen, hvilket dette 

antal respondenter har udfyldt tilstrækkeligt. 

 Der er ligeledes forbundet nogle metodiske usikkerhedsmomenter ved 

anvendelsen af interview. I den sammenhæng er det på sin plads for det første at påpege, 

at der altid vil være en form for styrende indflydelser i interviewet, hvilket både gælder 

for os som interviewere samt for respondenterne. For det andet åbenbares intentioner 

ikke altid blot ved at spørge personerne om dem (Argyris & Schön 1974). Hvad man vil få 

adgang til med interviewspørgsmålene, er i stedet personens teori, dvs. hvordan personen 

forklarer og idealiserer handlinger og opførsel efterfølgende, snarere end hvad årsagerne 

var til handlingerne. Ved at interviewe beslutningstagerne risikerer vi dermed at få 

information om, hvordan de gerne vil præsentere, hvordan rekruttering foregår, og ikke 

nødvendigvis information om, hvordan det egentlig foregår.  Dette har vi forsøgt at undgå 

ved at medtage flere forskellige nøgleaktører, som således har deres egen agenda. Dermed 

har vi forsøgt at undgå et forvrænget billede. 

 Den abduktive proces, som har været styrende arbejdet med denne afhandling, 

kan kritiseres for ikke at være den mest anvendte i de fleste forskningsprocesser. Ofte 

tages der udgangspunkt i enten en induktiv tilgang eller et deduktivt perspektiv og ikke i 

en kombination. Hvor om alting er, argumenterer vi dog for, at den abduktive metode er 

en lige så valid metode samt den mest realistiske i et arbejde, hvor den hermeneutiske 
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forståelse er styrende. Vi hævder således, at vi ikke ville kunne opnå samme niveau af 

forståelse og analyse, hvis vi ikke kontinuerligt forholdt os til både empiri og teori. 

 I en efterrationalisering af valg af empiri, teori og metode ville vi, med den viden vi 

har opnået inden for området, ikke have valgt anderledes. For gennem kombinationen af 

den abduktive forskningsproces, det socialkonstruktivistiske udgangspunkt og den 

hermeneutiske forståelse har afhandlingen været konstant i bevægelse. 
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19. KONKLUSION 

I dette afsnit konkluderes afhandlingens resultater, hvorefter deres kombinerede 

implikationer diskuteres i forhold til deres bidrag til forskningsfeltet. Herefter relateres 

resultaterne til tidligere studier, og forslag til videre forskning gives. 

 

19.1 Afhandlingens resultater 

Afhandlingens formål er gennem et kvalitativt studium at forstå den udprægede 

ensartethed blandt koncerncheferne i de største skandinaviske virksomheder. Tesen er, at 

homogeniteten skyldes en reproduktion af magtstrukturer, som finder sted i 

rekrutteringsprocessen. 

For at bidrage til forskningen inden for rekruttering af koncernchefer har vi 

interviewet samlet 13 koncernchefer, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformænd og 

rekrutteringskonsulenter. Disse interviews analyseres hermeneutisk ud fra en abduktiv 

forskningsproces for på den måde at give en empirisk vinkel på rekruttering af 

koncernchefer. 

 I afhandlingens analyse har vi gennem fokus på a) rekrutteringsprocessen b) 

kravprofilen og c) opfattelsen af homogenitet undersøgt, hvad årsagerne til 

homogeniteten blandt skandinaviske koncernchefer skyldes.  På baggrund af dette kan vi 

konkludere, at rekrutteringsprocessen gennem flere sociale praksisser og mekanismer 

opretholder homogeniteten i feltet. 

 

19.1.1 Følelsesbaseret rekruttering 

Studiet peger på, at selve rekrutteringsprocessen bidrager til opretholdelsen af 

homogeniteten blandt koncernchefer. Dette forårsages i høj grad af, at kultur, 

mavefornemmelse og endda forelskelse påvirker valget af den endelige kandidat. 

Homogeniteten opstår, fordi der ikke er nogen entydige retningslinjer for, hvordan 

kandidaters egenskaber skal vurderes. Bestyrelsesformanden og nomineringskomiteen er 

derfor nødsaget til at træffe beslutningen på baggrund af mavefornemmelse, personlige 

interesser og egne tolkninger af, hvad der skal forstås ved ’at passe ind i kulturen’.  

Dette kan være en del af forklaringen på, hvorfor homogeniteten er så stor blandt 

koncernchefer. De personer, som står hinanden nær i det sociale rum, har større chancer 

for at værdsætte personer med egenskaber, livsstile, præferencer, verdensopfattelser og 

kapitaltyper, som de selv værdsætter. Dermed reproduceres den eksisterende kultur. 



Den rette kandidat 95 

 

Bedømmelsen og udvælgelsen af kandidater er ikke en formel og objektiv 

informationsbehandlingsproces. Følelser og relationer, som traditionelt defineres som 

irrationelle, bliver legitimeret ved at indgå i en rationalitetsdiskurs. Det er således en 

subjektiv proces, hvor bestyrelsen har mulighed for at træffe sin beslutning, så længe den 

kan retfærdiggøres gennem en baglæns rationalisering. 

 

19.1.2 Håbet om en formalisering af rekrutteringsprocessen 

Der er en generel forestilling om, at en mere formaliseret og professionel 

rekrutteringsproces vil ændre på homogeniteten. Respondenterne fremhæver 

anbefalingerne til Corporate Governance samt den øgede involvering af 

rekrutteringskonsulenter som de væsentligste belæg for, at man i dag og i fremtiden ikke 

anvender lige så løse og uformelle processer, som man har gjort hidtil. Studiet finder dog, 

at denne formalisering ikke vil ændre på homogeniteten. Dette skyldes, at selve 

argumentet bygger på en antagelse om, at rekrutteringsstrukturen i sig selv er 

magtneutral. Formelle regler kan lige så vel som uformelle regler manipuleres med, så de 

passer ind til den dominerende ideologi inden for feltet. 

Belægget om, at rekrutteringskonsulenterne vil ændre nævneværdigt på 

processen, modsiger studiet. I bedste tilfælde er rekrutteringskonsulenterne nemlig 

ubetydelige, i værste tilfælde reproducerer de nuværende magtstrukturer. For det første 

anvender bestyrelsen rekrutteringskonsulenter til at legitimere beslutningen over for 

kritiske interessenter, snarere end det er et spørgsmål om, at konsulenterne rent faktisk 

bidrager med en anderledes proces eller et anderledes valg. Rekrutteringsfirmaernes 

brand inddrages som et løfte om robusthed i processen, der kan modsvare Corporate 

Governance. 

For det andet opererer rekrutteringskonsulenter i dag som gatekeepers i forhold 

til, om visse kandidater vurderes som egnede til at blive implementeret i netværket. 

Rekrutteringskonsulenterne skaber således et netværk, der på mange måder 

reproducerer de nuværende magtstrukturer. 

Hvis selve rekrutteringsprocessen kan siges at have ændret karakter, som 

respondenterne mener, ville det være let at antage, at det også kunne ses afspejlet i en 

ændret udvælgelse. Men statistikken over, hvem der bliver udvalgt til koncernchef, har 

ikke ændret sig gennem årtier. Studiet forholder sig således kritisk over for, hvad en mere 

professionaliseret proces reelt har at sige for udvælgelsen og dermed overordnet for 

homogeniteten inden for feltet. Såfremt rekrutteringskonsulenten bliver anvendt til at 
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legitimere et valg, der allerede er truffet af bestyrelsen, bliver processen rent formalia. Det 

er muligt, at den synes mere objektiv, men det er ikke ensbetydende med, at udvælgelsen i 

sidste ende også er objektiv. Hvis kriterierne for udvælgelsen dermed ikke reelt bliver 

anderledes påvirket af processen, vil det formentlig betyde status quo for homogeniteten 

blandt koncerncheferne. 

 

19.1.3 Kroppen som kooptation 

Kompetencer er vigtige i forhold til at komme i betragtning som kandidat, men de er ikke 

de afgørende faktorer, når den endelige beslutning skal træffes. Respondenterne lægger 

stor vægt på, at kandidaterne lever op til nogle bestemte krav, hvad angår stil, fremtoning 

og livsstil. Disse ’body standards’ fungerer som en indikation af, hvor kandidaterne 

befinder sig i det sociale rum og således opretholdes en kooptation gennem den kropslige 

diskurs. Det er derfor den potentielle koncernchefs formåen til at performe de rigtige 

kompetencer, dvs. evnen til at begå sig på direktionsgangen, der vurderes. Performance 

dækker således over en formåenhed til at tilpasse sig feltet og være loyal over for det. 

Studiet finder således, at den rette performance er særligt adgangsgivende til 

koncernchefpositionen. 

 

19.1.4 Homosocialitet 

Studiet finder yderligere, at respondenterne ikke selv mener, de har en rolle i 

reproduktionen af homogenitet. Rekrutteringskonsulenterne mener fx ikke, at de kan gøre 

andet end at få de kandidater frem, der er synlige. Men det er ikke på en hvilken som helst 

måde. Kandidaterne skal synliggøre sig ud fra parametre, der vil blive set af eksisterende 

feltaktører. Således skal en kandidat akkumulere visse kapitaler, der synliggør kandidaten 

som potentiel koncernchef. Det vil altså sige, at kandidaten skal performe de kompetencer, 

der er både er adgangsgivende, og som hersker inden for feltet. 

Netværk opfattes af respondenterne som ikke havende nogen betydning for, 

hvordan man bliver koncernchef. Det sættes i stedet i forbindelse med en hedengangen 

indspist og forældet Old Boys-liga, som de ikke kan sætte sig selv i forbindelse med. Dog 

beskriver koncerncheferne, at de er nået til denne position takket være højere placerede 

personer, der har hjulpet dem frem. Dette peger på, at der foregår en form for 

sponsorship. Homogeniteten opstår som følge af, at dette sponsorship følger principperne 

for homosocial reproduktion, hvorfor ensartetheden består. 
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Yderligere finder studiet, at opretholdelsen af homogeniteten ikke kun bevares af 

en lille gruppe personer. Hele feltet, koncernchefer, bestyrelsesformænd, 

bestyrelsesmedlemmer og rekrutteringskonsulenter er involveret i homogenitetens 

reproduktion. Dette viste sig særligt ved, at alle involverede parter – 

bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformænd, kandidater, koncernchefer og 

rekrutteringskonsulenter - søger mod erhvervslivets elite ved at opretholde den 

borgerlige konstruktion, der forbindes med den øverste magt inden for det økonomiske 

felt. 

 

19.2 Bidraget til det akademiske forskningsfelt 

Overordnet bidrager studiet som endnu et modsvar til de studier, som hævder, at 

rekrutteringsprocessen er objektiv, robust og rationel. Studiet finder, at det ikke 

nødvendigvis er rationalitet, som bestemmer udfaldet. Studiet peger på, at flere dele af 

rekrutteringsprocessen er karakteriseret ved at være baseret på menneskelige relationer, 

subjektive holdninger, stereotyper og følelser. Dette ses ved følgende hovedpointer. 

For det første er rekruttering af koncernchefer forbundet med stor usikkerhed og 

risici. Det er så sjælden en begivenhed, og omstændighederne gør ofte, at processen er 

forskellig fra gang til gang. Det er således ikke muligt at komme med en nøjagtigt 

detaljeret model over processen. Denne unikhed, der er forbundet med 

rekrutteringsprocessen, betyder, at selv de tungeste bestyrelsesformænd kun har 

begrænset erfaring. Dette kombineret med den store usikkerhed, der er forbundet med, 

hvilke kompetencer en koncernchef specifikt skal have, har den konsekvens, at de 

involverede personer i højere grad forsøger at kompensere for den begrænsede 

information om fremtiden ved at stole på mavefornemmelse, kemi og relationer. 

For det andet har alle feltaktører en reproducerende rolle for homogeniteten. Det 

er derfor ikke nok med empirisk data fra blot én aktørgruppe for at forstå den 

kontinuerlige reproduktion af homogenitet. Til trods for, at rekrutteringskonsulenterne 

kontinuerligt udråbes som garantien for et objektivt valg, så viser studiet, at de spiller en 

vigtig rolle i opretholdelsen af homogeniteten. For det første fordi de fungerer som en 

slags gatekeeper gennem deres netværk. For det andet ligner rekrutteringskonsulenterne 

ikke blot hinanden men også de personer, de interagerer med i ledelsesorganerne. 

Rekrutteringskonsulenten, hvis rolle kunne betegnes som en slags udenforstående, 

befinder sig eller stræber efter at befinde sig i ’samme luftlag’ som de kandidater, han/hun 

skal være med til at spotte som potentielle koncernchefer, samt med de 
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bestyrelsesformænd han/hun udvælges af. Alle de involverede nøglepersoner ligner og 

performer umiskendeligt selv en koncerndirektør i form af påklædning, interesser osv. De 

er således selv med til at opretholde den borgerlige konstruktion af, hvordan man skal se 

ud og opføre sig, når man bevæger sig inden for feltet af koncerndirektører. 

Studiet udvider således fænomenet Rip-Rap-Rup-rekruttering til ikke kun at 

omfatte, hvordan bestyrelsesmedlemmer finder nye bestyrelsesmedlemmer, der ligner de 

eksisterende. Vi påpeger i stedet, at Rip-Rap-Rup-rekruttering er et helt Andeby-fænomen, 

hvor samtlige involverede reproducerer forestillingen om en koncernchef. Hele magtens 

felt er med til at reproducere forestillingen om, at man for at være i nærheden af 

erhvervslivets elite skal se ud på en bestemt måde, have en bestemt status, opføre sig på 

en bestemt måde og have bestemte interesser. Dette er en borgerlig konstruktion, som 

kendetegner alle involverede, og som de involverede således også bevidst søger 

reproduceret gennem kooptation, kulturel matchning samt homosocial reproduktion. 

 For det tredje bidrager afhandlingen til forskningen, idet studiet bevæger sig 

ud over demografi. Tidligere studier har fortrinsvist fokuseret på køn, nationalitet og 

alder, men dette studium finder, at der yderligere er nogle mere skjulte egenskaber, som 

blokerer for adgangen til toppositionerne. Det er egenskaber, som ikke kan læses i 

statistikker og årbøger, men som alligevel har indflydelse på, om kandidaten anses som 

egnet. Dette indebærer f.eks. stil, fremtoning, fritidsinteresser, civilstatus, social status, 

seksualitet, køn osv. Dermed ikke sagt, at der er en kausalitet mellem f.eks. at være gift og 

få koncernchefstillingen. Det er ikke pointen. Man bliver ikke koncernchef pga. sin 

civilstatus, pga. sit køn, pga. alder. Man bliver koncernchef, fordi man performer 

forestillingen om, hvordan en koncernchef bør være. Af samme grund bidrager studiet 

med en understøttelse af, at det ofte er forsimplet kun at medregne enkelte faktorer. 

Rekrutteringen til koncernchefposter influeres af så mange parametre, hvor det ikke kun 

er kvinder, som ekskluderes. Også mænd, der ikke passer ind i den borgerlige 

konstruktion, holdes udenfor. 

For det fjerde viser resultaterne, at det er utænkeligt, at homogeniteten vil ændre 

sig mærkbart i vor tid. Flere af respondenterne og flere forskere har gennem tiden 

forudsagt, at ’nu kommer der en ændring’. Men den er endnu ikke indtruffet, og hvis der 

ikke bliver ændret på de sociale praksisser, vil der fortsat konstrueres en reproduktion af 

homogeniteten inden for feltet. Homogeniteten opretholdes således gennem den måde, 

hvorpå feltets aktører, respondenterne, konstruerer den samme bestemte måde at gøre og 

være på. 
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19.3 Implikationer i relation til tidligere studier 

Dette studium afdækker et geografisk område, der ikke tidligere er blevet set på som en 

samlet enhed, når det gælder at problematisere rekrutteringsprocessen af koncernchefer i 

Skandinavien. Enkelte, hovedsageligt svenske, studier har dog taget emnet op i lidt andre 

skikkelser, hvorfor det er interessant at se, hvordan denne afhandling relaterer sig til disse 

studier. 

Inden for skandinaviske studier er der sammenfald med Holgerssons (1998, 1999, 

2003) studier af rekruttering af virksomhedsledere i Sverige, som ligeledes viser, at 

bestyrelsesformænd i høj grad efterspøger en fantom af en virksomhedsleder. De 

uformelle kriterier såsom stil og fremtoning får i både vores og Holgerssons studier en 

fremtrædende rolle. 

Endvidere ligger vores resultater op ad endnu en svensk forskers studier: Stafsudd 

(2003, 2006). Lige som Stafsudd finder vi, at der er tale om en homosocial reproduktion 

med en vis grad af Rip-Rap-Rup rekruttering. Til trods for, at hendes fokus kun er på køn, 

alder og nationalitet, finder hun altså samme tendenser som os. Hun afslutter ligeledes 

med at konkludere, at det er vigtigere at signalere kompetence end at have den. 

Hvis vi bevæger os lidt ud for Skandinavien, så ligger resultaterne ligeledes tæt op 

ad Khuranas (2002) studium, da dette ligeledes viser, hvordan eksterne 

rekrutteringskonsulenter bliver en legitimerende instans, som ikke er med til at ændre på 

udvælgelsen. På linje med Khurana viser afhandlingens resultater, at kandidater må 

tilpasse sig feltets uskrevne regler. Således er det interessant, at både Khurana og denne 

afhandling viser overordnede samme tendenser, selvom de er foretaget med ti års 

mellemrum og i to forskellige geografiske områder. Disse rekrutteringsmekanismer er 

derfor ikke kun gældende inden for den Skandinaviske region. 

Afhandlingens resultater viser derfor et sammenfald med tidligere forskning: at 

blive opfattet som en egnet koncernchef er mere vigtigt for at nå de øvre hierarkiske 

niveauer end at have en specifik erfaring. 

 

19.4 Forslag til fremtidige studier  

Afhandlingens resultater er fremkommet via interviews, men det kunne være rigtigt 

interessant at se, hvad alternative metoder vil bringe. Den ultimative metode ville være 

deltagerobservation, da det dermed ville være muligt at høre overvejelserne, 

diskussionerne og argumenterne, der var knyttet til processen og de potentielle 

kandidater som f.eks. Bolander (2002) har gjort det. Man bør dog ifølge Stafsudd (2003) 
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tage højde for, at gode kandidater sandsynligvis kan være siet fra, inden de bliver indkaldt 

til præsentationsmøderne. Alligevel har et studium, der bygger på deltagerobservation, 

potentialet til at undgå nogle af de begrænsninger, som denne afhandling har, da 

rekrutteringsbeslutningen kunne blive studeret både i forhold til, hvornår den træffes, 

hvilke kandidater som overvejes, hvordan den egentlige magtrelation er mellem de 

involverede parter. Det kunne særligt være interessant at observere 

interviewsituationerne, især med de kandidater, som efterfølgende blev afvist. 

Afhandlingen finder, at bestyrelsesmedlemmer, og særligt -formænd, har en vigtig 

rolle at spille for rekrutteringen af koncernchefen. Dette suppleres med deres i forvejen 

magtfulde rolle inden for organisationerne. Derfor kunne det være interessant at 

undersøge rekrutteringen til bestyrelsesposter og særligt formandsposten. Gennemgår 

denne rekrutteringsproces samme forløb, som koncernchefer eller adskiller den sig på 

væsentlige punkter? Er det samme konstruktion og forestilling, man har om en 

bestyrelsesformand, som man har om en koncernchef? Et studium af adgangsvejene til 

hele denne erhvervsmæssige elite kunne med andre ord være oplagt, da dette emne ej 

heller er blevet forsket meget i. 

Endvidere kunne selve sammensætningen af de enkelte bestyrelser også være 

interessante at se på i forhold til, hvad det har at sige for udvælgelsen af koncernchefen. 

Afgør de enkelte konstellationer, hvem man peger på? Dette kunne i stil med Meyersons 

(1992) ledelsesrekrutteringsstudium angribes teoretisk ud fra et netværksperspektiv, 

hvor ejerstrukturens rolle i bestyrelsen kunne undersøges i forhold til udvælgelsen. 

Yderligere kunne det være interessant at anskue en og samme rekrutteringsproces 

fra flere nøgleaktørers perspektiv. Det ville være interessant at se, hvordan 

rekrutteringskonsulenter, kandidater, bestyrelsesformænd, medarbejdere, 

bestyrelsesmedlemmer m.fl. skaber mening inden for den samme begivenhed. Dette ville 

give et unikt indblik i, hvordan forskellige facetter vurderes alt afhængigt af, hvem man 

taler med. 

Med denne afhandling bidrager vi således både til områdets forskningsfelt gennem 

kvalitativt at påvise, hvordan rekrutteringsprocessen af koncernchefer i Skandinavien er 

med til at reproducere homogenitet, samtidig med at vi opfordrer til videre forskning 

inden for emnet. Først herefter kan vi forstå, hvordan den rette kandidat konstrueres.  
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Bilag 1: Skandinaviens største virksomheder 

 

DANMARK 

A.P. Møller - Mærsk 

Danske Bank 

ISS 

Novo Nordisk 

Carlsberg 

DONG Energy 

USTC 

Vestas 

Arla Foods 

Nykredit 

Wrist Group 

Danish Crown 

DSV 

DLG 

Coop 

Nordea 

Danfoss 

Skandinavisk Holding 

TDC 

FLSmidth 
 

NORGE 

Statoil ASA 

Telenor ASA 

Hydro ASA 

DNB NOR ASA 

Yara International ASA 

Orkla ASA 

Norgesgruppen 

Helse SØR-ØST RHF 

Storebrand ASA 

Total E&P Norge AS 

(AKER) Solutions ASA 

Reitangruppen AS 

Kommunal Landspensjonskasse 

Exxonmobil E&P 

A/S Norske Shell 

Conocophillips Skandinavia AS 

Statkraft AS 

COOP Norge SA 

Seadrill Limited 

Posten Norge AS 
 

SVERIGE 

Volvo 

Astrazeneca 

ABB 

Vattenfall 

Ericsson 

Skanska 

Teliasonera 

Tetra Laval 

Volvo PV 

SCA 

H&M 

Electrolux 

Stora Enso 

ICA 

Sandvik 

Scania 

Preem 

Atlas Copco 

Nordea 

SKF 
 

 

Kilde: Børsen DK1000 2011, Dagens Näringsliv DN500 2011 samt Veckans Affärer 2012. 
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Bilag 2: Spørgeguide for interview med koncernchefer 

Processen:  
Beskriv rekrutteringsprocessen fra dit synspunkt 
Meldte du selv interessen? 
Hvornår startede processen? 
Hvem stod for kommunikationen? 
Hvor mange samtaler var du til? Hvor foregik det henne? 
Havde I anden mere uformel kontakt? 
Have du opfattelsen af at der var flere kandidater? 
Karrieren 
Prøv at beskrive din karriere 
Fortæl om afgørende tilfælde i dit liv som du mener, har haft indflydelse på, hvor du er i 
dag. Hvilke faktorer skabte det? 
Hvilken indflydelse har dit netværk haft på din karriere? 
Har du nogensinde følt dig ”forkert”, altså haft fornemmelsen af ikke at høre til i selskabet? 
Har du bevidst måtte tilpasse dig på nogle områder? 
Hvilken indflydelse tror du, din uddannelsesinstitution fra haft for din karriere? Måske 
ikke nødvendigvis selve eksamenen, men måske mere de kontakter du har holdt fast i, det 
første job eller? Valgte du universitet efter det ranking?  
Hvis jeg gerne vil nå lige så langt som dig – hvilke råd ville du så give mig? 
 
Livsstil  

Hvad laver du i din fritid? (sport, frivilligt arbejde etc.) 
Hvis fx golf, tennis, løb: hvor mange år har du gjort det?  
Er der nogle af dine fritidsaktiviteter, som du udøver sammen med arbejdsrelaterede 
kontakter? 
Har du oplevet at det har været en fordel for dig i arbejdsrelaterede sammenhænge at du 
har dyrket ___ 
(probe på netværk, uformelle møder, samtaleemner etc.) 
 
Homogenitet 

Hvad tror du sorteringen på topniveauerne bunder i? Dvs. hvilke træk – inden for din 
organisation eller generelt – bidrager til at forklare dominansen af samme slags leder? 
Hvad tror du er årsagen til at den her slags typer stadig dominerer i toppositioner i 
erhvervslivet? 
Hvad tror du man kan gøre for at feltet af egnede kandidater bliver udvidet? 
Hvordan oplever du bestyrelsens rolle i hvem de anser som passende kandidater? 
 
Andet 

Vi har forsøgt at få fat i en del bestyrelsesmedlemmer for at snakke om dette emne. De har 
ikke ønsket at deltage. Hvad tror du er årsagen til dette? 
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Bilag 3: Spørgeguide for interview med rekrutteringskonsulenter 

Processen 
Prøv at beskrive rekrutteringsprocessen, når I skal lede efter en egnet kandidat 
hvem ansætter jer 
hvordan finder man frem til jer 
hvilke dele af processen er I med til osv. 
(prøv at illustrere det med en specifik case, du har været med til) 
 
Kandidaten 

Prøv at beskriv den profil, som guidede researchen 
Hvad er det for krav og forventninger, der stilles til en kommende CEO? 
Hvilke erfaringer og kvaliteter er vigtige? 
Hvilke karakteristika eller handlinger kan diskvalificere en kandidat? 
Hvilken stil og image ledte I efter? 
 
Har du oplevet, at I stod med en kandidat, som I mente, var et fuldstændigt perfekt match, 
og virksomheden valgte en anden? Hvad var årsagen? 
 
Homogenitet 
Har du nogensinde oplevet at en meget anderledes person blev taget i betragtning? 
Hvad tror du er årsagen til at den her slags typer stadig dominerer i toppositioner i 
erhvervslivet? 
Hvorfor tror du, så få anderledes personer rekrutteres til de her positioner? 
Hvilke faktiske og konkrete tiltag har I iværksat for at reducere dominansen af bestemte 
baggrundskarakteristika?  
Hvilken rolle vurderer du at rekrutteringskonsulenter har for opretholdelsen af 
homogeniteten?  
 
Andet 
Vi har forsøgt at få fat i en del bestyrelsesmedlemmer for at snakke om dette emne. De har 
ikke ønsket at deltage. Hvad tror du er årsagen til det? 
Oplever du nogen forskel landene imellem? 
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Bilag 4: Spørgeguide for interview med bestyrelsesformænd/-

medlemmer 

Processen 

Prøv at beskrive rekrutteringsprocessen, når I skal lede efter en egnet kandidat 
Hvem er ellers involveret? 
 Hvorfor/hvorfor ikke anvender man en rekrutteringskonsulent? 
Hvordan udvælger man en rekrutteringskonsulent? 
Hvor sker arbejdet henne? Er det typisk på bestyrelsesmøder eller ved andre mere 
uformelle sammenhæng? 
Er processerne ens eller varierer de gang fra gang? Hvorfor? Hvad gør udslaget, når det er 
anderledes? 
Karakteriseres selve processen af forhandlinger, kompromisser eller er man for det meste 
enige om hvem man vil udpege? 
Over hvor lang tid strækker sådan en rekruttering sig? 
Sker det, at en person selv melder sin interesse? 
Har du planer for ny CEO i begge organisationer? Er det de samme personer? Har du 
skrevet dem ned på en liste? Hvor har du fundet dem henne? 
Hvornår er I sikre på, hvem det skal være? (Før, under eller efter præsentationsrunden?) 
Hvornår i processen træffes beslutningen? 
 
Kandidaten 

Prøv at beskriv den profil, som guidede researchen 
Hvad leder du efter hos en kommende CEO? Hvad leder du ikke efter? 
Sker det tit at bestyrelsen har en specifik opfattelse af hvad man leder efter hos en CEO? 
Hvilke kvalifikationer er vigtige? (uddannelse, erfaringer osv.) 
Hvilke egenskaber er vigtige? Hvorfor?  
Vælges CEO’en ud fra den situation, som virksomheden er i? I så fald hvordan? 
Påvirkes valget af de præmisser som omgiver den siddende direktørs afgang? 
Tager man hensyn til kandidatens familieforhold? 
Hvor vigtigt er det med kandidatens netværk og sociale baggrund? 
Hvilke karakteristika eller handlinger kan diskvalificere en kandidat? 
 
Homogenitet 

Der er nogle, der vil mening det her er en homogen gruppe. Er du enig? 
Hvorfor tror du at så få utraditionelle personer rekrutteres til direktørposter? 
Er det problematisk at rekruttere en der ikke lever op til lederstereotypen? 
Har du nogensinde oplevet at en meget anderledes person blev taget i betragtning? 
Hvilke faktiske og konkrete tiltag har I iværksat for at reducere dominansen af bestemte 
baggrundskarakteristika?  
 
 
 
 
 
 


