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Sammanfattning 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Historiskt sett har kvinnan haft det relativt svårt på arbetsmarknaden, det var till exempel inte 
förrän på slutet av 1900-talet som kvinnan på allvar började komma in på arbetsmarknaden. 
Det diskuteras mycket kring kvinnor och ledarskap i dagens samhälle. Varje dag kan man 
läsa, höra eller se något som handlar om jämställdhet och hur företagen ska göra för att få fler 
kvinnliga chefer. Detaljhandeln är en bransch där de flesta av kunderna är kvinnor och en 
bransch där kvinnorna dominerar de lägre nivåerna och männen de högre nivåerna. Studier 
har dock visat att detaljhandeln är den bransch som kommer på fjärde plats vad det gäller flest 
kvinnliga chefer men att beakta är att många av dessa kvinnliga chefer är butikschefer och 
sitter då inte med i ledningen eller i styrelsen.  
 
Vi som skriver denna uppsats är studenter på Nordiska detaljhandelslinjen vilket är en 
ekonomlinje som fokuserar på detaljhandeln. Vi har ett stort intresse för detaljhandeln som 
bransch och därmed frågar vi oss vad det beror på att det inte finns fler kvinnor representerade 
på de högre nivåerna? Hur kommer det sig att en bransch som detaljhandeln, där det finns 
många kompetenta och arbetsvilliga kvinnor, inte är mer jämställt i toppen? Finns det stopp 
och svårigheter på vägen som hindrar kvinnor att klättra? Denna bakgrund har utmynnat i 
uppsatsens frågeställning som är: Hur är förutsättningarna för kvinnor att nå ledande 
positioner inom detaljhandeln?  
 
Ett syfte med denna uppsats är att undersöka hur vägen till toppen ser ut för kvinnor och att 
frågeställningen ska speglas både ur ett kvinnligt och manligt perspektiv. För att besvara vår 
frågeställning och syfte har vi gjort intervjuer med 10 manliga och kvinnliga toppchefer från 
några av detaljhandelns största företag, som bland annat Vd:n för ICA, Vd:n för Coop, Vd:n 
för Statoil Detaljhandel och personal – och ekonomiansvarig för JC. Vi har dessutom gjort 
intervjuer med 6 manliga och kvinnliga mellanchefer, samtliga av dessa har varit butikschefer 
på andra stora detaljhandelsföretag.  
 
Resultaten från intervjuerna visade att det finns vissa hinder för kvinnor att nå ledande 
positioner i detaljhandeln. Dessa hinder kan delas in under tre nivåer; samhället, 
organisationen och individen. Det visade sig bland annat att det är relativt svårt för kvinnor att 
nå ledande positioner i detaljhandeln. Samtliga respondenter påtalade även att detaljhandeln 
inte är jämställd och att det är lättare för män att göra karriär. Det som även framkom var att 
det finns vissa förutfattade meningar, tydliga könsroller och stereotyper i samhället som kan 
försämra förutsättningarna för kvinnor att göra karriär. Lösningar som framkommit till dessa 
hinder är bland annat att samhället måste förändra sin syn på kvinnan och att företagen måste 
underlätta för kvinnor att göra karriär. 
 
Vi tror att många av dessa hinder är generella för arbetsmarknaden i stort. Dock anser vi att 
det skulle kunna vara en aning lättare för kvinnor att nå ledande positioner inom detaljhandeln 
eftersom denna bransch bland annat har en större grupp kvinnor att rekrytera från. 
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1 Inledning 
___________________________________________________________________________ 

I detta inledande kapitel ges en kortfattad presentation till bakgrund, problem, 
frågeställning och syfte för uppsatsen. Vidare redogörs det en dispositionsmodell av 

uppsatsens upplägg. 
___________________________________________________________________________ 
 

1.1 Bakgrund 
I dagsläget diskuteras det mycket kring kvinnor och ledarskap. Varje dag kan man läsa 
artiklar i dagstidningarna som bland annat handlar om vilka åtgärder som skulle kunna vidtas 
för att det ska bli mer jämställt och vad det egentligen beror på att det finns få kvinnor i 
ledande positioner. Dagens Nyheter har haft flera artiklar som bland annat har handlat om att 
det är flest kvinnor som tar examen men att det är männen som får jobben. Diskussioner har 
förts huruvida kvotering är ett bra verktyg för att få in fler kvinnor i styrelserummen eller inte.   
 
Historiskt sett kan man se att kvinnorna under 1800-talet hade en marginaliserad ställning i 
samhället och framför allt i arbetslivet. De lagar som fanns på den tiden gynnade enbart 
männen och kvinnan sågs som underlägsen. I början av 1900-talet började trots allt saker 
förändras till kvinnornas fördel. Kvinnans svaga roll i samhället och i arbetslivet kom allt mer 
i fokus vilket resulterade i att lagar skrevs om, nya lagar bildades och utformades. Trots detta 
kännetecknades mitten av 1900-talet av en fortsatt kraftig könssegregering, både gällande 
fördelningen i arbetslivet och i hushållsarbetet. Männen dominerade arbetslivet och kvinnorna 
dominerade arbetet i hemmet. Det var inte förrän i slutet av 1900-talet som kvinnans roll blev 
allt mer jämställd med mannens. (Ohlander et al., 2002) Det råder enligt många forskare och 
författare fortfarande könssegregering i det svenska arbetslivet, speciellt i de ledande 
positionerna: männen är överordnade och kvinnorna underordnade. Trots detta är Sverige ett 
land som har kommit väldigt långt i jämställdhetsarbetet. Sverige är det land i världen som till 
exempel har den minsta skillnaden mellan män och kvinnor verksamma i arbetslivet, 
samtidigt som landet är ett av de länder som har flest deltidsarbetande kvinnor. 
(Amundsdotter et al., 2001)  
 
De troliga svaren på frågorna varför ser det ut som det gör i arbetslivet och varför det finns så 
få kvinnor på ledande positioner har visat sig vara många. Bland annat kan det bero på att 
män oftast väljer andra män vid rekrytering av toppchefer men också på grund av att det finns 
ett osynligt hinder (glastak) för kvinnor som vill klättra i karriärstegen. (Wahl, 2003) 
Anledningen till att män väljer män kan vara att de känner sig mest bekväma med andra män 
och att de ofta väljer någon som är lik dem själva. En annan orsak till varför det finns så få 
kvinnor i ledande positioner kan vara stereotyper och en social konstruktion. Vi antar att män 
och kvinnor är och beter sig på vissa sätt, vilket även är något som vi har lärt oss sedan 
barnsben. Vi har ”lärt oss” att män är starkare, hårdare och har mer ledaregenskaper medan 
kvinnor är mjukare, försiktigare och mer hjälpsamma. (Wahl, 2003) 
 
Det svenska näringslivet hade år 2004 2–3 procent toppchefer som var kvinnor. Med 
toppchefer menas i detta fall Vd eller Vice Vd. (DN 2004-06-21) I år, 2006, gjorde Monica 
Renstig på uppdrag av SNS, Studieförbundet Näringsliv & Samhälle, en undersökning 
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gällande kvinnliga chefer 2006, ”Kvinnliga chefer i näringslivet 2006”, och jämförde 
resultaten med tidigare mätningar från åren 1990, 2002, 2004 och 2005. Underlaget kommer 
från företagens årsredovisningar. Renstig fann att sedan år 1990 fram till i år 2006 har andelen 
kvinnliga chefer ökat från 9 till 26 procent. Utvecklingen har dock tycks stanna på runt 26 
procent kvinnliga chefer i alla privata aktiebolag med fler än en anställd. Renstig nämner att 
det inte märkts någon förändring av andelen kvinnliga chefer bland börsbolagen, där andelen 
kvinnliga chefer utgör en tredjedel.  
 
Vid en jämförelse av olika branscher, se tabell 1 nedan, kommer detaljhandeln på fjärde plats 
vad gäller andelen kvinnliga chefer. (SNS, 2006) 
 
Tabell 1. Andelen kvinnliga chefer i olika branscher – år 1990, 2002, 2005 och 2006 

 
Källa: SNS 2006  
 
Detaljhandeln domineras av kvinnor på de lägre nivåerna och majoriteten av kunderna är 
också kvinnor. Svenska Dagbladet (SvD) publicerade en artikel den 18 april år 2005 som 
berörde det faktum att trots att kunderna är kvinnor, är det fortfarande männen som har 
makten i detaljhandeln. Stora bolag som Ica, Ikea och Retail and Brands hade inte en enda 
kvinna i styrelserna under åren 2002 till 2005. År 2002, samma år som dåvarande 
jämställdhetsminister Margareta Winberg hotade med kvotering till börsbolagens styrelser, 
granskade Svenska Dagbladet Näringsliv jämställdheten i detaljhandeln. Då bestod 
branschens bolagsstyrelser till 88 procent och ledningsgrupperna till 76 procent av män. Detta 
trots att 75 procent av alla kläder, 60 procent av all mat och 70 procent av heminredningen i 
Sverige köps av kvinnor. (SvD 2005-04-18)  
 
Tre år senare, år 2005, var det fortfarande männen som dominerade toppskiktet i bland annat 
klädbranschen, dagligvaruhandeln och inredningssektorn. Svenska Dagbladet Näringsliv 
granskade samma bolag som år 2002, och även om det pekade i rätt riktning var det långt kvar 
till en jämställd situation. I de 16 företagens ledningsgrupper hade kvinnoandelen på tre år 
bara ökat med 4 procent, från 24 till 28 procent. På styrelsesidan gick rekryteringen av 
kvinnor snabbare, kanske tack vare Margareta Winbergs hot om kvotering. År 2002 var 
andelen kvinnor 12 procent och år 2005 hade andelen ökat till 21 procent. I tabell 2 nedan kan 
det utläsas att Retail and Brands, Ikea, Ica och MQ år 2005 inte hade några kvinnor antingen i 
styrelsen eller i ledningen. (SvD 2005-04-18)   
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Tabell 2. Antalet män respektive kvinnor i styrelse samt ledning i 16 av Sveriges största 
detaljhandelsföretag, år 2005 
 

Företag Styrelse Ledning 

 Antal män Antal kvinnor Antal män Antal kvinnor 
Axfood 4 4 10 1 
Coop Norden 12 2 13 2 
Wedins 4 2 4 2 
JC 6 1 6 1 
Lindex 5 2 7 7 
Ica 8 0 6 2 
Ikea 7 0 5 2 
MQ 7 0 5 1 
Retail and Brands 4 0 4 2 
Mio Möbler 6 1 2 1 
Duka 3 1 3 4 
Indiska 5 1 3 4 
H & M 8 5 8 3 
KappAhl 4 2 3 4 
Åhléns 6 5 6 2 
Nilson Group 6 1 5 4 
Källa: Svenska Dagbladet 2005-04-18 
 

1.2 Problemdiskussion 
Vi insåg snabbt att det forskats och skrivits mycket om kvinnor och ledarskap, men då ofta på 
en mer generell och övergripande nivå. Vi anser att det finns utrymme för denna uppsats dels 
eftersom vi fokuserar på detaljhandeln som bransch och dels på grund av att undersökningen 
både reflekteras ur ett kvinnligt och manligt perspektiv. Vi frågar oss hur det kommer sig att 
det inte finns fler kvinnor representerade på de högre nivåerna i detaljhandelsföretagen? Hur 
kommer det sig att en bransch som detaljhandeln, där det finns många kompetenta och 
arbetsvilliga kvinnor, inte är mer jämställt i toppen? Finns det stopp och svårigheter på vägen 
som hindrar kvinnor att klättra? Detaljhandeln domineras av kvinnor, som nämnts ovan, både 
bland de anställda och hos kunderna.  
 

1.3 Frågeställning 
Vi har genom denna inledning och problemdiskussion landat i frågeställningen: 
 
Hur är förutsättningarna för kvinnor att nå ledande positioner inom detaljhandeln?  
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förutsättningarna är för kvinnor att nå ledande 
positioner inom detaljhandeln samt att undersöka hur vägen till toppen ser ut för kvinnor. 
Vidare är syftet att frågeställningen ska speglas både ur ett kvinnligt och manligt perspektiv. 
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Syftet är även att undersöka om synen på kvinnors karriär skiljer sig åt hos mellanchefer och 
toppchefer. Mellanchefer definierar vi som butikschefer och toppchefer definierar vi som de 
som ingår i ledningsgruppen, till exempel Vd, Vice Vd och andra chefspositioner såsom 
divisionschef, platschef, marknadschef, regionchef och ekonomichef. 
 

1.5 Definition av jämställdhet 
Men jämställdhet menar vi i denna uppsats att det ska vara en jämn fördelning av män och 
kvinnor i hela organisationen och att kvinnor och män, oavsett kön, har lika förutsättningar 
för att göra karriär. 
 

1.6 Johanna och Jessica om kvinnor och ledarskap  
Hej,  
Vi som är författare heter Johanna och Jessica och är 25 år gamla. Eftersom vi skriver om ett 
hett och omdebatterat ämne (kvinnor och ledarskap) samt har ett hermeneutiskt 
förhållningssätt där våra egna tolkningar är centrala (förklarar detta vidare i metodavsnittet), 
har vi valt att presentera vår syn på kvinnor och ledarskap. Detta för att du som läsare lättare 
ska kunna förstå varför vi skriver om detta ämne samt vad vi som författare har i bagaget inför 
tolkningarna i analysen. 
 
Ingen av oss är gifta eller har barn. Vi har gått i samma klass på Nordiska Detaljhandelslinjen, 
på Stockholms Universitet, i snart fyra år. Tankar och idéer om uppsatsämnet har kommit upp 
löpande. Vi har konstaterat att vi varje dag läser, hör eller ser något som handlar om 
jämställdhet, hur företagen ska göra för att få fler kvinnliga chefer, vad det beror på att det 
finns så få kvinnor i ledningsgrupperna, huruvida kvotering är ett bra sätt att få fler kvinnor i 
ledande positioner etc. Något som vi kom fram till, förutom att vi ville fördjupa oss i detta 
ämne, var att vi inte tror att kvotering är en lösning, trots att vi är starkt präglade av att allt ska 
vara jämställt. Vi tror att vår generation har kommit relativt långt jämställdhetsmässigt, men 
att problem uppstår fortfarande när det är dags att skaffa barn. Många familjer faller lätt 
tillbaka i gamla mönster, det vill säga kvinnan tar störst ansvar för barnen och är hemma mer, 
vilket påverkar hennes karriär. Vi tror att könsroller och förutfattade meningar om män och 
kvinnor börjar gro redan när man är ett barn, för att sedan under uppväxten förstärkas eller 
förmildras. Detta tror vi kan vara en av anledningarna till att det ser ut som det gör i 
näringslivet.  
 
Vi är vid en milstolpe i våra liv, vi ska slutföra studierna till sommaren, börja arbeta och 
förhoppningsvis göra karriär. Vi är därmed intresserade av att försöka förstå varför det ser ut 
som det gör i näringslivet. Finns de så kallade ”glastaken”, ”bastubesluten” och ”tröga 40-
talisterna”? Stämmer de förutfattade meningar som vi blir pumpade med: ”att kvinnor inte vill 
göra karriär”, ”kvinnor vill inte offra sina familjer” och att ”kvinnor är inte tillräckligt 
målinriktade”.  Det är viktigt att beakta vilken otrolig uppgift vi kvinnor står inför; göra 
karriär, skaffa barn, ha en fungerande relation med sin man, hinna med sig själv, vänner, 
träning, hemmet, barnens aktiviteter etc. Vi ser verkligen fördelarna med att ha en jämlik 
fördelning av män och kvinnor på företagen och vi tror att de bästa resultat kan uppnås genom 
detta. Frågan är bara hur kvinnan ska hinna med allt? Företagen måste underlätta och ge 
kvinnor möjlighet till karriär. Vi vill också se hur männen uppfattar kvinnor som är på väg 
upp i karriären, men också synen på kvinnan i en vidare aspekt. Vi vill sedan jämföra detta 
med kvinnornas syn på deras egna karriärer och om de upplevt några hinder på vägen. 
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1.7 Dispositionsmodell 
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2 Metod 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt redogör vi bland annat för vår syn på kunskap, hur vi lagt upp 
undersökningen, val av respondenter, genomförandet samt en diskussion förs om reliabilitet 

och validitet.   
___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Vår syn på kunskap  
Undersökningsfilosofi handlar om hur man ser på skapandet av kunskap. Det synsätt vi har 
genom denna uppsats är det interpretiva, det tolkande. Vår frågeställning och vårt syfte är för 
komplexa för att vi ska kunna komma fram till ett enda allmängiltigt svar. Det tolkande, 
interpretiva synsättet är ett sätt att kunna hantera sådan komplexitet. (Saunders et al. 2003) 
Flera andra forskare och författare gör en indelning mellan positivism och hermeneutik. 
Hermeneutiken är ett sätt att tolka och förstå, att frilägga och tilldela mening samt att ange 
betydelse. (ibid.) Enligt denna indelning är det hermeneutiken som motsvarar vårt 
tillvägagångssätt i den här undersökningen. Hermeneutiken menar att det finns flera sätt att 
förstå världen eller en viss företeelse. (ibid.) Det handlar om att ta reda på den subjektiva 
verkligheten för de respondenter som studeras. De personer vi intervjuar kan bara ge sin syn 
på problemområdet och inte presentera en verklighet som gäller för alla. Det är vår uppgift att 
ta hänsyn till detta och inte använda deras information som om det skulle vara objektivt utan 
istället sätta subjektiviteten i fokus. Det är vår uppgift att förstå varför våra respondenter ger 
de svar de ger. Beroende på deras bakgrund tar de sig an problemet på olika sätt. De 
hermeneutiska vetenskaperna söker efter möjliga innebörder hos sina studieobjekt. Genom att 
tolka allt vårt insamlade material tror vi att vår frågeställning kommer besvaras på bästa 
möjliga sätt. (Saunders et al. 2003) 
 

2.1.1 Vår förförståelse 
En grundtanke inom hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa 
förutsättningar. (Saunders et al. 2003) Vi möter aldrig världen förutsättningslöst utan vi har 
alltid en förförståelse av det vi tolkar. På vilket sätt förförståelsen skall delges läsaren finns 
det många funderingar kring (ibid.). Om en självbeskrivning har betydelse för mottagarens 
förståelse av problemet bör den vara med. Vi anser att det i vårt fall har det, vår bakgrund 
kommer färga vår analys och därför kommer vi att presentera det vi tror har störst betydelse. 
Men det finns också andra kommunikationssätt. I sättet vi argumenterar för valda teorier, 
tolkningar, infallsvinklar och så vidare kommuniceras också vår förförståelse. I en 
förförståelse ingår många komponenter; däribland språk, begrepp och personliga erfarenheter 
(ibid.). Vi tycker att det är viktigt att ta upp vår förförståelse gällande ämnet för att skapa 
insikt, både för oss själva och för läsaren, om hur detta påverkar vår tolkning av de 
intervjuades svar, hur vi analyserat och vilka slutsatser vi har dragit. Hermeneutiken menar att 
vi alltid ser olika aspekter, vi kan aldrig ställa oss utanför oss själva när vi 
studerarverkligheten (ibid.). I det inledande kapitlet presenterade vi vår förförståelse, 
”Johanna och Jessica om kvinnor och ledarskap”.  
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2.2 Hur vi tar oss an problemet - undersökningsansats 
Vi har inte utgått från någon färdig hypotes, utan vi var intresserade av att undersöka kvinnors 
förutsättningar att nå ledande positioner i detaljhandeln. Vi har använt oss av intervjuer som 
datainsamlingsmetod och samlat information/teorier via böcker, artiklar och uppsatser för att 
leta efter gemensamma länkar mellan undersökningen och teorier. Den typ av undersökning 
som denna uppsats kommer att grunda sig på, när man inte har en färdig hypotes från början, 
kallas induktiv. Med ett induktivt arbetssätt formuleras en teori efter att undersökningen är 
gjord. Anledningen till att valet av ett induktivt arbetssätt är att vi kände att risken fanns att vi 
medvetet hade letat data som stödjer våra hypoteser.  
 
Vi måste dock tillägga, att eftersom denna undersökning varit induktiv innebär det inte att vi 
inte hade några idéer eller föreställningar innan vi började. Det är inte rimligt att man kan gå 
ut i verkligheten med ett helt öppet sinne. (Saunders, et al., 2003) Dock har vi försökt arbeta 
så förutsättningslöst som vi kunnat. Vi har även två tidigare gjorda teoretiska litteraturstudier i 
bagaget, som berör ämnena kvinnor respektive ledarskap. Detta bidrar även till att vi har en 
bra grund att stå på vid utförandet av denna uppsats.  

2.3 Hur vi lagt upp undersökningen - undersökningsstrategi  
Nästa steg var att bestämma vilken strategi som skulle användas för undersökningen. 
Strategin fungerar som en övergripande plan för hur frågeställningen skall besvaras och syftet 
med arbetet uppnås. (Saunders et al. 2003) Vi ansåg att det bästa tillvägagångssättet skulle 
vara att intervjua ett antal individer med insikt i ämnet utifrån olika perspektiv. Resultatet från 
dessa intervjuer analyserades sedan med hjälp av befintlig teori, genom detta har att 
analyserat och dragit slutsatser om vilka som är de viktigaste aspekterna gällande kvinnor, 
ledarskap och detaljhandel.  

2.4 Hur vi samlar in vårt material - datainsamlingsmetod   
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för att samla in data som bäst besvarar vår 
frågeställning och vårt syfte. I en kvalitativ intervju är intervjuaren medskapare av resultaten. 
(Kumar et al. 2003) 
 
Respondenterna fick i möjligaste mån styra inriktningen på diskussionen. Vi var medvetna om 
vad vi ville få ut av intervjuerna och såg till att få svar på detta men i övrigt försökte 
intervjuerna anpassas efter situationen och respondenten. Det finns flera typer av intervjuer. 
Saunders et al. (2003) delar in intervjuerna i strukturerade, semistrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. 
Semistrukturerade intervjuer är informella och används för att få en djup inblick i området. 
(Saunders et al. 2003) Ett antal färdig formulerade områden användes under intervjuerna, se 
områdena under stycke 2.4.2 nedan. Genom att fokusera på ett antal bestämda områden blir 
intervjun varken strängt strukturerad med standardiserade frågor eller helt icke-styrande. 
Respondenten ges på detta sätt frihet att diskutera kring händelser, beteenden och tankar. När 
diskussionen svävade ut allt för långt försökte vi styra in den till våra frågeområden.  
 
För att underlätta och undvika förvirrning för respondenten vid intervjutillfället ledde endast 
en av oss intervjun medan den andra satt tyst och antecknade. För att inte information skulle 
glömmas bort eller förloras bandades hela intervjun, vilket respektive respondent tillfrågades 
först. 
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2.4.1 Val av respondenter 
Vi har intervjuat totalt 16 personer, hälften män och hälften kvinnor. Av de 10 toppcheferna 
som intervjuades var 5 män och 5 kvinnor. De resterande 6 respondenterna, 3 män och 3 
kvinnor, var ”mellanchefer” som är ”på väg upp” till en ledande position. Anledningen till 
varför vi både intervjuade toppchefer och mellanchefer var för att se om det fanns skillnader 
mellan de olika positionerna gällande synen på kvinnor och deras karriär. 
 
Som urvalsmetod har vi använt oss av bedömningsurval, vi valde ut ett antal respondenter 
som vi trodde bäst skulle kunna ge information för att besvara vår frågeställning. (Saunders et 
al. 2003) Om man har ett litet urval, vilket vi i detta fall hade, är denna typ av urval att 
föredra. (Kumar et al. 2003) Vi diskuterade fram och tillbaka med varandra vilka som skulle 
vara bäst lämpade att ingå i vår studie för att belysa problemet ur olika intressanta perspektiv. 
Access är även en viktig fråga som vi har tagit hänsyn till. Det gjordes genom att vi fick välja 
respondenter utifrån om de hade tid att träffa oss under den tid vi avsatte för intervjuer. Vi har 
valt respondenter från olika detaljhandelsföretag. I vissa fall valde vi ett företag och kontaktat 
detta för att få tag på rätt person medan vi i andra fall vände oss direkt till personen i fråga. 
Bristen med detta urval kan resultera i att vi går miste om personer med relevant information. 
 
I tabell 3 nedan redovisas de sexton respondenter som deltagit i vår undersökning. Här 
presenteras respondenternas befattning samt vilket företag de arbetar på. 

 
Tabell 3. Toppchefernas och mellanchefernas titel samt det företag de arbetar på. 
 

Företag Titel Företag Titel 

Coop Personalchef ICA VD, Sverige  

Lindex Affärsområdeschef Nordiska Galleriet VD 

Åhléns Personaldirektör IC -Companys Butikschef 

Apoteket Affärsområdeschef Clas Ohlson Butikschef 

JC Redovisnings- & personal- 
chef  Gant Women Butikschef 

Statoil 
Detaljhandel VD, Sverige Gant Man Butikschef 

Statoil 
Detaljhandel Distriktschef J-lindeberg Butikschef 

Coop VD, Sverige Filippa-K Butikschef 

 

2.4.2 Intervjuguide 
De flesta former av kvalitativa intervjuer kräver någon form av intervjuguide. I en 
intervjuguide anges de ämnen som är föremål för undersökningen och i vilken ordning de 
kommer att tas upp under intervjun. (Kumar et al. 2003) Guiden kan beskriva de ämnen som 
ska täckas eller den kan rymma en rad omsorgsfullt formulerade frågor.  
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Våra teman:  

1. Kön vs karriär 
2. Jämställdhet 
3. Ledarskap  
4. Rekrytering 
5. Manligt/kvinnligt 
6. Den personliga upplevelsen 

 
Ämnet genus kopplat till ledarskap och jämställdhet är av många ofta ansedda som berörande 
och känsliga ämnen. För att erhålla den bästa möjliga diskussion och så relevant information 
som möjligt behandlades dessa områden i slutet av intervjun. 
 

2.4.3 Genomförande 
Samtliga respondenter vi valt ut kontaktades först via telefon och sedan mailades en 
bekräftelse ut. Vi presenterade kort vilka vi var, syftet med uppsatsen samt hur de kunde bidra 
till vår uppsats. Intressant att notera är att samtliga kvinnliga toppchefer ville ha våra frågor i 
förväg medan ingen av de manliga toppcheferna efterfrågade detta. 
 
Eftersom våra intervjupersoner tillfrågades utifrån sina yrkesroller föll det sig naturligt att 
intervjuerna genomfördes på deras arbetsplatser under arbetstid. Vi försökte hela tiden att 
följa med i respondenternas resonemang och följa upp det med olika påstående. Intervjuerna 
pågick omkring 1 timme. Vi är medvetna om att vissa frågor som diskuterades var relativt 
känsliga och vi hoppas att respondenterna gav ärliga svar om deras faktiska uppfattningar och 
inte försökte anpassa sina svar efter vad de trodde att vi eventuellt ville få fram.  
 
Respondenten fick en bakgrund till intervjun genom en orientering före och efter intervjun. 
Intervjuerna öppnades med att vi återigen förklarade vilka vi var och vilket syfte vi hade med 
uppsatsen. Sedan gick vi vidare med några inledande frågor om personens bakgrund såsom 
karriär och arbetsuppgifter. Den kvalitativa intervjun förutsätter att frågorna till en början är 
så öppna som möjligt. Det är dock viktigt att veta vad man vill ha ut av intervjun (Kvale 
1997) och allt eftersom konversationen flöt på försökte den som ledde intervjun att hela tiden 
snappa upp svaren och leda dem vidare och ibland tillbaka till våra frågeområden. Det var i de 
flesta fall lätt att föra diskussionen och vi upplevde att respondenterna gärna delade med sig 
av sina kunskaper, erfarenheter och upplevelser. Forskningsintervjun fortskrider ungefär som 
en normal konversation men har ett specifikt syfte och en specifik struktur: den karaktäriseras 
av en systematisk form av utfrågning. (Kvale 1997) Intervjuarens frågor bör vara korta och 
enkla. Även om formuleringen av en fråga oavsiktligt kan forma svarets innehåll, förbises det 
ofta att ledande frågor också är nödvändiga i många sammanhang; deras användning beror på 
undersökningens ämne och syfte. (Kvale 1997) I vissa fall när vi kände att vi ville ha ett 
specifikt svar eller att respondenterna skulle ta ställning till något speciellt kunde vi använda 
oss av en ledande fråga, i övrigt undveks dessa. Vi talade om för respondenten att vi ville 
undersöka kvinnor, män, ledarskap och detaljhandel. Mer specifikt hur det ser ut för kvinnor 
att nå ledande positioner. Eftersom vårt undersökningsområde är relativt känsligt, som 
tidigare nämnts, förklarade vi i början av intervjun att vår avsikt inte är att ”hänga ut” ett 
specifikt företag eller person. Vår önskan var istället att diskussionen skulle handla om den 
intervjuades personliga syn, erfarenheter och upplevelser angående hur förutsättningarna är 
för kvinnor att nå ledande positioner inom detaljhandeln samt att undersöka hur vägen till 
toppen ser ut för kvinnor.  
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När vi sedan sammanställt och tolkat intervjumaterialet har vi tagit ställning till detta genom 
att försöka koncentrera oss på de delar som är mer allmängiltiga. Vi anser att respondenterna 
förstod vår avsikt och inte färgades allt för mycket av oss som intervjuare. Det vi dock kan se 
en viss antydan till är att svaren som vi erhållit i vissa fall inte är riktigt korrekta, detta på 
grund av vårt känsliga undersökningsområde.  
 
Den första intervjun som genomfördes med butikschefen på IC Company, fungerade som en 
testintervju. Vi känner respondenten sedan tidigare och vi fick möjlighet att avbryta och 
erhålla hennes åsikter om hur hon ansåg att intervjun fungerade. Detta bidrog till att vi 
finslipade intervjumallen inför de kommande intervjuerna och på det sättet i viss mån undvikit 
missförstånd.  
 

2.5 Vad gör vi med vårt material – sammanställning och tolkning  
När väl intervjuerna genomförts tog vi ställning till hur informationen skulle sammanställas 
och analyseras. Ödman (1994) använder att lägga pussel som metafor för att beskriva hur en 
analys av kvalitativa data kan gå till när man använder hermeneutiken som verktyg. Han 
beskriver känslan av nästan uppgivenhet, att sitta där med en hög pusselbitar och inte veta 
riktigt vart man ska börja. Men efter att ha plockat med bitarna en stund hittar man plötsligt 
några som passar ihop och man ser ett sammanhang! Efter en stund har man flera sjok med 
pusselbitar som tillsammans skapar olika mening. Hela tiden växlar perspektivet mellan den 
lilla pusselbiten och den stora helheten, hur varje bit blir del av ett större sammanhang där den 
skapar ny mening. Sakta ser man så hela bilden träda fram allteftersom pusslet blir mer och 
mer färdigt. (Ödman 1994)  
 
Detta visar hur vi har gått tillväga när vi har tolkat och förstått vårt material. Vi startade 
ganska planlöst, vi gick från del till helhet och från helhet till del. (Ödman 1994) Den så 
kallade hermeneutiska cirkeln pekar på sambandet mellan det vi ska tolka, förförståelsen och 
det sammanhang som det måste tolkas i. Det betecknar förhållandet mellan del och helhet, hur 
helheten skall tolkas är beroende av hur delarna tolkas och vice versa. (ibid.) Forskaren måste 
hela tiden pendla mellan dessa två. Genom tolkandet får vi en ny förståelse. Vi skapar en ny 
mening, vilket kan göra att riktningarna förändras. Vi utvecklar därmed en ny förförståelse att 
utgå ifrån. (ibid.) Vi försökte på detta sätt plocka ut olika delar ur intervjuerna som 
behandlade samma sak och sedan sätta dem i ett sammanhang genom att hitta gemensamma 
nämnare. Vi försökte genom att plocka delar av intervjuerna fram och tillbaka ringa in vad 
respondenterna lyfte fram som viktigt när det gäller förutsättningarna för kvinnor att nå 
ledande positioner inom detaljhandeln. Vi har valt att låta respondenterna vara anonyma i 
empirin och analysen och endast nämna om det är en kvinna eller en man. Anledningen till 
detta är att syftet med denna uppsats är att jämföra män och kvinnor och inte ”hänga ut” 
någon enstaka person.  
 

2.6 Hur väl besvarar vi våra frågor – Reliabilitet och validitet  
Man kan aldrig veta om man helt besvarat sin frågeställning men man kan reducera 
möjligheten att få fel svar. (Saunders et al. 2003) Med det hermeneutiska synsättet är detta 
ännu mer aktuellt. Det är en förutsättning att det inte finns en enda, absolut korrekt tolkning, 
de är bara mer eller mindre sannolika eller trovärdiga. (Gilje och Grimen 2004) Det finns 
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inget absolut säkert fundament som man kan börja en tolkningsprocess utifrån eller någon bas 
att pröva tolkningar mot. (ibid.) Tolkningsprocessen är komplex och tvetydig. (Ödman 1994)  
 
Olika intervjuare kan få den intervjuade att göra olika uttalanden om samma tema beroende 
på deras skiftande känslighet och kunskap om ämnet för intervjun. (Kvale, 1997) Vi är 
naturligtvis medvetna om detta. Om undersökningen skulle genomföras ytterligare en gång 
finns det en chans att resultatet skulle bli ett annat. Oavsett om vi själva frågar våra 
respondenter eller om någon annan gör det kommer nya omständigheter att gälla och svaren 
skulle kunna skilja sig åt. Vi anser dock inte att detta är ett problem utan anser att vårt 
material är reliabelt på grund av våra intervjusituationer. Våra respondenter var intresserade, 
de var avslappnade och vi fick i de flesta fall intrycket av att de gav oss all information kring 
våra frågor. Som vi tagit upp tidigare i metodkapitlet är det ämnesområde vi har valt att 
studera känsligt för vissa människor, vilket kan ha påverkat svaren.  
 
Validitet avser att ange hur pass väl man mäter det som avsätts mäta. (Svensson 1996) Inom 
kvantitativ metodik strävar man efter att numeriskt fastställa validiteten. Validitet i detta fall 
handlar om kunskapen och meningen hos respondenterna verkligen kommit fram. (Remenyi 
et al. 1998) Inom den kvalitativa metoden vill vissa inte vidkännas validitet eftersom det är så 
pass förknippat med den kvantitativa metoden medan andra istället vill ge begreppet en 
annorlunda och vidare innebörd. (ibid.) Genom att vi endast vill ge svar på vår frågeställning 
utefter de omständigheter som råder just nu och att vi i intervjusituationerna gjorde allt vi 
kunde för att får fram respondenternas verkliga tankar kring problemet anser vi att vi har ett 
resultat som mycket väl uppfyller vårt syfte och besvarar vår frågeställning på ett bra sätt. Vår 
största nackdel är vår ovana av sådana här undersökningar och intervjuer och att vår osäkerhet 
då kunnat försämra resultatet. 
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3 Empiri 
___________________________________________________________________________ 
 

I detta kapitel kommer du som läsare att erhålla det empiriska resultatet från intervjuerna. 
För att få struktur på detta kapitel är det uppdelat i tre nivåer; samhälle, organisation och 
individ. Vi kommer endast att redovisa svaren uppdelat på toppchefer och mellanchefer när 
svaren skiljer sig åt.   
 
 
Samtliga respondenter i denna undersökning är verksamma inom olika detaljhandelsföretag. 
När intervjuerna genomfördes belyste vi även att vi främst vill undersöka hur det ser ut just i 
detaljhandeln.  

3.1 Samhällsnivå 
Under detta stycke kommer det intervjumaterial som belyser vår frågeställning ur ett 
samhällsperspektiv att behandlas. Med det menar vi förutsättningarna för att lyckas i karriären 
beroende på vilket kön man har, vilka hinder som kan finnas för kvinnor i deras karriär samt 
eventuella lösningar till dessa hinder. Vidare tar vi upp hur kvinnor beter sig mot andra 
kvinnor, hur respondenterna definierar jämställdhet och till slut jämställdhet kontra 
detaljhandeln. 

3.1.1 Kvinnor i karriären 
Majoriteten av de kvinnliga och manliga respondenterna anser att det är lättare för män att 
göra karriär. Men åsikterna om varför det är så skiljer sig åt. Svar som återkom var att det 
delvis bero på att det är mer naturligt för män att göra karriär eftersom kvinnor har varit 
hemma och tagit hand om barn i 2000 år och att det delvis bero på att kvinnor har ett sämre 
självförtroende. Detta kan göra det svårare för kvinnor att göra karriär. De starka manliga 
nätverken var även återkommande när olika anledningarna diskuterades till varför kvinnor har 
svårare att lyckas i karriären. En kvinnlig toppchef sa att ”Män ’klappar varandras ryggar’ 
och är betydligt bättre på att nätverka både i privatlivet och på arbetsplatsen, männen hjälper 
varandra till olika positioner, de bildar starka band mellan varandra eftersom de följer 
varandra i sina karriärer”. Respondenten fortsatte med att säga att ”detta beteende finns inte 
bland kvinnor”. För att motverka de starka manliga nätverken måste man, enligt flera 
kvinnliga toppchefer, börja bygga underifrån så att man har en bred och stark bas av kvinnor 
att rekrytera ifrån samt göra medvetna satsningar. ”Kvinnor som sitter på höga positioner har 
ett stort ansvar att vara goda förebilder och hjälpa andra kvinnor att klättra”. (kvinnlig 
toppchef) De menar även att kvinnor måste bli bättre på att bygga nätverk.  
 
En kvinnlig toppchef anser att vissa manliga chefer har olika ”glasögon” när de rekryterar. 
Hon menar att om de till exempel ska rekrytera en HR - chef tänker de omedvetet mer på en 
kvinna och när en försäljningschef ska rekryteras tänker de oftare på en man. En av de 
kvinnliga mellancheferna tycker dock att det är svårt att säga om könet spelar roll. Hon tror 
snarare att hennes karriär har påverkats av den individ hon är; hon säger att ”jag har helt 
enkelt visat att jag är kompetent nog”. Trots att hon tycker att det är lättare för män att göra 
karriär tror hon att kvinnorna är på god väg att kunna ändra detta och säger att ”kvinnor tror 
mer på sig själva i dagens samhälle och har lättare att ta för sig utan att skämmas”. Hon 
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tillägger emellertid att kvinnor får kämpa mer för att visa att duger. Att kvinnor måste bevisa 
att de duger extra mycket, mer än männen, var något som uppkom hos många manliga och 
kvinnliga respondenter.  
 
”Män anställer män” (manlig toppchef)  
En manlig toppchef menar att män har en tendens att anställa män och säger att ”från början 
satt det mest män på höga positioner och vid rekrytering handlar det mycket om vem man 
känner, detta leder till att män anställer män”. En annan manlig respondent tror att män 
anställer män och att kvinnor också helst anställer män.  
 
Flera av de manliga mellancheferna och toppcheferna menar att kvinnor inte offrar lika 
mycket som männen, vilket är en ytterligare anledning till att kvinnor inte kommer lika långt i 
karriären. En manlig respondent säger ”Jag har gjort väldigt många uppoffringar på vägen, 
flera kraschade äktenskap. Jag tror inte att jag hade gjort samma uppoffringar om jag hade 
varit kvinna”.  Han säger vidare att detta inte är en bra egenskap, men en egenskap som ofta 
uppskattas av företaget.  
 
En manlig toppchef nämner även att det är ett större steg för kvinnor som arbetar på 
butiksgolvet att ta sig upp till huvudkontoret än vad det är för män. Han säger att ”Kvinnor är 
ofta lite mesiga när det gäller att ta för sig, de har inte lika mycket ’GO’ som killar har”. Han 
påpekar också att anledningen till varför det finns många tjejer på lägre nivåer i detaljhandeln 
är på grund av att det är ett typiskt kvinnoyrke. 

3.1.2 Hinder i karriären  
”Karriär och familj = en omöjlig ekvation” (manlig toppchef) 
 
Samtliga respondenter, oberoende av position, ansåg att det finns konkreta hinder för kvinnor 
att göra karriär. Ett hinder som samtliga kvinnliga och manliga respondenter ser är barn. En 
av de kvinnliga mellancheferna menar att ”kvinnor inte kan förväntas ha samma utveckling 
som män i karriären på grund av att de måste vara hemma med barn”. Hon menar att om 
kvinnor får barn år efter år är det inte rimligt att kunna avancera på samma sätt som män. Hon 
menar vidare att kvinnans lön dessutom inte kan utvecklas i samma takt.  
 
”Det handlar om uppfostran och omgivningen” (kvinnlig toppchef) 
 
De kvinnliga respondenterna diskuterar att det betraktas lite ”fult” att vara drivande och att ta 
för sig som kvinna. Både manliga och kvinnliga respondenter ansåg att uppfostran påverkar i 
relativt stor utsträckning hur kvinnor blir som vuxna, om de till exempel vågar ta för sig. En 
kvinnlig mellanchef säger att ”Kvinnor ska alltid vara så duktiga, göra allt så perfekt, det är 
alltid så mycket prestation inblandat.”. Två kvinnliga toppchefer tror att kvinnor tar mer 
ansvar för hemmet och menar även att männen generellt utnyttjar sina resurser lite bättre än 
vad kvinnorna gör. De säger att kvinnor ofta vill visa sig duktiga för att duga. Generellt tror 
en respondent att det skulle vara bra om kvinnor blev lite mer avslappnad och att de inte 
känner att de behöver prestera optimalt hela tiden. 
 
En manlig mellanchef ansåg dock att omgivningen i sig är det enda hindret för kvinnor. Han 
säger att ”Det är samhället och omgivningen som har format denna syn på kvinnor, 
omgivningen är hindret i vägen för kvinnors karriär”. De kvinnliga respondenterna ser också 
att omgivningen kan försvåra situationen för kvinnor när de ska göra karriär och menar 
att ”det finns så mycket fördomar och krav på kvinnor som måste försvinna”.  
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En manlig toppchef anser att samhället har förväntningar på att det är kvinnan som tar hand 
om familjen, till exempel om barnen blir sjuka. En annan kvinnlig respondent med samma 
uppfattning menade att om relationen bygger på att kvinnan ska göra karriär och en man som 
kräver att kvinnan hämtar barnen och sköter hemmet, blir det svårt för kvinnan. Hon 
poängterade att hindren ofta börjar i hemmet. 
 
”Kvinnornas egna krav och att de inte vågar ta för sig är ett hinder” (manlig mellanchef) 
 
Kvinnornas egna krav är återkommande när olika hinder diskuteras. Både de manliga och de 
kvinnliga respondenterna tar upp ytterligare ett hinder, vilket är aspekten att kvinnor är för 
mesiga och inte vågar ta för sig. Majoriteten av de kvinnliga respondenterna menar att 
kvinnorna måste våga stå upp för sina åsikter och bli bättre än männen. Majoriteten av de 
kvinnliga toppcheferna nämner även självbild och könsroller som hinder i karriären. En 
kvinnlig respondent menar att ”det handlar om förväntningar på könsroller – kvinnor ser inte 
sig själva som ledare eller chefer och är inte villiga, i lika stor utsträckning som män, att 
offra familj framför karriären”. 
 
”Allt beror på vilket företag man jobbar inom” (manlig toppchef) 
 
Både manliga och kvinnliga respondenter talar om att mansdominerade arbetsplatser ofta kan 
vara hinder för kvinnor. En av de kvinnliga toppcheferna berättar att hon upplevt företag som 
varit mansdominerade och att det i princip var helt omöjligt att göra karriär där. ”Alla kvinnor 
som jobbade var assistenter, det var ett riktigt ’gubbvälde’ och det togs 
många ’bastubeslut’.” Hon säger vidare att inom detaljhandeln är det tuffare 
jämställdhetsmässigt på de lägre chefsnivåerna, det är mer ojämställt där. Hon menar att högre 
upp är det tydligare roller och människor är generellt mognare samt att det finns en anledning 
till att man har kommit så långt.  
 
En manlig respondent anser att det beror på vilket företag man arbetar i och menar att ”om en 
kvinna arbetar i ett väldigt traditionsbundet företag med mycket män som inte vill förändras 
så kan det vara svårt som kvinna”. Ett ytterligare hinder för kvinnor, men även för män, kan 
vara deras chef. En respondent menar att det måste finnas en bra dialog mellan den anställde 
och dennes chef, där båda parter förstår den andras situation. Hon anser att det bör finnas 
större flexibilitet i företagen och hon ställer sig frågande till varför män klättrar så rakt och 
snabbt upp i karriären och varför inte kvinnor avancerar lika fort. 

3.1.3 Eventuella lösningar till hindren 
Majoriteten av respondenterna ansåg att det enda som kan underlätta för kvinnorna att göra 
karriär och ha familj är att bland annat välja rätt man, leva med det dåliga samvetet och arbeta 
på ett företag där det är accepterat att komma senare om man till exempel lämnar på dagis. 
Samtliga respondenter ansåg även att könskvotering inte är ett bra sätt att få fler kvinnor på 
ledande positioner. En manlig toppchef menar att ”Lösningen ligger inte i att rekrytera in 
kvinnor med hjälp av könskvotering, det gör man inte någon en tjänst med”. Dock anser de 
flesta respondenter att positivkvotering kan vara bra. Med positivkvotering menas att man 
väljer det underrepresenterade könet om kandidaterna har lika kompetenser och 
kvalifikationer. Flera manliga mellanchefer och toppchefer nämner även att kvinnorna kan 
underlätta för sig själva genom att tro mer på sig själva, våga vara den de är, stå för sina 
åsikter och våga utmana lite mer. 
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Många av de kvinnliga mellancheferna och toppcheferna anser att kvinnor måste släppa sin 
prestationsångest. En kvinnlig mellanchef uttrycker sig på följande sätt ”Kvinnor måste sluta 
försöka att bli den bästa mamman, bäst på jobbet och bästa makan för att det är orimligt”. 
Hon anser vidare att det är rimligt att kvinnorna tar ledigt för att skaffa barn, men att kvinnor 
måste ta mer hänsyn till arbetsgivaren. En annan kvinnlig respondent anser att kvinnor måste 
tro på sig själva mer i grund och botten och inte bara se barn som ett hinder. Hon menar 
att ”vill man så kan man, kvinnor måste inse hur bra de är”. Detta är även något som de 
manliga respondenterna anser. En manlig toppchef säger att ”kvinnor måste våga och sikta 
högt”. 
 
Individperspektivet är något som är återkommande hos respondenterna. Majoriteten menar att 
könet inte spelar någon roll när det gäller ledarskap, utan att det handlar om man passar in i 
rollen. En annan aspekt är att ledningsgruppen mår bra av att ha fler kvinnor för att få olika 
infallsvinklar. ”Det är mångfalden i en ledningsgrupp som gör en bra grupp”. (manlig 
toppchef) En manlig toppchef anser att det handlar mycket om att ”puscha”. Han menar att 
kvinnor generellt har lite sämre självförtroende än vad männen har och säger att ”som chef 
kan man stötta och puscha och säga till kvinnorna att de i alla fall bör försöka ta 
utmaningarna, som då oftast männen tar”. Vidare säger denna manliga respondent att de 
flesta ledningsgrupper fungerar bäst om det är en bra mix, eller om det är lite fler män än 
kvinnor.  

3.1.4 Kvinna mot kvinna 
”Kvinnor är taskigare mot andra kvinnor än vad de är mot män” (kvinnlig toppchef) 
 
En kvinnlig mellanchef är övertygad om att kvinnor kan sätta käppar i hjulet för andra 
kvinnor. Majoriteten av de kvinnliga respondenterna har dock aldrig upplevt detta. De anser 
att det inte är så stor skillnad i en grupp med enbart kvinnor än vad det är i en med enbart män. 
En av respondenterna menar att kvinnor och män måste lära sig att spela på varandras villkor. 
En kvinnlig toppchef menar att hon personligen inte har upplevt att kvinnor är taskigare mot 
varandra men hon tror att det säkert förekommer. En kvinnlig mellanchef har känt att det ofta 
finns en olustig känsla när det endast är kvinnor. Hon säger ”att det är svårt att jobba med 
tjejer i grupp, det blir mycket skitsnack bland  tjejer och de kan vara så fula och oärliga”.  
 
En manlig mellanchef tror att det är tuffare och mer konkurrens mellan kvinnor, vilket han 
tror är inbyggt i människan. Han anser även att kvinnor jämför sig mer med andra kvinnor än 
med män. En manlig toppchef anser dock att det är ganska likartat mellan kvinnor som mellan 
män, men att kvinnor i konkurrenssituationer gärna vill ”svartmåla” den andra kvinnan. En 
annan av de manliga toppcheferna berättar att han upplevt privat att kvinnor är tuffare mot 
varandra än vad män är mot varandra. Han menar att ”Om det till exempel är en vacker och 
framgångsrik man tycker kvinnor vilken kille, vilken tur för honom, vad kul, beundrar honom! 
Men kvinnor mot kvinnor sablar nästan ner varandra när det går bra för någon, 
missunnsamma”. Han menar att man kan uppfatta att det är tuffare konkurrens bland kvinnor, 
speciellt om det är en kvinna med ett fördelaktigt yttre. Två av de manliga respondenterna tror 
att kvinnor inte är generösa mot varandra och att de inte unnar varandra framgång. En manlig 
toppchef berättar att en kvinna kommit fram till honom och kommenterat ”hur kan hon ha fått 
den där positionen”. 

3.1.5 Definition på jämställdhet 
Samtliga respondenter har en snarlik definition av jämställdhet. Kvinnorna definierade 
jämställdhet som lika lön för lika arbete, samma möjligheter och skyldigheter oavsett kön, 
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ålder och ursprung. De manliga respondenterna ansåg att jämställdhet är att män och kvinnor 
har samma lön och villkor, lika utgångspunkter oavsett om man är heltidsarbetare eller 
extraarbetare samt att kunna möjliggöra för kvinnor att både ha barn och göra karriär. 

3.1.6 Jämställdhet och detaljhandeln 
Alla respondenter påtalade att detaljhandeln inte är jämställd. Det som främst diskuterades var 
att det är mycket deltidsarbetande människor i denna bransch och att det är mest kvinnor på 
golvet och flest män i toppen. En kvinnlig mellanchef tror att det finns män som är rädda för 
kvinnor som vill klättra i karriären och att de i och med detta kan känna sig lite underlägsna. 
Hon säger vidare att ”i början kan det säkert kännas roligt att kvinnor är framgångsrika men 
efter ett tag så kan det kännas som ett hot för männen, speciellt om kvinnan är framåt, stark 
och har skinn på näsan”. 
 
En av de manliga toppcheferna menar att han är i en bransch där merparten av de anställda är 
kvinnor, det är flest kvinnor som handlar men de flesta cheferna är män. Han säger att ”det är 
en dålig logik och menar att den viktigt att möjliggöra att kvinnor kan vara chef till samma 
villkor som män”. Även två andra manliga respondenter konstaterar att det är flest 
kvinnor ”på golvet” i detaljhandeln och att de flesta på de högre positionerna är män. En 
manlig respondent sa att det behövs fler kvinnliga förebilder och att kvinnors nätverk borde 
förbättras. Att det behövs fler kvinnliga förebilder var även något som många av de kvinnliga 
respondenterna ansåg. 
 
En kvinnlig toppchef uppfattar detaljhandeln som väldigt ”gubbig”, men att det har blivit 
bättre. Hennes uppfattning är att jämställdhetsarbetet i grund och botten börjar i hemmet. En 
annan kvinnlig respondent menade att detaljhandeln är en typisk kvinnlig bransch med 
deltidsarbetande kvinnor och manliga chefer och där ligger problematiken. Dock ansåg hon 
det svårt att säga om detaljhandeln är mer eller mindre jämställt än någon annan bransch. 
Ytterligare en kvinnlig toppchef som anser att detaljhandeln inte är jämställt menar dock att 
om man jämför detaljhandeln med andra branscher så är det en av de mest jämställda och på 
grund av detta kan det ”sippra” igenom fler kvinnor till ledande positioner. 

3.2 Organisationsnivå 
Under organisationsnivån behandlas den empiri som är kopplad till organisationen. 
Respondenternas svar gällande vilka egenskaper en bra ledare ska ha, om det är någon 
skillnad mellan manliga och kvinnliga ledare, hur de själva är som ledare samt hur 
rekryteringen går till.  

3.2.1 Ledare/chef egenskaper 
I tabell 4, nedan, kan det utläsas hur de kvinnliga och de manliga respondenterna anser att en 
bra ledare/chef bör vara. Kvinnorna angav egenskaper såsom ärlighet, öppenhet, vara ett 
föredöme, lyhörd och ödmjukhet. Egenskaper som de manliga respondenterna nämnde var till 
exempel motiverande, engagerad, tydlig, rättvis, analytisk och drivande. 
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Tabell 4. Vilka egenskaper en bra ledare/chef bör ha enligt de manliga och kvinnliga 
respondenterna 
Kvinnornas svar Männens svar 
Ärliga Ledare 
Öppna Motiverande 
Erkänna fel Frihetsgivande 
Vara ett föredöme Vara på samma nivå 
Ge feedback Engagerade 
Berömma Tydliga 
Lyssnare Rättvisa 
Tålamod Analytiska 
Lyhörd Drivande 
ödmjuk Uppmuntrande 
 
En kvinnlig mellanchef nämnde även att det är viktigt att en chef kan behålla balansen mellan 
att vara chef och kompis. En av de kvinnliga toppcheferna anser att manliga ledare inte har 
egenskaper som lyhördhet, förmåga att se hur gruppen mår och ödmjukhet.  
 
En manlig mellanchef berättar att han har försökt tänka på de bra chefer som han har haft när 
han utövar sitt ledarskap. Han har haft chefer som har behandlat honom som en medarbetare 
fast ändå haft det övergripande ansvaret. Han vill inte att hans chef ska använda honom som 
en nickedocka. 

3.2.2 Skillnad mellan kvinnliga och manliga ledare/chefer 
Samtliga sexton respondenter sa att det är svårt att göra grova generaliseringar gällande 
manliga och kvinnliga ledare/chefer. Majoriteten angav att det handlar mer om individen när 
det kommer till ledaregenskaper, inte vilket kön de har. Dock uppkom vissa skillnader, som vi 
kommer att redovisa nedan.   
 
”Kvinnliga chefer har mer mammakänslor” (kvinnlig mellanchef) 
 
En kvinnlig mellanchef anser att kvinnor fokuserar mer på detaljer, ger mer stöd, har 
mer ”mammakänslor” och kan ha fler bollar i luften. Samtliga manliga mellanchefer ansåg att 
det finns en skillnad mellan manliga och kvinnliga ledare. En skillnad som de nämnde var att 
kvinnor är bättre på att lyssna, ser mer till individen och är mer bestämda i sitt ledarskap. 
Ytterligare en skillnad som de nämnde var språket. De menade att kvinnor och män inte pratar 
på samma sätt med varandra som de gör med samma kön. En manlig toppchef anser även att 
det är lättare samarbeta med kvinnor, han menar att män är mer fokuserade på det de gör och 
att det ibland kan vara jobbigt som man att ha en manlig chef.  
 
”Män är säkrare i sitt ledarskap” (manlig mellanchef) 
 
En manlig mellanchef säger att han kan tänka sig att kvinnor kan känna sig hotade av män på 
grund av att historien ser ut som den gör. Han säger att ”detta kan resultera i att kvinnorna 
känner att de måste visa sig starkare och att män förmodligen är säkrare i sitt ledarskap på 
grund av att de inte behöver tänka så mycket på historien”. Han tror även att kvinnor kan 
vara hårdare mot män för att poängtera att det är hon som är ledaren och för att det inger lite 
prestige, männen har prestige inbyggt.  
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”Ledarskap är kvinnligt och chefskap är manligt” (kvinnlig mellanchef) 
 
Majoriteten av de kvinnliga toppcheferna anser mer att kvinnor är lyhörda och ambitiösa som 
ledare. De tror även att män litar mer på sin analytiska förmåga än vad kvinnor gör. En 
kvinnlig mellanchef anser att chefskap är manligt och ledarskap är kvinnligt. Hon menar att 
män är mer målinriktade och drivande medan kvinnor är mer emotionella.  
 
”Kvinnor anpassar sig till männen” (kvinnlig toppchef) 
 
En kvinnlig toppchef tror att om man är ensam kvinna i en mansdominerad ledningsgrupp så 
ändrar sig kvinnan för att anpassa sig till männen. ”De kvinnor som lyckas bra i en 
ledningsgrupp som domineras av män får nog anpassa sig till deras sätt att hantera saker”. 
  
”Begreppet ledarskap är könlöst” (manlig toppchef) 
 
Majoriteten av de manliga toppcheferna anser att det inte finns någon skillnad mellan manliga 
och kvinnliga ledare och att begreppet ledarskap är något könlöst. De menar att det är ungefär 
som att fråga hur en bra person är. En av de manliga respondenterna säger att han har mött 
kvinnor som har tagit den rollen som en man kan ha som ledare, men att det inte är 
en ”manlig” roll utan endast bilden vad som anses vara en chef. Han menar att kvinnor tar den 
rollen för att de tror att de måste kompensera för att de är kvinnor En annan manlig toppchef 
säger att han tror att kvinnor ofta söker orsaken till problemet medan män söker lösningen 
direkt. Han tror även att män är generellt mer villiga att försaka mer för sina karriärer än vad 
kvinnor är, speciellt när de får barn. Han säger även att det auktoritära ledarskapet är utdött, 
ledarskapet handlar om att skapa motivation.  

3.2.3 Rekrytering inom detaljhandelsföretag 
Rekryteringen sker enligt samtliga respondenter först internt och om ingen lämplig kandidat 
hittas söker de externt. När företagen rekryterar externt tar de ofta hjälp av olika 
rekryteringsfirmor eller headhuntingföretag. Rekrytering kan också ske via kontakter. 
Nedanstående citat belyser hur samtliga toppchefer, kvinnliga samt manliga, resonerade kring 
positiv kvotering. 
 
”Om det är två personer, en kvinna och en man och det är helt jämställda vad det gäller 
kompetens, etc. så är det helt klart att jag väljer tjejen. För att jag tror att gruppdynamiken 
påverkas positivt av att ha en mix av tjejer och killar” 
 

3.3 Individnivå 
Under denna nivå redovisas de svar vi har erhållit från respondenterna som handlar mer om 
individen. Vilka egenskaper som generellt ses som manliga respektive kvinnliga. Vidare 
framförs en sammanfattning av hur respondenterna personligen upplevt sin karriär.  

3.3.1 Vad är manliga respektive kvinnliga egenskaper 
Vi frågade respondenterna vilka egenskaper de ansåg vara speciellt manliga och speciellt 
kvinnliga. Nedan i tabell 5 redovisas vad de kvinnliga och manliga respondenterna ansåg vara 
manliga och kvinnliga egenskaper.  
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Tabell 5. Kvinnliga och manliga egenskaper enligt respondenterna. 

 
Samtliga respondenter sa att det är svårt att generalisera och säga att det finns vissa manliga 
och kvinnliga egenskaper. De menade att det kanske finns egenskaper som är mer vanligt 
förekommande hos kvinnor och mer förekommande hos män, men att säga att en egenskap är 
manlig eller kvinnlig är svårt. En kvinnlig toppchef uttrycker sig på följande sätt ”Det är 
svårt att benämna vissa egenskaper som speciellt manliga och speciellt kvinnliga, om man 
säger att en kvinna är omtänksam så betyder det ju inte att en man inte kan vara omtänksam 
utan att bli feminin”.  
 
En kvinnlig mellanchef anser att man måste gå tillbaka till barndomen för det är där 
rollfördelningen mellan män och kvinnor verkligen sker – individen kommer inte förrän i 
vuxen ålder. De kvinnliga respondenterna upplever att män gör en sak i taget, de är lite mer 
riskvilliga, siktar mer mot toppen, mycket lobbning, visar framfötter mer än vad en kvinna gör. 
Majoriteten av de manliga respondenterna säger att män tänker ”fyrkantigt” vilket kan vara 
bra i vissa situationer men sämre i andra. Mål och resultat är också typiskt manliga 
egenskaper enligt männen.  
 
Det som kvinnorna utnämnde som kvinnliga egenskaper var bland annat att det är viktigt för 
kvinnor att vara i ett socialt sammanhang, det är viktigt att bli sedd och uppmärksammad. 
Kvinnor har betydligt högre krav att prestera. De kvinnliga respondenterna tror att mycket av 
detta kommer från arv men även från uppväxten. Det gamla arvet och språkbruket finns kvar 
även idag. De tror att det finns något grundläggande i hur kvinnor tänker och agerar och 
utifrån hur kvinnor tänker så agerar vi olika. Självklart finns det också vissa biologiska 
skillnader. En kvinnlig respondent säger att ”kvinnor tar in ett bredare perspektiv och män 
krånglar ofta till det hela, kvinnor har några fler bollar i luften samtidigt”.  
 
”Kvinnor är lite mer relationsbenägna och tittar lite mer runt omkring. Självklart är det 
individuellt också. Kvinnor är överlag väldigt ambitiösa, ibland alltför mycket, vilket ibland 
kan bli till en nackdel men ibland till en fördel, det är en balansgång hela livet”. (kvinnlig 
toppchef) 

Kvinnliga egenskaper enligt män Manliga egenskaper enligt män 
Brett kunskapsområde Går på känsla  
Mångsyssliga Ostrukturerade 
Har flera bollar i luften Tänker inte efter 
Öppna Fokuserade på en sak  
Strukturerade Går rakt på sak 
Prydliga Fixare  
Kvinnliga egenskaper enligt kvinnor Manliga egenskaper enligt kvinnor 
Nöjer sig med lite Fattar snabba beslut 
Långsinta Döljer att de har gjort fel/bortförklarar sig 
Har flera bollar i luften Tar för sig  
Erkänner lätt fel De tror att de är bäst 
Målinriktade Ej ödmjuka 
Ambitiösa Falska 
Ödmjuka Karriärlystna 
Målinriktade men mer ärliga  Lite mer fula fiskar för att få det de vill 
Har samvete Karriärlyssna 
Tänkare Mer rakt fram 
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En manlig respondent ser på kvinnligt och manligt på följande sätt, ”Män och kvinnor 
hanterar problem på olika sätt, båda könen löser problemen, men vägen dit kan vara olika”.  
 
De manliga respondenternas syn på de kvinnliga egenskaperna skilde sig inte avsevärt från 
kvinnornas syn. Dock uppkom vissa skillnader såsom att kvinnor har bättre kontakt med 
sitt ”inre väsen”, reflekterar mer, förstår de hårda och mjuka sidorna av ett problem samt är 
mer noggranna. 

3.3.2 Den personliga upplevelsen av karriären 
Det var delade uppfattningar gällande upplevelsen av respondenternas karriärer. Majoriteten 
av respondenterna ansåg att göra karriär har gått relativt lätt, de sa dock vidare att kvinnor 
generellt sett kan få kämpa mer än männen för att göra karriär. 
 
En kvinnlig mellanchef berättar om sin karriär på följande sätt: 
”På det andra jobbet jag hade fick jag kämpa mer och fick sämre position bara på grund av 
att jag var kvinna och jag fick ta mycket mer skit.” Hon berättar att det var väldigt sexistiskt 
och mycket kommentarer om att hon var kvinna och att hon inte kunde komma upp till den 
nivån männen var på lönemässigt. Hon berättar vidare att ”Kvinnorna jobbade lika mycket 
som männen men fick bara en tredjedel av lönen. Jag kände att jag inte kunde vara kvinnlig 
och fick istället bli mer manlig för att passa in och att kunna tackla männen”.   
 
En av de kvinnliga respondenterna säger att hon har visat framfötterna och att hon är en envis 
person och trots att hon generellt anser att det har gått relativt lätt så poängterar hon att hon 
dock inte har glidit på en ”räkmacka”. Hon har fått kämpa och verkligen fått visa att hon är 
bra. 
 
Två av de manliga mellancheferna anser att de har fått kämpa för att komma dit de är idag. En 
av dem menar man måste kämpa samt ha lite tur på vägen för att komma långt. Han säger att 
det handlar om att man visa lite extra. En annan respondent ser sig själv som ambitiös men att 
han har blivit förbisprungen ett par gånger och han säger att majoriteten av dem har varit 
kvinnor.  
 
En kvinnlig toppchef anser att det har gått mestadels enkelt. Hon anser att hon har haft ett 
spännande arbete som har utvecklats på en naturlig väg. Det har funnits tidpunkter där det har 
varit märkbart att hon har varit kvinna. En annan kvinnlig toppchef anser att hon har upplevt 
sin karriär ganska lätt men att hon ibland har känt sig ensam som kvinna. Hon har alltid varit 
ensam kvinna så hon har lärt sig spela spelet, jargongen som finns bland män. Hon menar 
att ”som kvinna måste man vara lite mer påläst, jobba lite extra”.  
 
En manlig toppchef säger han inte har fått kämpa för ”karriären”, om han ska vara riktigt ärlig, 
men om han ser till de jobb han har utfört har han gjort de bra. Han har alltid vetat vad han 
har velat, utan har haft något drömmål, men han har ”gnetat” på i sina jobb. Anledningen till 
att han är kvar i bolaget är därför att detta har uppmärksammats att han är en arbetsvillig 
person, etc. Människor gillar honom och han klarar av ledarskap. En annan manlig respondent 
säger att det inte enbart är sin egen förmåga som avgör hur långt man går, utan också vilka 
chefer man har på vägen. Ska man göra karriär i ett stort företag måste man ha en 
socialförmåga och viljan att förflytta sig.  
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3.3.3 Påverkar könet karriären 
”Kvinnor syns mer” (kvinnlig toppchef) 
 
En kvinnlig toppchef tror att hon har synts mer, vilket har varit positivt eftersom hon har gjort 
bra ifrån sig. Det är en fördel som vi kvinnor har menar hon. Hon säger att hon har presterat 
lite mer, men inte för att hon har varit kvinna. Hon anser att det är en tufft för en kvinna som 
både sitter på en ledande befattning och måste ta många beslut, som kanske kommer för sent 
för att hämta barnen på dagis och få kommentarer för det och som sen kommer hem till en 
man som kanske inte ser jämställt på situationen. Hon menar att det blir en väldigt tuff 
ekvation för dessa kvinnor. Hon har dock inte upplevt att det är svårare för en kvinna att göra 
karriär. Ytterligare en kvinnlig toppchef tror inte att hennes kön har påverkat hennes karriär. 
Hon menar att man måste ha skinn på näsan. Hon berättar att hon aldrig har sökt en karriär 
utan sökt jobb som har varit kul och där hon har fått ansvar.  
 
”Jag har en manlig mentor för att förstå män” (kvinnlig toppchef) 
 
I vissa fall vet inte männen hur de ska förhålla sig till kvinnor och blir då inte naturliga. Det är 
inte enbart äldre män som har den traditionella synen utan även de yngre. En kvinnlig 
toppchef har känt att hon var tvungen att bete sig på ett annat sätt i vissa situationer. Hon 
skaffade sig en manlig mentor för att få hjälp att förstå hur män tänker.  
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4 Teori 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenterar vi den litteratur vi anser vara väsentlig för vår uppsats. Resultaten 
är indelade efter de tre nivåerna vi presenterade i empiriavsnittet, samhällsnivå, 

organisationsnivå och individnivå.  Det kan vara svårt i vissa fall att bedöma relevansen av 
teorin inom detta område på grund av att området är relativt subjektivt. 

___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Samhällsnivå 
Under denna nivå avser vi att behandla teori som anknyter till samhället i någon form. Vi 
kommer att ta upp hur arbetsmarknaden och uppdelningen av hur arbetsuppgifter mellan 
könen har sett ut och hur den ser ut idag. Vi kommer även att behandla jämställdhet generellt 
sett och mellan könen. 

4.1.1 Arbetsmarknad 
Sverige kännetecknades under mitten av 1900-talet av en kraftig könssegregering. 
(Nordenmark 2004) Så sent som år 1990 var det enda yrket med jämn könsfördelning lärare, i 
teoretiska ämnen bör tilläggas. (Westerberg 1998) Under 1950-talet tillhörde endast hälften av 
alla vuxna kvinnor arbetskraften medan nästan alla vuxna män var engagerade på den 
reguljära arbetsmarknaden. 50-talet brukar därför kallas hemmafruarnas årtionde. 
Hushållsarbetet var en utpräglad kvinnosyssla. Mannen i familjen hade rollen som 
förvärvsarbetare och försörjare och utförde en minimal andel av det obetalda arbetet i hemmet. 
(Nordenmark 2004) 

4.1.2 Uppdelning av arbetsuppgifter i Sverige 
I Sverige finns det en tydlig traditionell uppdelning av arbetsuppgifter mellan män och 
kvinnor. Det har dock skett en viss utjämning av kvinnors och mäns engagemang i 
förvärvsarbete och hushållsarbete. Andelen kvinnor som finns på den svenska 
arbetsmarknaden är bland de högsta i världen och männen har tagit ett något större ansvar för 
familjen. Trots att det obetalda arbetet i hemmet fortfarande är kraftigt könssegregerat utför 
män idag fler hushållssysslor än för 50 år sedan. Denna utveckling har inneburit att fler 
svenska kvinnor och män idag har dubbla roller, både som förvärvsarbetare och försörjare, 
men även som hushållsarbetande och förälder. (Nordenmark 2004) 
 
Förvärvsarbetet är segregerat både horisontellt och vertikalt. Den horisontella segregeringen 
innebär att det till största delen är män som arbetar heltid och inom det privata näringslivet, 
medan kvinnor är överrepresenterade bland dem som arbetar deltid och inom offentliga 
sektorn. (Nordenmark 2004, SOU 1997:137) Den vertikala segregeringen kännetecknas 
exempelvis av att män oftare är chefer och har högre löner, vilket är särskilt utmärkande inom 
den privata sektorn. (Nordenmark 2004, SOU 1997:137)  

4.1.3 Definition av jämställdhet 
Nordenmark (2004) och Westerberg (1998) definierar jämställdhet och menar att målet för 
den svenska jämställdhetspolitiken är: ”att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Det innebär att både 
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kvinnor och män ska ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende, kunna vårda hem och barn 
samt delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället ” (Nordenmark 2004 s.21, 
Westerberg 1998 s.9) Nordenmark (2004) poängterar att det finns två centrala förutsättningar 
för att uppnå denna målsättning. Den första förutsättningen är att båda könen ska engagera sig 
i samma utsträckning i både arbetsliv och familjeliv. Detta uppnås i första hand genom att 
vara engagerad i ett förvärvsarbete som möjliggör ekonomiskt oberoende. Den andra 
förutsättningen är att ansvaret för familjen fördelas någorlunda jämlikt mellan könen. Skälet 
är att kvinnor och män ska kunna vara verksamma på den reguljära arbetsmarknaden på lika 
villkor. (Nordenmark 2004) 

4.1.4 Bristande jämställdhet mellan könen 
I slutet av 1950-talet startade unga kvinnliga politiker en diskussion om den bristande 
jämställdheten mellan könen. Det började diskuteras bland annat om att mannen och hustrun 
borde dela på arbetsbördan i hemmet likaså på ansvaret för barnen. Det ställdes krav på att 
fadern skulle få vara ledig från arbetet i samband med att han fick barn. Konsekvenserna av 
de krav som ställdes blev så småningom införandet av föräldraförsäkringen år 1974 vilket 
innebar att fadern fick samma rätt att vara hemma och ta hand om sitt barn som modern. 
(Ohlander et al. 2002) 
 
Kvinnorna betalar fortfarande ett mycket högre pris för att få barn än vad männen gör. Många 
kvinnor yrkesarbetar deltid för att de inte kan kombinera ett heltidsarbete med barn och hem. 
Kvinnorna som arbetar deltid riskerar att tvingas välja bort ett bra arbete eller ett erbjudande 
att bli chef därför att det kräver heltidsarbete. Trots förbudet i lagstiftningen förekommer det 
att gravida och föräldralediga kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden. Föräldraledighet, 
äktenskapslagstiftning och skattesystem är uppbyggt för att stödja en familjeenhet där båda 
parter förvärvsarbetar. Mycket återstår dock innan kvinnor kan sägas leva på jämställda 
villkor med männen men mycket har också förändrats och fortsätter att förändras med jämna 
steg. (Ohlander et al. 2002) 
 

4.2 Organisationsnivå 
Under denna nivå tar vi upp teori som anknyter till organisationen. Vi behandlar bland annat 
teorier såsom rekrytering, kvinnor i minoritet samt ledarskap. 

4.2.1 Män väljer män 
Wahl (2001) nämner att forskaren Jean Lipman-Blumen har utvecklat en teori om 
könssegregeringen i organisationer som hon kallar homosocialteori. (Wahl 2001) Lipman-
Blumen menar att segregering mellan könen består på grund av att män är homosociala (SOU 
1994:3). Detta innebär att män kontrollerar resurserna i samhället och i organisationer, vilket 
medverkar till att män identifierar sig med och orienterar sig mot andra män. De kan 
tillfredsställa de flesta av sina behov genom andra män. (Wahl 2001, SOU 1997:135) 
Sjöstrand et al. (1999) nämner att en av anledningarna till varför män rekryterar andra män 
kan vara att det förhindrar känslomässiga relationer mellan könen. Konsekvensen av detta blir 
därför en uteslutning av kvinnor, på grund av att de antas störa den organisatoriska ordningen 
genom att ta med sig sexualitet in i organisationen. (Sjöstrand et al. 1999) Helena Skåntorp, 
vd och koncernchef för tv-produktionsbolaget Jarowskij, anser att det är lättare för kvinnor att 
ta sig upp i nya, mindre konventionella branscher. (Tideström 2003-03-04) 
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Sjöstrand et al. (1999) menar dock att kvinnor inte är ensamma om att föra in sexualitet i 
ledningsgrupper och i organisationer. Han menar att de har sällskap av öppet homosexuella 
män. I samma studie tas forskaren Segal upp som förklarar att risken för att sexualitet ska 
uppträda uppfattas kanske till och med som ännu större när det handlar om homosexuella män 
eftersom det finns föreställningar om att dessa män är mer sexuella än andra män. (Sjöstrand 
et al. 1999)  

4.2.2 Kvinnor söker sig hellre till män 
Precis som Kanter (1977) visar Wahl et al. (1998) att män väljer män och att män är mer 
intresserade av andra män. På mansdominerade arbetsplatser kan homoerotiskt laddade 
känslor påverka beslut om vem som efterträder vem, vilket bidrar till återskapandet av 
könssegregeringen. (Kanter 1977, Wahl et al. 1998) Kvinnor är däremot mer splittrade som 
grupp därför att de är utan resurser och makt. Kvinnor tvingas därför att orientera sig mot män 
därför att det är männen som har makten. Lipman-Blumen hävdar att det är viktigt att tolka 
kvinnors beteende utifrån denna maktsituation och inte utifrån att det skulle vara kvinnligt 
beteende att söka sig till män och ta avstånd från andra kvinnor i organisationen. (Wahl 2003) 
 
En annan forskare som är överens med Lipman-Blumen är Gerd Lindgren (2001). Hennes 
svenska studie visade att kvinnor i mansdominerad verkstadsindustri i högre grad söker sig till 
män än till andra kvinnor (Lindgren 2001). Maktskillnaden mellan män och kvinnor påverkar 
kvinnornas beteende, enligt Lindgren. Kvinnorna agerar som relativt underordnade männen. 
Den underordnande gruppen lär sig så mycket som möjligt om de överordnades behov och 
förväntningar. Genom den kunskapen, hävdar Lindgren att kvinnor kan skaffa sig det största 
möjliga utrymmet inom de rådande gränserna. (Lindgren 2001) Wahl (2001) menar att 
konsekvensen av detta blir att männens intressen i första hand riktar sig mot den manliga 
gemenskapen och i andra hand mot kvinnorna. Kvinnornas intressen riktar sig däremot i 
första hand mot männen. (Wahl 2001) Kvinnlighet och manlighet skapas inom könsordningen, 
där maktrelationen mellan könen alltid har betydelse. Maktperspektivet är därför nödvändigt 
för att kunna tolka utsagor om kvinnliga chefer i relation till den aktuella kontexten. 
(Sjöstrand et al. 1999) 
 

4.2.3 Homosocialitet 
Jag har sett alltför många exempel på direktörer som rekryterar sin egen avbild, till och med 
när det gäller rent fysiska drag som längd. (Lilja, 2006-03-20)  
 
I stora organisationen, framförallt i mansdominerade branscher, när personerna som befinner 
sig högst upp i hierarkin är relativt avgränsade från resten av organisationen är det lätt att 
homosocialitet uppstår. Homosocialitet kan förklaras som att män tenderar att orientera sig 
mot andra män, vilket innebär att män föredrar att anställa män framför kvinnor när de letar 
efter en ny chef. (Höök, 2001) Detta fenomen kan föregås av olika förklaringar. Kanter (1989) 
menar att män reproducerar sig själva i sin egen spegelbild. Detta förekommer ofta i 
komplexa och stora organisationer där osäkerheten på ledarskapet är stor och det behövs 
trygghet och uppbackning från en likartad omgivning. De vill veta vad de har att göra med när 
de anställer en ny person och därför hamnar valet hos en man. Det anses som lättare då 
mannen liknar och fungerar som de själva, medan en kvinna kan kännas främmande och 
avvikande. Eftersom manliga chefer känner sig osäkra på hur kvinnor kommunicerar är det 
lättare att välja andra män. (Kanter, 1989) 
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”Kvinnan kommer in i ett normsystem som hon är främmande för. Hon är olik männen, 
tänker annorlunda och ser helt annorlunda ut. Hon blir ett besvärande störmoment i en förut 
homogen grupp”. (Ylander, 1998, s. 48) 
 
Detta citat kan ses som en grundval när man talar om homosocialitet. När kvinnan tar sig upp 
på den mansdominerade positionen kan hon ses som ett distraherande och irriterande moment 
som hindrar männen från att agera som de alltid gjort. Det kan vara svårt att bevara sina 
bastukvällar, eventuella strippklubbesök och råa jargonger när hon kommer med och det blir 
därför lättare att hålla varandra om ryggen och se till att det fortsätter som förr. 
Homosocialiteten kan ses som en del eller förklaring av glastaket1 när kvinnor inte når de 
absoluta toppositionerna inom ett företag. Eftersom homosocialiteten kan ses som en del av 
glastaket kan det skapa ytterligare problem i företagens rekryteringsprocesser, vilket kräver 
att företagen ser om sina rekryteringsförfaranden och granskar dem kritiskt. (Ylander, 1998) 

4.2.4 Glastaket 
Glastaket introducerades av två journalister i Wall Street Journal år 1986. Innebörden i 
begreppet glastak kan tolkas som att kvinnor diskrimineras av arbetsgivare vid befordran och 
vid rekrytering till befattningar med viss typ av karriärutveckling. (SOU 1997:137) 
 
Studier tyder dock på att glastaket till stor del beror på andra orsaker än att arbetsgivarna 
systematiskt diskriminerar kvinnorna. Befattningssegregeringen beror i hög grad på kvinnors 
och mäns utbildningsval. Toppchefer rekryteras ur en begränsad grupp med speciella 
utbildningar och kvalifikationer. Det är i första hand civilingenjörsutbildningar men även 
ekonomiska och administrativa utbildningar som ligger inom denna begränsade grupp. 
Kvinnor väljer mer sällan dessa utbildningar än män. Vidare har det visats att ålder, 
deltidsarbete och antalet arbetstimmar påverkar kvinnors och mäns fördelning på 
befattningsnivåer. Det tyder på att kvinnors ansvar för familj och barn spelar stor roll för 
bristen av kvinnor i toppbefattningar. (SOU 1997:137) 
 
Wahl (2003) tar upp den amerikanska studien “Breaking the Glass Ceiling” skriven av 
Morrison et. al och som behandlar kvinnliga chefers villkor. Boken grundar sig på en 
undersökning där 76 kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag intervjuades om sina 
karriärer. Ett material med manliga chefer i liknande positioner har också använts för att se 
likheter och skillnader mellan män och kvinnor på toppnivåer. Kvinnorna i studien har 
lyckats ”krossa” det osynliga taket som hindrar kvinnor från att nå de allra högsta 
positionerna i organisationer. Glastaket är inte ett individuellt hinder som grundar sig på 
personliga brister i kompetens eller egenskaper utan det är ett hinder som möter kvinnor som 
kategori. Författarna till studien hävdar att glastaket alltid finns men på olika nivåer i olika 
företag. (Wahl 2003) Det finns inbyggda mekanismer och maktförhållanden som stoppar upp 
kvinnors karriärmöjligheter i en organisation. Glastaket är inte endast orättvist utan dessutom 
olönsamt, eftersom det medför att mänskliga resurser på företaget inte används på ett klokt 
sätt. (Amundsdotter et al. 2001) Tideström (2003-02-23) har intervjuat Ann-Christin 
Kvarnström, Vd för Vicore Pharma, om hur hon har lyckats ”krossa” glastaket. Kvarnström 
anser att anledningen till varför hon lyckats så bra beror på en kombination av engagemang, 
drivkraft och stöd från kolleger och chefer.  Hon poängterar att det gäller att ha en chef som 
har mod att släppa fram en kvinna istället för att mota bort henne. (Tideström 2003-02-23) 
 
                                                
1 Glastaket står för svårigheter och motstånd som kvinnor möter på väg upp till organisationens toppositioner (Höök, 2001). 
 



Johanna Haag & Jessica Raam     Magisteruppsats, VT 06
          
 

 31 

Fagerfjäll (2003) menar att kvinnorna uppenbarligen hejdas och att kvinnliga karriärister 
någonstans på vägen stöter huvudet i ett osynligt tak, medan de manliga karriäristerna kan 
sträva vidare. Det finns en rad tänkbara delförklaringar. Den första beror på manliga attityder. 
På Vd-posten sitter oftast en hårt arbetande manlig tekniker eller ekonom med lång karriär 
bakom sig. Den som skiljer sig från denna norm avviker naturligtvis från den beprövade 
framgångsmodellen. Den andra delförklaringen tar upp kvinnors arbetsbelastning. Kvinnor 
föder barn och för de flesta innebär detta åratal av frånvaro eller deltidsarbete, det vill säga en 
lång paus i karriären. En del kvinnor väljer själva att ta huvudansvaret medan barnen är små 
och andra saknar stöd från jämställda makar. En tredje delförklaring rör kvinnorna själva. Det 
förekommer att kvinnor uttrycker idéer om att teknik, affärer och annat, som bildar den hårda 
kärnan i företaget, är tråkiga verksamheter. (Fagerfjäll 2003) 

4.2.5 Kvinnor i mansdominerade organisationer 
Är vägen till framgång anpassning till en manlig norm eller är det de kvinnliga sidorna som 
ska bejakas? Måste kvinnor vara goda, snälla och omsorgsorienterade? Eller är det hårdhet 
och vassa armbågar som gäller? (Wahl et al. 1998) Kvinnor är oftast utan makt och resurser i 
organisationer och därför tvingas de orientera sig mot männen. På grund av detta har ett 
begrepp uppstått, heterosocialitet, som syftar till kvinnors beteende i mansdominerade 
organisationer. (SOU 1994:3) Wahl et al. (1998) menar att varje kvinna måste förhålla sig till 
könsordningen på ett eller annat sätt. Hon menar att en kvinna inte kan ställa sig utanför 
ordningen och endast iaktta. Vidare menar hon att kvinnors ledarskap dels bestäms av de 
strategier som varje enskild kvinna använder och dels av de tolkningar som omgivningen gör 
av kvinnan. (Wahl et al. 1998) 
 
Strategier för kvinnor 
Kvinnor har olika strategier för att hantera sin situation i ett mansdominerat könssystem och 
flera forskare har utvecklat teorier om detta. Wahl (2003) tar upp Eva Ethelberg som hävdar 
att det finns en konflikt mellan självkänsla och medvetenhet om den manliga dominansen hos 
alla kvinnor. Hon anser, liksom Wahl (2003), att varje kvinna behöver lösa detta dilemma, 
både av känslomässiga och intellektuella skäl. (Wahl 2003) Alla kvinnor måste på något sätt 
hantera det faktum att de lever i ett mansdominerat samhälle för att samtidigt kunna behålla 
sin självkänsla (SOU 1994:3). 
 
Det finns strategier som kvinnor tar till sig. Wahl et al. (1998) nämner könsneutral-, positiv- 
och omvärldsstrategi. Den könsneutrala strategin är den vanligaste strategin. Denna strategi 
innebär att kvinnan förnekar könets betydelse i organisationen och framhåller sig själv som en 
könsneutral individ. (Wahl et al. 1998) Det har även visats att den könsneutrala strategin är 
vanlig under studietiden. Kvinnor byter ofta strategi när de kommer in i arbetslivet, (SOU 
1994:3) likaså när de har fått nya erfarenheter i både arbetslivet och familjelivet. Kvinnorna 
upplever att kön trots allt har betydelse i samhället och i organisationer och det uppstår då ett 
behov av att hitta andra förklaringar och andra sätt att behålla självkänslan. Kvinnorna går 
över till en positiv strategi. Denna strategi innebär att kvinnorna betonar fördelarna med att 
vara kvinna framför nackdelarna. (Wahl et al. 1998, SOU 1994:3) Med omvärldsstrategin kan 
kvinnan relatera och förstå erfarenheter och fenomen utifrån förklaringar i omvärlden. Det går 
att förstå världen och den egna situationen utifrån att det finns en könsordning där kvinnors 
och mäns olika positioner spelar en avgörande roll. (Wahl et al. 1998, jämf SOU 1994:3) 
 
Kanter (1977) tar upp i sin bok Men and Women of the Corporation de strukturella aspekterna 
av att kvinnor befann sig i organisationer där män dominerar. Hon menar att män och kvinnor 
typiskt befinner sig på olika nivåer och i olika positioner i organisationer. Chefsbefattningar 
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får en maskulin prägel medan till exempel sekreterare och kontorister ses som typiskt 
feminina arbeten. Kanter hävdar att denna uppdelning av kvinno- och mansbefattningar där 
maskulinitet och feminitet förknippas med arbetet får konsekvenser för de kvinnor som bryter 
med mönstret. Vidare menar hon att kvinnor typiskt hamnar i positioner med dåliga 
möjligheter till karriär. Sekreteraren till exempel befinner sig oftast i ett “dead-end job” 
oavsett hur mycket kunskaper hon samlar på sig eller vilken ambition hon har. Det har även 
visat sig att kvinnor ”fastnar” i en position och att det blir svårare att byta position ju längre 
tiden går. (Kanter 1977) Även kvinnor som är chefer hamnar ofta i positioner som ger liten 
rörlighet och utveckling. Ett byråkratiskt beteende och nitiskt regelföljande tolkas ofta som 
typiskt för kvinnliga chefer. Det är ett resultat av den position kvinnliga chefer oftast har i 
organisationer och inte ett resultat av ett “kvinnligt” beteende. (Wahl 2003) 
 
Kanter (1977) understryker, som tidigare nämnt, antalets betydelse. De som befinner sig i 
minoritet, så kallade “tokens” (ungefär en avvikare), utsätts för vissa strukturellt betingade 
mekanismer vilket tvingar dem att agera på ett visst sätt för att kunna hantera dessa. 
Dessa ”tokens” ses som symboler istället för individer. (Kanter 1977) Kvinnor som bryter 
med de traditionella könsmönstren i organisationer och gör karriär i typiska mansyrken är 
“tokens”. (SOU 1994:3) Kanter (1977) menar att kön inte spelar roll, det är strukturer och 
makt som är av betydelse. På samma gång som hon tar avstånd ifrån de individorienterade 
förklaringarna för ett mer strukturellt synsätt, hamnar hon ändå själv i ett könsneutraliserat 
individuellt synsätt. Kritiken mot Kanter (1977) har bland annat varit just detta. Det har visat 
sig att män i “token” situationer snarare har upplevt fördelar än nackdelar, vilket innebär att 
det inte bara är antalet som spelar roll utan just könet. (Dahlberg 1984, Wahl 2001) Wahl 
(2003) tar upp forskarna Harlan och Weiss som ifrågasätter att diskriminering av kvinnor 
endast skulle ha att göra med antalet kvinnor i organisationen. De visade i sin studie att 
motståndet mot kvinnor i relation till antalet kvinnor som chefer följde mönstret av en kurva. 
De manliga cheferna visade ett starkt motstånd mot de första kvinnliga cheferna men detta 
motstånd avtog sedan i samband med att antalet kvinnliga chefer ökade. Motståndet från de 
manliga cheferna ökade dock igen när antalet kvinnliga chefer uppgick till ungefär 15 procent. 
Antalet kvinnor på chefspositioner började då upplevas som hotfullt och männen upplevde en 
ökad konkurrens från kvinnorna, varför diskrimineringen ökade. Det blir med andra ord en 
fråga om makt och inte bara om minoritetseffekter. (Wahl 2003) 

4.2.6 Avvikare 
Att som ensam kvinna komma in i en organisation som domineras av män och som dessutom 
vill slå sig in på de höga positionerna, möter ofta starka reaktioner. Dessa reaktioner kan både 
vara positiva och negativa, men tyvärr till mestadels negativa. Frågan som många forskare 
ställer sig är vilka effekter som uppstår när en så färgstark minoritet kliver in i 
mansdominerade organisationer. 
 
Kanter (1989) tar även upp tre former av strukturella effekter synlighetseffekten, 
kontrasteffekt och assimileringseffekten för att på så sett försöka förklara vilka effekter som 
uppstår när en minoritet ska korreleras med en majoritet. Den första effekten som benämns 
synlighetseffekten innebär att den avvikande får mer uppmärksamhet än den dominerande 
kategorin. För en kvinna medför detta prestationspress, dels pressen att se till att göra ett bra 
jobb för att bli accepterad och dels att inte prestera för bra så att majoriteten framställs som 
mindervärdig. (Alvesson & Billing, 1999) 
 
Kontrasteffekten, behandlar kulturen i gruppen. När det kommer in avvikaren i gruppen och 
en annan typ av karaktär blir påtaglig, blir majoriteten medveten om sin kultur (normer och 
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värderingar) som de tidigare har tagit för givet, vilket kan leda till osäkerhet i organisationen. 
För att ta itu med osäkerhet som uppstår kan majoriteten utsätta avvikaren för typer av 
lojalitetstest. Exempel på dessa lojalitetstest kan vara att stå i tacksamhetsskuld till 
organisationen inför den position hon nått och därmed inte sträva högre eller att ta avstånd 
från samt hindra andra kvinnor att nå ledande positioner. Om avvikaren går med på dessa 
lojalitetstest bidrar hon till att den initiala kulturen stärks när hon ansluter sig till gruppen. 
(Ibid.) 
 
Den sistnämnda effekten, assimileringseffekten, syftar till att avvikaren bedöms utifrån 
klichéartade föreställningar och allmänt dragna slutsatser gällande det kvinnliga könet. Dessa 
generaliseringar påvisas genom att kvinnliga chefer förslagsvis ses som sekreterare och 
älskarinnor eller tilldelas vissa roller såsom järnladyn eller sexbomben. Kvinnorna väljer ofta 
att spela med eller anpassa sig efter dessa roller eftersom hon tror att de kan ge henne 
acceptans och bli en i gruppen. Dessa effekter medför stark prestationsångest för den 
avvikande eftersom hon inte bara måste ta sig an den ansvarsfulla posten utan även se till att 
passa in i den rådande manskulturen. Andra effekter som man kan träffa på i mansdominerade 
företag är att män tenderar att frysa ut kvinnan eftersom de anser att hon inkräktar på deras 
revir. (Ibid.)  
 
Kulturen i en organisation där nästan enbart män återfinns, exempelvis inom skogs- eller 
industribranschen, är vanligtvis starkt karakteriserad. Det maskulina genomsyrar vanligtvis 
hela organisationen med grov jargong. Kvinnor som kommer in i den organisationen kan 
mötas av sexuella skämt eller påståenden om att detta inte är ett jobb för kvinnor. 
Anledningarna till detta kan vara många, men enligt Höök (2001) kan några sägas vara att 
männen inte tror att kvinnan klarar av arbetet och att de istället får göra det åt henne, att de 
måste ändra på sig, att hon kommer att dra ner lönerna eller att arbetets prestige eller status 
kommer att sänkas. (Höök, 2001) Alvesson & Billing (1999) och Höök (2001) är dock 
överens om att generella slutsatser inte kan dras gällande att alla mansdominerade 
arbetsplatser fungerar på detta sätt utan många olika variabler spelar in när de stöter på en 
främmande kultur. Individernas och organisationens historiska, kulturella och klassmässiga 
erfarenheter och bakgrund har stor betydelse när det gäller att rekrytera och integrera en ny 
kollega oavsett kön. 

4.2.7 Större press på kvinnliga chefer 
Wahl (2001, 2003) visar att olika forskare har kommit fram till att kvinnliga chefer upplever 
en större press än vad manliga chefer gör. De kvinnliga cheferna som är gifta och har barn 
upplever mycket stress på grund av rollkonflikter, skuldkänslor, överarbete och tidsbrist. 
Även ensamstående kvinnor kände större stress än sina manliga kollegor. De saknar den 
markservice som deras manliga kollegor har i hemmet, samtidigt som de också som ogifta 
betraktas som udda och lite konstiga av sin omgivning, detta eftersom normen i organisationer 
är att leva som par. Kvinnor på chefspositioner upplever således förutom själva pressen i 
arbetsuppgifterna även stress genom att de är avvikare som kvinnor i organisationen och 
genom arbetet med familjen. (Wahl 2001, Wahl 2003) 
 
Minoritetssituationen medför också ytterligare stress för kvinnliga chefer, i form av synlighet 
och uppmärksamhet. Kvinnliga chefer upplever ofta att de måste bevisa att de är lika bra, eller 
bättre, än manliga chefer. Däremot brukar inte kvinnor som är chefer tycka sig sakna meriter 
eller kompetens. (SOU 1994:3) Det är också vanligt att kvinnliga chefer känner sig isolerade 
och utan förebilder i organisationer. Detta skapar en viss slags stress eftersom kvinnor måste 
anstränga sig mer än män för att komma in i de grupperingar och nätverk som är viktiga i 
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organisationen. Att bemöta och hantera stereotypa föreställningar om kvinnor, sexuella 
trakasserier och andra typer av diskriminering ställer också krav på kvinnor i chefspositioner 
vilket ökar pressen i arbetet. (SOU 1994:3)  

4.2.8 Kan man tala om kvinnligt och manligt ledarskap? 
Frågan är om man verkligen kan tala om kvinnligt och manligt ledarskap? Är ledarskap 
verkligen könsbundet? Teorierna går isär i den frågan och man kan tala om två läger, Ingen - 
skillnad - lägret, som till största del representeras av akademiker och det könsstereotypa - 
lägret, där oftast populärt orienterade författare poängterar att avgörande skillnader finns 
mellan könen. (Alvesson & Billing, 1999) Forskningen kring manligt och kvinnligt ledarskap 
inriktar sig ofta mot höga chefer inom näringslivet, men också i mindre utsträckning avser den 
också chefer och ledare på mellannivå. Det finns återkommande föreställningar som påverkar 
förhållningssättet till det kvinnliga ledarskapet och det är bland annat kvinnors naturliga 
underordning och bristfällighet samt kvinnors ovillighet att göra karriär. Det hävdas att 
kvinnor föredrar en annorlunda ledarstil som ofta hänvisas till kvinnligt ledarskap. 
 
Det är naturligt att få könsbetingade associationer så snart man hör ledarbegrepp såsom tyrann, 
diktator, envåldshärskare, chef och förman. Teknisk ledning är också för de allra flesta 
förknippat med män och manlighet än med kvinnor och kvinnlighet. Det är ofta svårt för 
kvinnor att bli accepterade på sådana befattningar trots att de har de nödvändiga kunskaperna. 
(Drake & Solberg, 1996) Kvinnors ledarskap konstrueras socialt på olika sätt över tiden och 
inverkar inte bara på människors tal och förväntningar utan även på deras uppfattningar, 
värderingar och handlingar. (Alvesson & Billing, 1999) 
 
Robinson & Lipman – Blumen (2003) fokuserar i sin artikel Leadership Behavior of Male 
and Female Managers, 1984-2002 på kvinnligt och manligt ledarskap, om ledarskapet skiljer 
sig åt och i så fall på vilket sätt. Författarna presenterar en ledarskapsmodell som visar olika 
vägar en ledare kan ta för att uppfylla sina mål. Hypoteser presenteras angående hur kvinnligt 
och manligt ledarskap skiljer sig åt. Kvinnor använder bland annat en mer relationsorienterad 
ledarstil medan män tillämpar en mer uppgiftorienterad stil. Kvinnor är mer intresserade av 
människor än uppgifter.  

4.2.9 Ledarskap = Stereotypa förväntningar? 
Fagerfjäll (2003) nämner att Ulla Eriksson, lärare i företagsekonomi och forskare på 
Handelshögskolan i Göteborg, anser att idén om manligt och kvinnligt ledarskap handlar om 
stereotypa förväntningar som kopplas till biologiskt kön. Gunilla Arhén, grundaren till Ruter 
dam, menar att kvinnliga chefer är mer intuitiva, igenkännande, självkritiska och 
kompromissvilliga. Männen har däremot större självförtroende, prestigetänkande, mer 
tävlingsinriktning och större benägenhet att byta jobb och att arbeta över. (Fagerfjäll 2003) 
Forskning om kvinnor som chefer synliggör föreställningen om kvinnor som otillräckliga och 
bristfälliga när det gäller de ledaregenskaper som krävs i organisationer.  
 
Kvinnors fel och brister är de vanligaste förekommande förklaringarna till varför kvinnor är få 
på ledande positioner. (Sjöstrand et al. 1999) Personer som inte klarar av att leva upp till 
kriterierna av tuffhet och aggressivitet, kvinnor och andra grupper med liten institutionell 
makt och status kan mötas med fientlighet. Kvinnorna beskrivs även sakna vilja, kompetens, 
självförtroende och de rätta ledaregenskaperna. (SOU 1997:135) Det har även visat att det 
finns föreställningar om att ledarskap är för svårt eller för tufft för kvinnor, vilket gör att män 
tvekar att rekrytera kvinnor till chefspositioner. Kvinnor antas antingen sakna kompetens eller 
vara för bräckliga för att kunna klara sig i organisationernas högre nivåer. Kvinnans brister 
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antas även påverka ledningsgruppens prestationsförmåga. (Sjöstrand et al. 1999) Andra 
orsaker till varför det finns få kvinnor i ledande positioner är att kvinnor föder barn och 
därmed halkar efter i utvecklingen jämfört med sina manliga kollegor. Andra anledningar till 
varför män oftast rekryterar män istället för kvinnor kan vara att det finns ett större urval 
heltidsarbetande män än kvinnor för arbetsgivaren att rekrytera. Det är ur gruppen 
heltidsanställda som arbetsgivare rekryterar till toppbefattningar och år 1990 arbetade 32 
procent av kvinnorna deltid mot enbart tre procent av männen. (SOU 1997:137) 

4.2.10 Hur karaktäriseras kvinnliga och manliga ledarskapsdrag? 
Som ovanstående diskussioner har visat är det många faktorer som påverkar ledarskapet hos 
kvinnor och män. Det finns så mycket mer bakom skillnaderna i ledarskap än bara könet. Det 
är som nämnts bland annat stereotyper och förutfattade meningar som påverkar en kvinnas 
ledarstil. 
 
Vid en kvalitativ studie av kvinnliga toppchefer, som presenteras i Drake & Solbergs bok 
kvinnor och ledarskap (1996), kom man fram till följande karaktäristiskt kvinnliga 
ledarskapsdrag: lyhördhet, förmåga att föra en kontinuerlig dialog, förmåga att visa 
entusiasm, förmåga att samarbeta och förmedla. De manliga egenskaperna som 
undersökningen kom fram till var bland andra: analytisk förmåga, önskan att ha kontroll, 
strategisk, konkurrerande och självständig attityd. En psykolog vid namnet Carol Gilligan 
påpekar att män har en tendens att se på världen genom lagar och logik och att kvinnor ser 
världen som ett nät av förbindelser, det vill säga att världen snarare hänger samman tack vare 
mänskliga förbindelser än regelsystem. Gilligan hävdar att den största utmaningen som ledare 
kommer att möta i framtiden är att kunna uppfatta män och kvinnors olika stämmor och att 
använda dessa på effektivaste sätt. (Gilligan, 2001) 
 
Lipman - Blumen & Robinson genomförde en undersökning i USA år 2003 med cirka fyra 
tusen ledare, hälften manliga och hälften kvinnliga. Syftet med undersökningen var att se om 
det fanns skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Andra forskare har kommit fram 
till att kvinnor använder en relationsorienterad ledarstil och manliga ledare använder en mer 
uppgiftsorienterad ledarstil. Lipman - Blumen & Robinson ville utöka perspektivet med hjälp 
av ”The connective leadership modell” och istället utgå ifrån att män och kvinnor har 
liknande ledarskapsstilar, förutom i en konkurrenssituation. (Ibid.) 
 
Resultaten från undersökningen visade att det inte fanns några avsevärda skillnader mellan 
könen. Dock framkom skillnader, som förväntat, gällande den tävlingsinriktade stilen, där 
män var avsevärt mer tävlingsinriktade än kvinnorna. Små skillnader som visade sig var att 
kvinnor var mer intresserade av människor och att skapa relationer än av uppgifterna. Män var 
mer själviska. Totalt sett var detta den mest betydande skillnaden mellan könen inom det 
konkurrerande området, där männen fick mycket högre poäng än kvinnorna.  Lipman - 
Blumen & Robinson tror dock att detta kommer att minska över tiden. (Ibid.) 
 
Det är lättare att se skillnader på kvinnor och mäns sociala kompetens i deras ledarstil än i 
deras yrkesmässiga kompetens. Kvinnliga ledare utmärker sig ofta genom att vara 
samarbetsinriktade, medlande, känslomässiga, intuitiva och deltagande. När man framhäver 
manliga ledare drar man gärna fram egenskaper som strategiskt tänkande, 
konkurrensinriktning och oberoende. Som har framkommit genom flera forskare har 
organisationer användning för båda dimensionerna och måste anpassa förhållandena så att 
bägge könen får lika stor kraft att påverka. Samspelet mellan män och kvinnor i 
organisationer leder till synergieffekter. (Drake & Solberg, 1996) 
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Detta citat från Powell (1990) anses fortfarande är aktuellt 
“There is a little reason to believe that either women or men make superior managers, or that 
women and men are different types of managers. Instead there are likely to be excellent, 
average, and poor managerial performers within each sex. Success in today’s highly 
competitive marketplace calls for organizations to make best use of the talent available to 
them. To do this they need to identify, develop, encourage and promote the most effective 
managers, regardless of sex.” (Yukl, 2006, s. 430) 
 

4.3 Individnivå 
Denna nivå behandlar teori kopplat till individen.  Stereotyper, könsskillnader och 
kommunikation diskuteras. 

4.3.1 Social konstruktion eller biologisk skillnad? 
Finns det genomsnittliga skillnader mellan man och kvinna och hur djupt rotade är de? 
Forskare tvistar om vad som har kulturella respektive biologiska orsaker. Genusforskningen 
tar fasta på könsskillnaderna som social konstruktion medan forskare på den biologiska 
kanten främst uppfattar sådana skillnader som genetiska. (Fagerfjäll 2003) Pease (1999) 
menar dock att det finns biologiska bevis för att vi tänker som vi gör av andra skäl. Han 
menar att det är till stor del våra hormoner och hjärnvindlingar som bär ansvaret för vad vi 
tycker och föredrar och för hur vi uppträder. Instinkterna är helt enkelt genernas beslut om hur 
våra kroppar ska uppträda under givna omständigheter. Än idag dikteras våra beteenden, 
åsikter och prioriteringar av det faktum att männen var jägare och kvinnorna tog hand om 
barnen. Undersökningar visar att vi mer är produkter av vår biologi än offer för sociala 
stereotyper. Pease (1999) menar således att vi är olika därför att våra hjärnor är olika. (Pease 
1999) 
 
En forskare som utgår ifrån att kvinnligt och manligt är social konstruktion är Amundsdotter 
et al. (2001). I veckotidningar, populärvetenskapliga tidskrifter och i tv-program om kvinnligt 
och manligt serveras påståenden där kvinnor sägs vara omvårdande av naturen, att de passivt 
inväntar mannens initiativ och mannen framställs som krigaren, den stridande och ambitiösa 
personen som handlar och är målinriktad. Hon menar att vi dagligen utsätts för sådana 
könsstereotypa bilder om hur vi ska vara som kvinnor och män. (Amundsdotter et al. 2001) 
Sjöstrand et al. (1999) utgår ifrån samma perspektiv som Amundsdotter et al. (2001) men 
menar att när man betraktar kön, det vill säga kvinnlighet och manlighet, som sociala 
konstruktioner innebär det inte att de kan definieras en gång för alla. Han menar att kön kan 
studeras på flera nivåer, som mentala strukturer och som sociala relationer.  

4.3.2 Stereotypisering 
Utifrån ett feministiskt perspektiv kan stereotypisering ses som uttryck för social konstruktion 
av kön, konstruktionen av manlighet och kvinnlighet i organisationer. Det har hävdats av 
forskare att anledningen till varför kvinnor och män bedöms och behandlas olika i karriären 
beror på att chefer använder stereotyper i sina bedömningar. De manliga stereotyperna 
överensstämmer med föreställningar om egenskaper som passar en chef. Wahl (2003) nämner 
forskarna Rosen och Jerdee som i sina studier visar hur chefer föredrar män i rekryterings- 
och karriärutvecklingsbeslut. Besluten baserar sig på stereotypa uppfattningar om män och 
kvinnor, snarare än sakliga bedömningar av de aktuella personerna, hävdar författarna. De 
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poängterar också att stereotypiseringen ofta är omedveten, vilket får till följd att även de män 
som tror sig behandla kvinnor och män lika använder stereotyper i bedömningar. (Wahl 2003) 
Enligt Wahl (2003) utgör stereotyper på så sätt en slags spegelbild av könsrollssocialisering. 
Könsroller lärs in och stereotyper utgör föreställningarna om dem. Kvinnorna definieras som 
problemet vilket resulterar i att de är tvungna att ”lära om” och ”lära rätt” för att kunna lyckas 
i karriären. När det gäller stereotyper betonas betydelsen av att motbevisa föreställningarna, 
det vill säga att kvinnor måste bevisa att de är lika bra och att de inte alls lever enligt de 
förväntningarna som de kvinnliga stereotyperna för med sig. (Wahl 2003) Kvinnliga chefer 
beskrivs i relation till en manlig norm, där de dels stereotypiseras utifrån traditionellt 
kvinnliga roller och dels jämförs med normen. Således finns det en hierarkisk relation mellan 
de båda könen: de som män är, gör och representerar värderas högre än det som kvinnor är, 
gör och representerar. (Wahl et al. 1998) Den sociala konstruktionen av manlighet kan, något 
förenklat, sägas innehålla begrepp som rationalitet, förnuft, handling (aktivitet), konkurrens 
och aggressivitet. Kvinnor konstrueras som mäns motsatser: känslosamma, passiva, vårdande 
och reproduktiva. Följaktligen, anses kvinnor höra hemma i den privata sfären, vilket kan 
förklara den låga andelen kvinnor på chefspositioner. Kvinnor saknar helt enkelt kompetens. 
(Sjöstrand et al. 1999)  
 
Andra stereotyper eller snarare myter om kvinnor och dess egenskaper har att göra med 
karaktären. Det påstås ofta att orsaken till varför kvinnor inte har genomslagskraft är att de 
inte har tillräckligt med självförtroende, inte nog kompetens samt att de inte vill ha 
chefsjobben. Dessutom förväntar man sig att kvinnliga ledare ska vara på ett visst sätt utifrån 
de stereotyper som finns i samhället och organisationer. I organisationen finns det så kallade 
könsstämplade jobb, det innebär att vissa arbeten tillskrivs maskulinitet eller femininet. 
(Höök, 2001) Maskulina arbeten återfinns till exempel inom brandkåren och ledande 
befattningar där det krävs hårdhet och uttryckslöshet.  De feminina arbetena finns till exempel 
hos sjuksköterskor och sekreterare som ska bekräfta, försköna, förstärka samt prisa andra 
människors välbefinnande och status. Detta kan leda till att kvinnor får svårt att hitta en 
balans mellan att vara chef och kvinna. Svårigheten är att inte uppfattas som alltför feminin 
för att betraktas som en kompetent ledare eller för auktoriserad som ledare för då ses hon som 
okvinnlig. (Ibid.) 

4.3.3 Generella skillnader mellan kvinnor och män 
Nielsen et al. (1991) menar att när man förklarar könssocialisation som uttryck för könsroller, 
fokuserar man på anpassningsdelen. Flickor blir flickaktiga och pojkar blir pojkaktiga 
eftersom det är detta de har fått beröm och uppmuntran för från omgivningen. Eftersom båda 
könen gärna vill bli accepterade av andra och därmed bli en del av en social gemenskap 
försöker de uppfylla de rollförväntningar som omgivningen har på dem. Efter hand 
generaliseras omgivningens förväntningar till mer sammansatta handlingsmönster vilket 
resulterar i att flickan förstår att allt som har med husliga sysslor och det egna utseendet att 
göra passar för henne, medan pojkar lär sig att allt som handlar om konkurrens och prestation 
är riktig för honom. En del av könens olika beteenden kan naturligtvis förklaras som resultat 
av en sådan inlärningsprocess. (Nielsen et al. 1991) 
 
Wahl et al. (1998) menar att kvinnor söker närhet, medan män söker oberoende. Nielsen et al. 
(1991) diskuterar attributionsforskningen, som vissa forskare tagit till sig, vilket innebär att 
det egentligen inte finns några skillnader mellan kvinnor och män; att de skillnader vi 
uppfattar beror på våra egna könsstereotyper. Detta håller inte Nielsen et al. (1991) med om. 
De försöker visa att det antagligen inte är en slump, utan faktiskt ganska logiskt, att vissa 
typer av beteende är mer vanliga hos flickor än hos pojkar, och tvärtom. Skillnaden mellan 
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kvinnor och män verkar vara mer systematisk än tillfällig. Dessa skillnader handlar inte enbart 
om olika normer och attityder, utan även om psykologiska reaktionsmönster och psykologisk 
förmåga. (Nielsen et al. 1991) 

4.3.4 Talar män och kvinnor samma språk? 
Män och kvinnor tror att de talar samma språk men fastän orden är desamma kan de betyda 
helt olika saker. Samma uttryck kan lätt ha en annan betydelse eller känslomässig innebörd. 
Både män och kvinnor gör antaganden, bildar sig omdömen och drar slutsatser om det 
motsatta könet som är felaktiga. En kvinna utgår ifrån en mans ordval, känsloladdningen i 
hans tonfall och hans uttryck. Hon tolkar dem felaktigt som att han är självisk och hänsynslös 
och drar följaktligen slutsatsen att han knappast är värd hennes förtroende. En man utgår på 
likartat sätt ifrån hur en kvinna kommunicerar, tolkar det felaktigt som att hon är inkompetent, 
ineffektiv och drar följaktligen också slutsatsen att hon inte är värd hans respekt. (Gray 2001)  
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5 Analys 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kopplar vi samman empiri och teori. Vi kommer att lyfta fram nio 
huvudområden, där majoriteten av respondenterna tyckte lika, som vi ser är av störst 
betydelse för kvinnor i karriären. Vi kommer inte att separera svaren mellan mellanchefer 
och toppchefer för att vi anser att det inte framkommit någon uppseendeväckande skillnad 
som har påverkat vårt slutgiltiga resultat. 
___________________________________________________________________________  
  

5.1 Detaljhandeln och jämställdhet 
När Nordenmark (2004) och Westerberg (1998) talar om jämställdhet menar de att oavsett 
kön ska alla ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Samtliga respondenters 
definition av jämställdhet stämmer överens med Nordenmarks och Westerbergs definition. De 
manliga respondenterna utökade dock definitionen och nämnde även att jämställdhet 
innefattar lika utgångspunkter oavsett om den anställde arbetar heltid eller extra. De tyckte 
också att det är viktigt att kunna möjliggöra för kvinnor att både ha barn och göra karriär. 
 
Resultaten från intervjuerna visade överlag att förutsättningarna för kvinnor att nå ledande 
positioner i detaljhandeln i dagsläget är på väg att förbättras, men att det fortfarande finns 
vissa hinder som man måste överkomma. Samtliga respondenter påtalade att detaljhandeln 
inte är jämställd. Det som främst diskuterades var det höga antalet manliga chefer. 
Respondenterna ställde sig frågande till hur det kan komma sig att det finns så få kvinnliga 
chefer när majoriteten av kunderna är kvinnor och när majoriteten av de anställda också är 
kvinnor. Respondenternas uppfattningar om att detaljhandeln inte är helt jämställd 
överensstämmer med vad Nordenmark (2004) har kommit fram till generellt sett gällande 
dagens samhälle. Nordenmark menar att det dock har skett en viss utjämning av kvinnors och 
mäns engagemang i förvärvsarbete och hushållsarbete men, liksom respondenterna upplevde, 
att det fortfarande finns en tydlig traditionell uppdelning av arbetsuppgifter mellan dem. Att 
det dessutom finns mycket deltidsarbetande kvinnor i detaljhandeln är även något som 
överensstämmer med Nordenmarks undersökning. 
 
Respondenterna diskuterade hur detaljhandeln skulle kunna bli mer jämställd. De angav 
främst att det måste ske en förändring överlag i samhället gällande synen på kvinnor och deras 
karriärer. I och med att fyrtiotalisterna går i pension tror respondenterna att det 
kommer ”sippra” igenom fler kvinnor. Majoriteten av respondenterna angav att könskvotering 
inte är en lösning för att få detaljhandeln jämställd. I likhet med Dahlerup (2006) anger 
respondenterna att positioner bör tillsättas på grundval av merit. Summers (2006) är 
ytterligare en forskare som är emot kvotering. Hon anser just att kvotering kommer att leda 
till att män kommer att väljas efter betydelse för bolaget och kvinnor endast för att de är 
kvinnor.  
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5.2 Kvinnor i minoritet 
Kanter (1989) tar upp problematiken med att kvinnor ofta möts av starka reaktioner, oftast 
negativa, om de ensamma kommer in i en organisation som domineras av män. Samtliga 
respondenter talade om detta och menade att mansdominerade arbetsplatser ofta kan vara ett 
hinder för kvinnor. De menade att om en kvinna arbetar i ett traditionsbundet företag med 
mycket män kan det bli svårt som kvinna att agera helt fritt. Som svar på detta förklarar 
Kanter tre effekter som uppstår när en minoritet ska korreleras med en majoritet. Den första 
effekten är synlighetseffekten, vilket för med sig prestationspress på kvinnan, kan dock enligt 
en av de kvinnliga respondenterna vara något positivt. Hon anser att det har varit positivt 
eftersom hon har gjort bra ifrån sig. Kontrasteffekten, den andra effekten, där kvinnan kan 
utsättas för typer av lojalitetstest såsom att ta avstånd från samt hindra andra kvinnor att nå 
ledande positioner, har kunnat ses av respondenterna. Få av de kvinnliga respondenterna har 
personligen upplevt att andra kvinnor har hindrat dem i deras karriärer men de tror som sagt 
att det kan förekomma. Även en del av de manliga respondenterna ansåg, trots svårigheter i 
att förklara varför, att relationen kvinna mot kvinna kan vara tuffare än relationen kvinna mot 
man. Det kan dock tänkas, som Kanter nämner, att om kvinnan går med på lojalitetstestet 
bidrar hon till att den gällande kulturen stärks när hon ansluter sig till gruppen. Den sista 
effekten, assimileringseffekten, har inte diskuterats i större utsträckning av respondenterna 
förutom att samhället har förutfattade meningar och föreställningar om hur kvinnor ska bete 
sig. Detta diskuteras mer nedan.  
 
En eventuell förklaring till att kvinnor hindrar andra kvinnor i karriären, som diskuteras av 
forskare som bland annat Drake (1996) och Wahl (1992), är att kvinnor ofta är en minoritet 
och känner att de måste försvara sina positioner. För att undvika detta anser majoriteten av de 
kvinnliga respondenterna att kvinnor måste bli bättre på att hjälpa varandra.  
 
Att ha bra chefer är även något som nämns av respondenterna. Kvarnström (2003) håller med 
om detta och poängterar att det handlar om att ha en chef som har mod att släppa fram en 
kvinna istället för att mota bort dem, detta gäller såväl manliga som kvinnliga chefer. 
Betydelsen av att ha en chef som vågar släppa fram en kvinna överensstämmer även med den 
intervju som Tideström (april 2003) redogjorde för. Ett sådant beteende kan göra att vissa 
kvinnor lyckas krossa det så kallade glastaket. 

5.3 Historiens vindslag 
Att det är lättare för män att göra karriär är något som samtliga respondenter anser. 
Anledningarna till detta bedömds bland annat vara att det är mer naturligt för män att göra 
karriär eftersom kvinnor har varit hemma och tagit hand om barn i 2000 år. Nordenmark 
(2004) tar upp det faktum att under 1950-talet tillhörde endast hälften av alla vuxna kvinnor 
arbetskraften medan nästan alla vuxna män var engagerade på den reguljära arbetsmarknaden. 
Mannen i familjen hade rollen som förvärvsarbetande och försörjare och utförde en minimal 
andel av det obetalda arbetet i hemmet. (Nordenmark 2004) 
 
I och med att kvinnan kom in på arbetsmarknaden relativt sent kan det även ge följden som 
respektive respondent talade om, att vissa positioner är lättare att få som kvinna. Historiskt 
sett är det männen som har varit chefer och kvinnorna har varit bland annat sekreterare. 
Realiteten är att de kvinnliga cheferna i de största detaljhandelsföretagen är personalchef eller 
informationschef vilket indikerar att det är lättare för kvinnor att ta sig till vissa positioner 
jämfört med andra. En kvinnlig toppchef tror att vissa manliga chefer tänker mer på en kvinna 
när till exempel en HR - chef ska rekryteras och mer på en man när en försäljningschef ska 
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rekryteras. Kanter (1977) diskuterar detta och menar att män och kvinnor befinner sig på olika 
nivåer och i olika positioner i organisationer. Hon förklarar, liksom respondenterna, att 
chefsbefattningar har maskulin prägel medan till exempel sekreterare och kontorister ses som 
typiskt feminina arbeten. Kopplingar som påträffas mellan Kanter och respondenternas svar är 
att det kan finns vissa befattningar som är mer accepterade för kvinnor att inneha. Höök 
(2001) beskriver i likhet med Kanter de så kallade ”könsstämplade” jobben, vilket innebär att 
vissa arbeten tillskrivs maskulinitet eller femininet. Hon menar att detta kan leda till att 
kvinnor får svårt att hitta en balans mellan att vara chef och kvinna. Svårigheten ligger i att 
inte uppfattas som alltför feminin för att betraktas som en kompetent ledare eller för 
auktoriserad som ledare för att då ses som okvinnlig. De kvinnliga respondenterna tog upp 
denna problematik, att det kan vara svårt att finna en balans mellan att vara chef och kvinna. 
De manliga respondenterna menade att de uppskattar att kvinnor och män har olika 
egenskaper, eftersom de ofta kompletterar varandra. Respondenterna anser att männen måste 
vidga sina perspektiv och vid rekrytering bör de se till vilka egenskaper som kompletterar och 
breddar arbetsgruppen istället för könet. 

5.4 Omgivningen 
Både manliga och kvinnliga respondenter anser att uppfostran påverkar hur kvinnor och män 
blir som vuxna. En kvinnlig respondent menade att man måste gå tillbaka till barndomen på 
grund av att det är där rollfördelningen mellan män och kvinnor verkligen sker – individen 
kommer inte förrän i vuxen ålder. Pease (1999) förklarar att detta var en vanlig uppfattning 
under större delen av 1900-talet. Hans uppfattning är att människor är olika, inte på grund av 
uppfostran utan snarare på grund av att deras hjärnor är olika. 
 
Samma kvinnliga respondent som ovan menar dessutom att kvinnor alltid känner att de måste 
prestera sitt yttersta och att det alltid är mycket prestation inblandat. En förklaring till det kan 
vara såsom Nielsen et al. (1991) menar, att när könssocialisation förklarar uttrycken för 
könsroller, fokuserar man på anpassningsdelen. Han menar att flickor blir flickaktiga och 
pojkar blir pojkaktiga eftersom det är detta de har fått beröm och uppmuntran av från 
omgivningen. Eftersom båda könen gärna vill bli accepterade av andra och därmed bli en del 
av en social gemenskap försöker de uppfylla de förväntningar som omgivningen har på dem. 
De kvinnliga respondenterna diskuterar att det betraktas lite ”fult” att vara drivande och att ta 
för sig som kvinna, vilket också kan vara ett resultat av det Nielsen et al. beskriver.  
 
En manlig respondent anser att omgivningen i sig är det enda hindret för kvinnor. Han menar 
att det är samhället och omgivningen som har format synen på kvinnor. De kvinnliga 
respondenterna ser också att omgivningen kan försvåra situationen för kvinnor när de ska göra 
karriär och menar att det finns mycket fördomar och krav på kvinnor som måste försvinna. 
Åsikter som ligger i linje med Nielsen et als. (1991) resultat där förväntningar av mer 
sammansatta handlingsmönster resulterar i att flickan förstår att allt som har med husliga 
sysslor och det egna utseendet att göra passar för henne, medan pojkar lär sig att allt som 
handlar om konkurrens och prestation är riktigt för honom. Detta motsäger vad den kvinnliga 
respondenten nämnde ovan om att det alltid är kvinnor som ska prestera sitt yttersta.  
 
En manlig respondent anser att samhället har förväntningar på kvinnan att det är hon som ska 
ta hand om familjen. En kvinnlig respondent, med samma uppfattning, menar att en relation 
bygger på att kvinnan ska göra karriär samt hämta barnen och sköta hemmet, gör det svårt för 
kvinnan att göra karriär. Hon poängterade att hindren ofta börjar i hemmet. Det visade sig 
även att andra kvinnliga respondenter tror att kvinnor tar mer ansvar för hemmet och de 
menar även att männen generellt sett utnyttjar sina resurser lite bättre än vad kvinnor gör. De 
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tror att kvinnor ofta vill visa sig duktiga för att duga. En manlig respondent tror att det skulle 
vara bra om kvinnor blev lite mer avslappnade. De kvinnliga respondenterna upplever att en 
man gör en sak i taget, de är lite mer riskvilliga, siktar mer mot toppen och visar framfötter 
mer än vad en kvinna gör. Majoriteten av de manliga respondenterna anser att män 
tänker ”fyrkantigt” vilket kan vara bra i vissa situationer men sämre i andra. Mål och resultat 
är typiska manliga egenskaper enligt männen. Just att kvinnor tar mer ansvar för hemmet och 
familjen bottnar i det som Sjöstrand et al (1999) och rapporten från SOU (1997:137) 
diskuterar, att det historiskt har sett ut på detta sätt, att det är svårt att bryta mönster samt att 
det är lätt att falla tillbaka i gamla mönster när man skaffar barn. Respondenterna påtalar att 
lösningen är att omgivningens och samhällets fördomar och många krav på kvinnor måste 
försvinna. De säger vidare att detta är en utopi i dagsläget, men att det säkert kommer att bli 
bättre med tiden.  
 
Fler kvinnliga förebilder var även något som respondenterna angav som en möjlig lösning på 
att synen skulle förändras på kvinnors karriärer. Att det är dåligt med kvinnliga förebilder i 
detaljhandeln är något som flera av både de manliga och de kvinnliga respondenterna anser. 
Rapporten från SOU (1994:3) har visat just att kvinnliga chefer ofta känner sig isolerade utan 
förebilder i organisationer. Vidare tar rapporten från SOU upp att det är lättare att ändra synen 
gällande kvinnors karriärer om det finns fler framgångsrika kvinnliga förebilder som lyckats 
kombinera bland annat barn och karriär. 

5.5 Nätverk och attityder skapar glastak 
Att vissa manliga chefer har på sig olika ”glasögon” var en anledning som uppkom till varför 
det rekryteras flest män till ledande positioner; ett beteende som kan skapa det glastaket som 
Wahl (2003) diskuterar. Fagerfjäll (2003) behandlar förklaringar till varför glastak uppstår 
och nämner de manliga attityderna som en tänkbar förklaring. Det är återkommande i 
respondenterna svar att attityder och förutfattade meningar gentemot det kvinnliga könet 
hindrar kvinnorna i deras karriär. Höök (2001) talar just om att det finns olika förutfattade 
meningar kring kvinnor som till exempel att kvinnor inte vill göra karriär. Andra stereotyper 
eller snarare myter om kvinnor och dess egenskaper har att göra med karaktären. Det påstås 
ofta att orsaken till varför kvinnor inte har genomslagskraft är att de inte har tillräckligt med 
självförtroende, inte nog kompetens samt att de inte vill ha chefsjobben.  
 
En rapport från SOU (1997:137) diskuterar även att toppchefer rekryteras ur en begränsad 
grupp. Ett välfungerande nätverk har stor betydelse här. Majoriteten av respondenterna ansåg 
att männen hade bättre nätverk än kvinnorna. I och med detta kan männen enklare öka sina 
karriärmöjligheter eftersom de har fler ”trådar att dra i”. Amundsdotter (2001) och Wahl 
(2001) diskuterar att det följaktligen finns dessa maktförhållanden som stoppar kvinnors 
karriärmöjligheter. Majoriteten av de kvinnliga respondenterna anser att kvinnor bland annat 
måste skapa starkare nätverk för att det ska bli en jämnare könsfördelning på chefsnivåerna. 
Kvarnström (2003) anser att en kombination av engagemang, drivkraft och stöd från kollegor 
och chefer är det som kan hjälpa kvinnan i hennes karriär. 
 
Det framkom även av respondenterna att män hjälper varandra till olika positioner och bildar 
starka band mellan varandra eftersom de följer varandra under deras karriärer. En manlig 
respondent menar att män har en tendens att anställa män. Han förklarar att vid rekrytering 
handlar det om vem man känner. SOU (1997:137) förklarar detta fenomen genom att det finns 
ett större urval heltidsarbetande män än kvinnor för arbetsgivaren att rekrytera från. Män 
rekryterar således individer som är lika dem själva, det vill säga andra män, för att känna sig 
trygga och få en uppbackning från en likartad omgivning, en omgivning som de vet fungerar. 
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Detta kan resultera i det som Höök (2001) och Kanter (1977) benämner homosocialitet. 
Kanter menar att manliga chefer kan känna sig osäkra på hur kvinnor kommunicerar vilket 
leder till att de lättare väljer andra män. Kvinnan avviker således från den beprövade 
framgångsmodellen, vilket också Fagerfjäll (2003) diskuterar. Gray (2001) diskuterar detta 
kommunikationsproblem men har dock en annan vinkel. Han menar att män och kvinnor tror 
att de talar samma språk men fastän orden är desamma kan de betyda helt olika saker, vilket 
kan leda till felaktiga slutsatser. En av de kvinnliga respondenterna nämner att hon upplevt 
just denna situation. Hon berättar att det var lättare att kommunicera med kvinnor än med män 
vid en rekrytering.  
 
Ett flertal av de manliga respondenterna menar att kvinnor inte offrar lika mycket som 
männen vilket leder till att kvinnor inte kommer lika långt i karriären. En manlig respondent 
nämner att han inte skulle ha gjort liknande uppoffringar om han hade varit kvinna. En annan 
manlig respondent nämner även att det är ett större steg för kvinnor som arbetar på 
butiksgolvet att ta sig upp till huvudkontoret än vad det är för män. Han anser att kvinnor ofta 
är lite för försiktiga när det gäller att ta för sig och de visar inte lika mycket ”go” som vissa 
män. Detta kan inte styrkas av några teorier men tycks vara en allmän åsikt bland 
respondenterna. 

5.6 Omöjlig ekvation för kvinnor   
En rapport från SOU (1994:3) har visat att kvinnor som föder barn halkar efter i utvecklingen 
jämfört med sina manliga kollegor. Barn är just ett av de största hindrena som respondenterna 
anger för kvinnor i deras karriärer. En av de kvinnliga respondenterna menar att kvinnor inte 
kan förväntas ha samma utveckling som män i karriären på grund av att de måste vara hemma 
med barnen. Hon säger att om kvinnor får barn år efter år är det inte rimligt att kunna 
avancera på samma sätt som män. Detta överensstämmer med Fagerfjäll (2003) som menar att 
kvinnor föder barn och att det för de flesta innebär åratal av frånvaro eller deltidsarbete, det 
vill säga en lång paus i karriären.  
 
Att kvinnor befinner sig i en nästintill omöjlig situation var något som sades bland 
respondenterna. De menar att en kvinna som har en ledarbefattning känner att hon måste vara 
en bra chef, en bra mamma och fru och samtidigt ha bra kontakt med sina vänner. Vissa av 
respondenterna nämnde detta som en tuff och omöjlig ekvation. Just detta är något som Wahl 
(2001, 2003) poängterar. Wahl menar vidare att kvinnliga chefer har en större press på sig än 
vad manliga chefer har. Efter olika undersökningar har det visats sig att de kvinnliga cheferna 
som är gifta och har barn just upplever mycket stress på grund av rollkonflikter, skuldkänslor, 
överarbete och tidsbrist. Kvinnor på chefspositioner upplever förutom själva pressen i 
arbetsuppgifterna även stress genom att de är avvikare som kvinnor i organisationen och 
genom arbetet med familjen. Detta kan resultera i att kvinnor ändrar sitt beteende för att 
försöka minska att de är avvikande. Kvinnliga chefer upplever ofta att de måste bevisa att de 
är lika bra, eller bättre, än manliga chefer. Några av de kvinnliga respondenterna tillägger just 
detta. De upplever att kvinnor får kämpa mer än vad männen behöver för att visa att de duger. 
Några av de kvinnliga respondenterna nämnde just att de kvinnor som lyckas bra i en 
ledningsgrupp som domineras av män får anpassa sig till deras sätt att hantera saker. 
Ytterligare en kvinnlig respondent sade att hon hanterade denna situation, vilket även 
inkluderade kommunikationsproblem som tidigare nämnt, genom att skaffa en manlig mentor.  



Johanna Haag & Jessica Raam     Magisteruppsats, VT 06
          
 

 44 

5.7 Manliga och kvinnliga egenskaper och stereotyper 
Samtliga respondenter sa att det är svårt att generalisera och säga att det finns vissa manliga 
och kvinnliga egenskaper. De menar att det kanske finns egenskaper som är mer vanligt 
förekommande hos kvinnor respektive hos män. En kvinnlig respondent anser att 
uppdelningen är svår eftersom om man säger att en kvinna är omtänksam betyder det inte att 
en man inte kan vara omtänksam utan att bli feminin. Nielsen et al. (1991) diskuterar 
attributionsforskningen som innebär att det egentligen inte finns några skillnader mellan 
kvinnor och män; att de skillnader vi uppfattar beror på våra egna könsstereotyper. 
 
Drake och Solberg (1996) löser denna problematik med att generalisera vissa egenskaper 
genom slutsatsen att det finns stereotyper i samhället som är med och bidrar och konstruerar 
bilden gällande kvinnligt och manligt. De menar att en kvinnas huvudsakliga uppgift under en 
längre tid var att endast att sköta familj och hem; en syn som fortfarande är med och skapar 
fördomar angående hur kvinnor ska agera. 
 
Drake och Solberg (1996) fortsätter förklara att klassiska föreställningar om feminina 
egenskaper exempelvis kan beskrivas som känslomässig ton, samarbete, intuition, medlidande 
och empati. Dessa egenskaper överensstämmer med de egenskaper som både de manliga och 
kvinnliga respondenterna anser vara kvinnliga. Respondenterna tillägger dock att kvinnor är 
mer relationsinriktade, har högre krav att prestera och att vara i ett socialt sammanhang samt 
att bli sedda och uppmärksammade. Även de egenskaper som de manliga och kvinnliga 
respondenterna anser vara manliga överensstämmer med de föreställningar som Drake och 
Solberg nämner. De manliga egenskaperna som betonas är handlingsinriktad, rationalistisk, 
materialistisk, karriärism, entreprenörisk samt informalism. En manlig respondent anser att 
kvinnor och män hanterar problem på olika sätt; båda könen löser problemen, men vägen dit 
kan vara olika.  
 
I litteraturen är det ofta de manliga egenskaperna som karaktäriserar en bra ledare. Kvinnan 
ska vara modern och beskyddaren och kan inte kombinera detta med karriär, eftersom hon då 
inte lever upp till den klassiska bilden av hur en kvinna ska vara. Drake och Solberg (1996) 
menar att könsordning och stereotyper, som i så många andra sammanhang, går hand i hand. 
En av de manliga respondenterna berättar att han har mött kvinnor som har tagit en roll som 
anses som manlig för att kompensera att de är kvinnor och genom detta inte följa den 
klassiska bilden av hur en kvinna bör vara. Flera av respondenterna anser, liksom Drake och 
Solberg, att samhället har förväntningar på att det är kvinnan som tar hand om familjen.  

5.8 Kvinnliga och manliga ledaregenskaper 
Liksom respondenterna ställer sig Alvesson och Billing (1999) frågande till om man verkligen 
kan tala om kvinnligt och manligt ledarskap. Majoriteten av respondenterna angav att det 
handlar mer om individen, inte könet, när det kommer till ledaregenskaper. Övervägande 
delen av de manliga respondenterna menar att begreppet ledarskap är könlöst. De menar att 
det är ungefär som att fråga hur definitionen av en bra person är. Trots att respondenterna 
anser att begreppet ledarskap är könlöst nämner de en del skillnader mellan kvinnliga och 
manliga ledare.  Respondenternas tvetydlighet förklarar Alvesson och Billing med att det 
finns mycket mer bakom skillnaderna i ledarskap än bara könet. De menar, som tidigare 
nämnt, att det bland annat är stereotyper och förutfattade meningar som påverkar en ledarstil. 
Höök (2001) nämner stereotyper, eller snarare myter om kvinnor och deras egenskaper som 
har att göra med karaktären. Hon menar att det ofta påstås att orsaken till varför kvinnor inte 
har genomslagskraft är att de inte har tillräckligt med självförtroende, inte kompetens nog 
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samt att de inte vill ha chefsjobben. Majoriteten av respondenter anser i likhet med Höök att 
kvinnor generellt sett har sämre självförtroende än vad män har, vilket leder till att självbilden 
och könsrollen blir ett hinder för kvinnor i karriären. 
 
Liksom respondenterna belyser Robinson & Lipman–Blumen (2003) att kvinnligt och manligt 
ledarskap skiljer sig åt. De skillnader som respondenterna nämner överensstämmer med 
forskarnas hypoteser om att kvinnor bland annat använder en mer relationsorienterad ledarstil 
medan män tillämpar en mer uppgiftsorienterad stil. Det framkommer även att respondenterna 
anser att kvinnliga ledare fokuserar mer på detaljer, ger mer stöd, har mer ”mammakänslor” 
och kan ha fler bollar i luften. En kvinnlig respondent anser att chefskap är manligt och 
ledarskap är kvinnligt. Hon menar att män är mer målinriktade och drivande medan kvinnor är 
mer emotionella. Detta kan liknas med det som Alvesson & Billing (1999) menar att kvinnor 
föredrar en annorlunda ledarstil och som ofta hänvisas till kvinnligt ledarskap. Även Drake 
och Solberg (1996) har kommit fram till liknande kvinnliga och manliga ledarskapsdrag som 
respondenterna. De menar också att det är lättare att se skillnader på kvinnor och mäns sociala 
kompetens i deras ledarstil än i deras yrkesmässiga kompetens. 
 
En manlig respondent sa att han kan tänka sig att kvinnliga ledare kan känna sig hotade av 
män på grund av att historien ser ut som den gör. Han menar att detta kan resultera i att 
kvinnorna känner att de måste visa sig starkare och att män känner sig säkrare i sitt ledarskap. 
Han tror även att kvinnor kan vara hårdare mot män för att poängtera att det är hon som är 
ledaren och för att det inger lite prestige. Detta kan ses i likhet med Wahl (2003) som menar 
att ett byråkratiskt beteende och nitiskt regelföljande ofta tolkas som typiskt för kvinnliga 
chefer. Det är ett resultat av den position kvinnliga chefer oftast har i organisationer och inte 
ett resultat av ett “kvinnligt” beteende. Drake och Solberg (1996) menar att det är naturligt att 
få könsbetingade associationer så snart man hör ledarbegrepp såsom tyrann, diktator, 
envåldshärskare, chef och förman. Teknisk ledning är också för de allra flesta förknippat med 
män och manlighet än med kvinnor och kvinnlighet. De menar vidare att det ofta är svårt för 
kvinnor att bli accepterade på sådana befattningar trots att de har de nödvändiga kunskaperna. 
 
Som ovanstående diskussioner har visat är det många faktorer som påverkar ledarskapet hos 
kvinnor och män. Det finns så mycket mer bakom skillnaderna i ledarskap än bara könet. Det 
är som nämnts bland annat stereotyper och förutfattade meningar som påverkar en kvinnas 
ledarstil.  
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6 Slutdiskussion 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel för vi en diskussion kring de mest uppseendeväckande resultat  
vi har kommit fram till. 

___________________________________________________________________________ 
 
Vår uppfattning gällande detaljhandeln och jämställdhet när vi började skriva denna uppsats 
var att vår generation hade kommit relativt långt jämställdhetsmässigt, men att många familjer 
faller tillbaka i gamla mönster, där kvinnan tar störst ansvar för barnen och är hemma mer. Vi 
visste inte om de så kallade ”glastaken”, ”bastubesluten” och ”tröga 40-talisterna” fanns. Vi 
frågade oss också om de förutfattade meningar som vi blir pumpade av stämmer: ”att kvinnor 
inte vill göra karriär”, ”kvinnor vill inte offra sina familjer” och att ”kvinnor är inte tillräckligt 
målinriktade”.   
 
Utifrån de intervjuer som har gjorts och den teori vi har studerat har vi kommit fram till att vi 
å ena sidan har kommit långt historiskt sett men å andra sidan inte eftersom detaljhandeln 
domineras av kvinnor på låga nivåer och att det är flest män i toppositioner. Vi ställde oss 
frågande till varför det inte finns fler kvinnliga chefer/ledare inom detaljhandeln när vi 
började skriva uppsatsen. Vår slutsats är att detaljhandeln inte är helt jämställd. Utifrån vår 
undersökning har vi kommit fram till olika anledningar till varför det ser ut som det gör. Det 
beror delvis på att kvinnor inte har förvärvsarbetat lika länge som männen och delvis för att 
detaljhandeln klassas som en kvinnobransch. Som vi nämnt ovan är det flest kvinnor på golvet 
och toppositionerna domineras av männen. Anledningen till detta kan, som vi ser det, bero på 
ett antal hinder (de förklaras senare i detta kapitel) som kan försämra kvinnornas 
förutsättningar att nå ledande positioner.  
 
Ett syfte med uppsatsen var att se om det fanns någon skillnad mellan mellanchefer och 
toppchefer gällande synen på kvinnor att nå ledande positioner inom detaljhandeln. Slutsatsen 
är att vi inte har sett några skillnader mellan dessa chefer. Vi kan dock se vissa generella 
skillnader mellan männen och kvinnorna. Kvinnorna ville till exempel förbereda sig mer inför 
intervjun och var mer restriktiva när de svarade på våra frågor. Trots att vi kan se vissa 
skillnader mellan könen tror vi inte att svaren överlag har speglats av könet utan att det istället 
handlar om att respondenterna är olika individer.  
 
Vi har gjort en sammanfattande modell över uppsatsen för att tydliggöra hur vi kommit fram 
till slutdiskussionen, se modell nedan. 
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                     Modell 1. Sammanfattande modell över uppsatsen 
 

 
Modellen visar att vi har utgått ifrån vår frågeställning, ”Hur är förutsättningarna för kvinnor 
att nå ledande positioner i detaljhandeln”?  Vilket leder till en analys av empirin och teorin. 
Detta har sedan utmynnat i ett antal hinder som måste lösas för att kvinnors förutsättningar 
ska bli bättre. Dessa hinder har delats in under de tre nivåer (samhälle, organisation och 
individ) som vi presenterade i empiri och teori kapitlena. De största och mest betydande 
hindren är enligt vår mening: 

6.1 Samhället 
Arbetsmarknaden har alltid varit könssegregerad, det var först i slutet av 1900-talet som 
kvinnorna började förvärvsarbeta i större utsträckning. De branscher som kvinnorna sökte till 
och där de var lättast att få arbete var just detaljhandeln och övriga servicebranscher. 
Detaljhandeln har alltid klassats som en typisk ”kvinnobransch” med många kvinnor på lägre 
nivåer. Dessa förhållanden råder än idag och är, som vi ser det, en av anledningarna till varför 
det är flest kvinnor på golvet och varför männen dominerar toppositionerna. 
 
Samhället och omgivningen är faktorer som påverkar kvinnor och deras karriärer. Det har 
framkommit från vår undersökning att det finns vissa förutfattade meningar kring könen och 
hur kvinnor respektive män bör bete sig. Männen har dominerat arbetsmarknaden och de 
ledande positionerna under en lång tid vilket leder till en förutfattad mening som innebär att 
det är mer accepterat och lättare för män att göra karriär. Detta kan även resultera i att 
omgivningen tror att män ”passar bättre” för vissa ledande befattningar vilket i sin tur, tror vi, 
kan skapa hinder för kvinnor att nå liknande positioner. Omgivningen sätter ofta press och 
krav på kvinnor, eftersom de oftast förväntas att ta största ansvaret för barnen, ha bra relation 
med man och vänner och samtidigt göra karriär.  
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6.2 Organisationen 
Trots att detaljhandeln domineras av män på ledande positioner är det dock en av de branscher 
som har flest kvinnliga chefer. Att ta hänsyn till är att detta kan bli en aning missvisande då 
många av dessa kvinnliga chefer är butikschefer och inte sitter med i styrelse eller ledning.  
 
En slutsats vi kan dra är att mansdominerade arbetsplatser ofta kan vara ett hinder för kvinnor. 
En kvinna som arbetar i ett traditionsbundet företag med mycket män tror vi kan få svårt att 
agera helt fritt. Att kvinnor ofta är i minoritet, tror vi, försvårar möjligheterna till karriär. Vi 
kan se att inom detaljhandeln kan det vara en aning lättare för kvinnor att göra karriär 
eftersom den klassas som en kvinnobransch. Grunden till detta är det höga antalet kvinnor 
totalt sett i detaljhandeln vilket kan resultera i att fler kvinnor ”sipprar igenom” till de ledande 
positionerna.  

6.3 Individen  
Vi har kommit fram till att kvinnorna själva ofta kan vara ett hinder för dem själva. Med detta 
menar vi att kvinnor till skillnad från männen sätter sina begränsningar relativt lågt. Vi har 
kommit fram till att kvinnor har sämre självförtroende än männen, detta är även en faktor som 
hindrar kvinnor att klättra i karriären enligt vår mening. Trots att man i vissa fall kan skilja på 
manligt och kvinnligt ledarskap tror vi att det i större utsträckning handlar mer om individen 
och dess personliga egenskaper än om könet.  
 
Vi anser, liksom respondenterna, att barn kan vara ett av de mest betydande hindrena för 
kvinnor. Ytterligare hinder är könsroller och uppfostran vilket vi tror påverkar kvinnor och 
deras förutsättningar att nå ledande positioner. Vi har också kommit fram till att hindren för 
kvinnor ofta kan börja i hemmet, att kvinnor tar mer ansvar för hushållet och barnen än vad 
männen gör. En slutsats vi kan dra är att vi ser vikten av att kvinnor väljer rätt man. Enligt vår 
mening börjar jämställdhetsarbetet redan på hemmaplan.  
 
Vi kommer nedan att redovisa olika förslag på lösningar till dessa hinder: 

• Samhället måste förändra sin syn på kvinnan för att de förutfattade meningarna ska 
minska. 

• Använda positivkvotering. Med positivkvotering menas att om det är två personer med 
olika kön som är helt jämställda vad det gäller kompetens, etc. så skall det 
underrepresenterade könet väljas. 

• Organisationen måste underlätta för kvinnor att göra karriär. 
• Kvinnor måste bli bättre på att nätverka. 
• Kvinnor måste våga mer och tro på sig själva! 
 

I och med att resultaten från intervjuerna har funnits i teorin drar vi slutsatsen att dessa hinder 
inte är specifika för detaljhandeln som bransch utan går att applicera på andra branscher. 
Hindrena är generella men vi kan se tendenser till att det skulle kunna vara lättare för kvinnor 
att nå ledande positioner i detaljhandeln. Detta beroende på att det bland annat finns en större 
grupp kvinnor att rekrytera från. 
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8 Bilagor  
 

 

8.1 Bilaga 1 - Frågor till respondenter 
Intervjun inleds med att vi presenterar oss och tydliggör syftet med uppsatsen och intervjun. 
Därefter förklaras kortfattat anledningen till varför vi vill intervjua personen i fråga samt om 
det går bra att intervjun bandas. 
 

• Respondentens bakgrund 
• Synen och upplevelse av sin karriär 
• Ledarskap – chefskap, personligt och generellt 
• Företaget - Hur många män/kvinnor finns det på de olika nivåerna, etc. 
• Rekrytering 
• Manligt/kvinnligt – vad är det? 
• Kvinnliga vs manliga ledare 
• Kön vs karriär 
• Begreppet jämställdhet, privat och i företaget 

 
 
 
 
  


