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KÖNSSKILLNADER I ÖVERENSSTÄMMELSE MED CHEFSROLLEN OCH 

VILJAN ATT BLI CHEF INOM DAGLIGVARUHANDELN 

 

Cecilia Harder och Ann Strandberg 

Det föreligger en ojämn könsfördelning på högre chefsposter i 

allmänhet i Sverige och dagligvaruhandeln är inget undantag. Syftet 

med föreliggande studie var att undersöka könsskillnader i 

mellanchefers stereotypa bilder av en bra butikschef, deras upplevelse 

av överensstämmelse med chefsrollen, viljan att bli chef samt ett 

eventuellt samband mellan de två senare. Resultaten av en webbaserad 

enkät bland 84 säljledare och säljchefer inom Coop visade inte på 

några könsskillnader, och det fanns ett positivt samband mellan 

överensstämmelse med chefsrollen och viljan att bli chef. Orsakerna 

till den sneda könsfördelningen bör därför tillskrivas andra faktorer än 

de undersökta. Framtida forskning kan exempelvis studera eventuella 

könsskillnader i hur individen agerar för att bli chef samt om det finns 

några organisatoriska faktorer såsom rekryteringsprocesser och 

karriärvägar som gynnar det ena könet framför det andra. 
 

Enligt FN:s utvecklingsorgan UNDP (2010) beskrivs Sverige som ett av världens mest 

jämställda länder. De senaste fyrtio åren har jämställdheten i Sverige ökat på 

arbetsmarknaden, inom politiken och vad gäller fördelning av ansvar för hem och barn 

(SCB, 2008a). I dagsläget förvärvsarbetar kvinnor i samma utsträckning som män, men 

trots detta innehas endast 29 procent av chefsbefattningarna på den svenska 

arbetsmarknaden av kvinnor (SCB, 2008b). Tidigare forskning pekar på att orsakerna 

till den skeva könsfördelningen bland annat är kopplade till människors uppfattningar 

om vad som ingår i den kvinnliga och manliga könsrollen, samt vilka stereotypa 

uppfattningar som finns kring vilka egenskaper en god ledare bör ha (se t.ex. Eagly & 

Karau, 2002; Greenhaus & Litzky, 2007; Lituchy, Liu, Mueller & Schein, 1996).   

 

Både stereotyper kring könsroller och ledaregenskaper påverkar i vilken grad en individ 

tycker att denne stämmer överens med chefsrollen och hur stark chefsambition han eller 

hon har (Davies, Spencer & Steele, 2005; Greenhaus & Litzky, 2007). Amerikanska 

studier visar att ett gott ledarskap är starkt associerad med den manliga könsrollen vilket 

i sin tur gör att kvinnor upplever lägre överensstämmelse med chefsrollen och därför 

inte heller eftersträvar en chefsposition i samma utsträckning som män (Ayman & 

Korabik, 2010; Greenhaus & Litzky, 2007). När det kommer till svenska förhållanden 

går inte resultaten i samma riktning som de amerikanska. De stereotypa ledaregenskaper 

som anses nödvändiga hos svenska chefer visar sig i större grad vara kopplade till 

stereotypt kvinnliga egenskaper än till manliga (Kusterer, 2008). Det visar sig också att 

svenska kvinnor och män med chefsambitioner ofta beskriver sin könsrollsorientering 

som både maskulin och feminin (Ekehammar & Marongiu, 1999). Dessutom verkar det 

som att det inte finns någon skillnad i upplevd överensstämmelse med chefsrollen eller 

skillnad i chefsambition mellan svenska män och kvinnor (Ekehammar & Marongiu, 

1999). Trots att det inte verkar finnas någon större skillnad mellan svenska kvinnor och 

män pekar statistiken kring bristen på kvinnliga chefer på något annat, vilket gör att 
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frågan om hur stereotyper kring könsroller och ledarskap påverkar kvinnors 

chefsambition inte kan anses helt avskriven. Även om svenska män och kvinnor verkar 

uppleva liknande överensstämmelse med chefsrollen kan det vara av intresse att ta reda 

på vilket samband det finns mellan upplevd överensstämmelse och viljan att bli chef. 

Till skillnad från amerikanska studier (Greenhaus & Litzky, 2007) har svensk forskning 

(Ekehammar & Marongiu, 1999), som vi funnit, inte belyst detta samband mellan 

upplevd överensstämmelse med chefsrollen och viljan att bli chef.  

 

Stereotyper och könsroller 

Människan har ett starkt behov av att skapa stereotyper, det vill säga mentalt gruppera 

individer eller företeelser, för att kunna ta snabba beslut och underlätta sin vardag (Carli 

& Eagly, 2007). Stereotypa uppfattningar uppstår lätt när det finns lite information att 

tillgå om en grupp eller individ (Carli & Eagly, 2007; Haynes & Heilman, 2005). 

Stereotypiseringar görs ofta utifrån observerbara attribut såsom kön, ras och ålder, där 

kön har visat sig vara det som människan snabbast uppfattar eller letar efter för att 

kunna göra en kategorisering av individen (Carli & Eagly, 2007).  

 

Stereotyper kan ibland vara användbara i vardagslivet, men kan många gånger leda oss 

fel (Eagly & Carli, 2007). Vi tenderar att tolka eller anpassa ny information om en 

grupp eller individ så att den ska passa in i våra tidigare stereotypa uppfattningar, även 

om det inte stämmer överens med verkligheten (Carli & Eagly, 2007). En annan 

konsekvens av stereotyper är att de som är utsatta för stereotypisering också är känsliga 

för stereotypa hot (Davies et al., 2005). Det innebär att om det finns fördomar eller 

stereotypa uppfattningar om en grupp så behövs det mycket små antydningar på att 

dessa stereotypa förväntningar existerar för att gruppen eller individen ska handla i 

enlighet med den stereotypa bilden. Davies et al. (2005) visade till exempel att till och 

med könsrollsstereotypa reklamfilmer kan fungera som stereotypa hot genom att de 

minskar kvinnors vilja att bli ledare. Enligt Fiske (1993) kan stereotyper ses som ett 

slags kontroll- och maktmedel eftersom de begränsar människors livsutrymme. De som 

tillskriver andra grupper stereotypa drag innehar mer makt än de som blir 

stereotypiserade. Fiske (1993) menar till exempel att kvinnor har mindre makt än män 

och därför också blir utsatta för mer stereotypiserande. Eftersom det är gruppen med 

mest makt som har tolkningsföreträde samt även tillskriver andra grupper stereotyper så 

måste grupperna med mindre makt förhålla sig till dessa stereotyper och anpassa sig till 

den överordnade gruppen (Fiske, 1993).  

 

Könsroller består av ett antal stereotypa föreställningar kring vad som förväntas av 

kvinnors och mäns beteenden . Enligt social-role theory (Eagly, 1987) är dessa 

könsroller socialt godtagbara normer och förväntningar som individen integrerar redan 

från barnsben medan de blir socialiserade in i olika könsroller. De sociala normerna är 

människors allmänna förväntningar om vad som är lämpligt beteende och lämpliga 

egenskaper hos de bägge könen, vilka kommer från egna erfarenheter och det 

omgivande samhället (Newcomb, refererad i Eagly, 1987). Eftersom kvinnor och män 

utsätts för olika förväntningar utvecklar de något olika kunskaper, attityder och åsikter . 

Detta resulterar i att kvinnors sociala interaktion ser lite annorlunda ut mot mäns . Oftast 

tenderar individen att rätta sig efter andras förväntningar om könsroller, även om 

människor kan skilja sig åt i hur de anpassar sig efter normer och hur de tänker i olika 

situationer (Eagly, 1987). Traditionellt har mannen haft rollen som den försörjande med 
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en högre status medan kvinnan har varit den som tagit hand om hemmet och har en 

lägre status (Eagly & Karau, 2002). 

 

Enligt den kvinnliga könsrollen, även kallad relationell, beskrivs kvinnor som 

omhändertagande, hjälpsamma, snälla, empatiska, mjuka och omtänksamma. Enligt den 

manliga könsrollen, även kallad instrumentell, beskrivs män som kontrollerande, 

självsäkra, aggressiva, ambitiösa, dominanta, kraftfulla, självständiga, benägna att agera 

ledare och påstridiga (Eagly & Karau, 2002). Meningarna går isär kring hur man bör se 

på dessa könsroller. Enligt Bem (1974) är egenskaperna inte varandras motpoler utan en 

individ kan inneha egenskaper från de olika kategorierna och alltså vara både 

instrumentell och relationell samtidigt. Enligt Heilman (2001) är egenskaperna 

varandras motsatser, vilket medför att genom att förfoga över de relationella 

egenskaperna innebär det en avsaknad av de instrumentella.  

 

Enligt Eagly och Karaus (2002) role congruity theory uppstår det en inkongruens 

mellan att vara kvinna och ledare på grund av motsättningarna som finns mellan den 

stereotypa bilden av kvinnans roll och den manligt associerade ledarrollen (Eagly & 

Karau, 2002). Förväntningarna på de olika rollerna är inte desamma, och när en kvinna 

förväntas leva upp till båda rollerna uppstår en konflikt. Kvinnan bedöms annorlunda än 

en man eftersom hon bryter mot den kvinnliga könsrollen när hon utövar sitt ledarskap. 

En man behöver inte i samma utsträckning göra det ställningstagandet eftersom 

ledarskap ligger inom den manliga stereotypen. Förväntningarna på kvinnor och män är 

normativa i det avseendet att de förklarar beteenden och egenskaper som individen tror 

är önskvärda. Dessa normer handlar om hur kvinnor och män anses vara, så kallade 

deskriptiva normer, och hur de idealt borde bete sig, så kallade preskriptiva normer 

(Eagly, 1987). Ett exempel på en deskriptiv norm är att kvinnor anses ha 

simultankapacitet och där igenom blir den preskriptiva normen att varje enskild kvinna 

förväntas ha simultankapacitet. Den kvinnliga könssocialiseringen karaktäriseras av 

emotionellt stöd, empati, omsorg och omvårdnad, vilket ger att kvinnors könsidentitet 

definieras som att självet ses i relation med andra. Den manliga könsidentiteten 

definieras i termer av självet i avskiljande från andra och en strävan efter autonomi 

(Marongiu Ivarsson, 2000). Att kvinnor och män inte är proportionerligt representerade 

i de olika sociala rollerna leder till att de förvärvar olika kunskaper och åsikter, vilka i 

sin tur kan påverka deras sociala beteende (Marongiu Ivarsson, 2000). I den 

instrumentella könsrollen ingår att framhäva sig själv och sina prestationer medan det 

inte gör det i den relationella (Eagly & Karau, 2002). Kvinnor som framhäver sig själva 

blir bedömda som mindre sympatiska och mindre attraktiva (Heilman, 2002). Däremot 

får en man som framhäver sig själv positiva reaktioner. När kvinnor framhäver sig 

själva är det ett brott mot den kvinnliga könsrollen och kvinnan riskerar att 

självhävdelsen får negativa konsekvenser för henne. Detta kan innebära att det är 

svårare för kvinnor att uttala sina chefsambitioner eftersom det kan slå tillbaka på henne 

själv (Heilman, 2001).  

 

För att minska risken för att stereotypa uppfattningar ska påverka selektionen av 

chefskandidater menar Heilman (2001) att en transparent rekryteringsprocess är viktig 

för att sökanden ska kunna bedömas så objektivt som möjligt. Det finns en tendens att 

arbetsgruppen kan bli segregerad om den som rekryterar har preferenser för eller emot 

olika grupper (Hensvik, Nordström-Skans & Åslund, 2009). En anledning till att chefer 
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anställer de som liknar dem själva är att det är lättare att bedöma de sökandes 

kvalifikationer när de har samma bakgrund som en själv (Hensvik et al., 2009). Davies 

et al. (2005) menar att organisationer bör undvika miljöer och situationer som förstärker 

skillnader mellan individer eller grupper. Detta eftersom underrepresenterade grupper 

redan är medvetna om vad som skiljer dem från normen. I sådana situationer behövs 

mycket små antydningar för att dessa individer ska uppfatta stereotypa hot, vilket gör att 

deras koncentration snarare går åt till att undvika stereotypisering istället för att lägga 

energi på att utveckla sin yrkespotential.  

 

Överensstämmelse 

Överensstämmelsen med chefsrollen brukar definieras som att individens 

personlighetsegenskaper, kompetenser och förmågor ska stämma överens med den bild 

individen har av en chef (Greenhaus & Litzky, 2007). Eftersom stereotyper till viss del 

styr individers uppfattning om sin förmåga (Davies et al., 2005) kan den stereotypa 

bilden av en ledare ha inverkan på kvinnor och mäns upplevelse av överensstämmelse 

med chefsrollen. Scheins et al. (1996) longitudinella studier om stereotyper kring 

ledaregenskaper visade att både kvinnor och män i olika delar av världen var av åsikten 

att de egenskaper som var kopplade till framgångsrikt ledarskap i större utsträckning 

ansågs återfinnas hos män än hos kvinnor. Värt att notera är att deltagarna i den studien 

inte ombads tänka på sin egen chef utan att det handlade om ledare i allmänhet. Scheins 

et al. (1996) studier visade dock en förändring över tid hos amerikanska kvinnor där 

resultaten visade att det var lika stor sannolikhet att kvinnor hade de egenskaper som 

krävdes för att vara en framgångsrik ledare som män. Denna förändring hittades 

emellertid inte bland kvinnor i andra delar av världen, och männen, oavsett nationalitet, 

höll fortfarande kvar vid att en framgångsrik ledare är associerad med manliga 

egenskaper. Schein kallade detta globala fenomen för ”think manager – think male” 

(Schein et al., 1996). Svenskar associerar i större grad en god ledare med kvinnliga 

ledaregenskaper än med manliga, men trots detta är det fortfarande mannen som utgör 

normen för ledarskap även i Sverige (Kusterer, 2008). Att svenska kvinnor ändå inte 

återfinns på ledande befattningar i lika stor grad som männen kan förklaras utifrån den 

rådande normen och att det finns olika förväntningar på manliga och kvinnliga ledare. 

Förväntningarna på kvinnliga ledare handlar om att balansera mellan ofta 

motsägelsefulla uppfattningar, som till exempel att inte uppfattas för hård eller för mjuk 

(Kusterer, 2008). För att en kvinna ska uppfattas som en god ledare verkar det även som 

att hon utvärderas i förhållande till manliga ledare medan manliga ledare sällan jämförs 

mot en kvinnlig ledarnorm. Detta kan i sig vara ett hinder för kvinnornas väg mot en 

chefspost (Kusterer, 2008).  

 

Varken Schein et al. (1996) eller Kusterer (2008) har frågat kvinnor och män om de 

själva upplever överensstämmelse med den stereotypa bilden av en ledare. I de fall 

deltagarna tillfrågas huruvida de själva tycker sig stämma överens med bilden av en 

chef skiljer sig resultaten åt beroende på var i världen den utförts. Greenhaus och 

Litzkys (2007) studie bland amerikanska studenter visade att kvinnorna generellt 

upplevde lägre överensstämmelse med chefsrollen än vad männen gjorde. Det menar 

författarna kan ha att göra med att hierarkiska organisationer domineras av en maskulin 

kultur som kännetecknas av ett sätt att kommunicera, leda, hantera konflikter och 

uppfatta saker som är stereotypt manliga. Det kan göra att kvinnor inte attraheras av den 

sortens roll som de associerar med chefskap och därför inte agerar i enlighet med de 
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beteenden som anses viktiga för att nå en chefspost eller söka sådana tjänster 

(Greenhaus & Litzky, 2007). 

 

Marongiu Ivarssons (2000) svenska studie bland deltagare i ett chefsaspirantprogram 

visade att män inte upplevde högre överensstämmelse med chefsrollen än kvinnor. 

Enligt Marongiu Ivarsson (2000) kan en förklaring till att både kvinnor och män 

upplevde överensstämmelse med chefsrollen vara att kvinnor och män i samma 

positioner och i samma situationer beter sig på ett liknande sätt, eftersom de lär sig vad 

som är socialt önskvärt på en viss position och situation. Marongiu Ivarsson (2000) 

menar att selektionsprocesser och socialiseringsfaktorer inom en organisation tenderar 

att göra så att både män och kvinnor som önskar en chefsposition anpassar sig till den 

rådande ledarnormen, vilken ofta är den maskulina. Det innebär i sin tur att de kvinnor 

som har chefsambitioner har en viss maskulin könsrollsorientering och personlighet 

som är optimerad för att kunna göra chefskarriär utifrån de manliga 

ledarskapsnormerna. 

 

Viljan att bli chef 

Amerikanska studier har visat att upplevd överensstämmelse med chefsrollen har effekt 

på individers chefsambition, det vill säga deras vilja att bli chef (Davies et al., 2005; 

Greenhaus & Litzky, 2007). Chefsambitionen är som tidigare nämnts en viktig 

komponent hos en individ när det handlar om att gå från en lägre till en högre chefspost 

(Terry & Tharenou, 1998). De här attityderna eller önskningarna fungerar som en 

motiverande kraft när det krävs ansträngning och uthållighet för att nå ett mål, och 

chefsambitionen är ett exempel på en sådan motiverande kraft (Terry & Tharenou, 

1998). Begreppet chefsambition handlar om att individen har de attityder som gör det 

möjligt för denne att nå en högre position inom en organisation (Litzky 2007; Terry & 

Tharenou, 1998). Enligt Gottfredson (1981) styrs en individs generella yrkesambition 

av social klass, där individens bakgrund och uppväxt kan ha inverkan på tron på vad 

som är möjligt och inte möjligt. Individens intresse, intelligens och värderingar spelar 

också in på vilken typ av arbete vi strävar efter, vilket arbetsområdet det gäller, liksom 

individens preferenser. Dessutom styrs yrkesval även av kön i den betydelsen att en 

kvinna är socialiserad till att sträva efter typiskt kvinnliga arbeten, likväl som att män är 

socialiserade att sträva efter typiskt manliga arbeten (Gottfredsson, 1981). 

 

Forskning om mäns och kvinnors chefsambition uppvisar olika resultat beroende på om 

deltagarna är yrkesverksamma eller studenter men också beroende på i vilken kultur 

studien är gjord (Butterfield & Powell, 2003; Ekehammar & Marongiu, 1999). 

Butterfield och Powell (2003) visade i två studier med tjugo års mellanrum att 

amerikanska kvinnliga managementstudenter inte eftersträvade en hög chefsbefattning i 

samma utsträckning som amerikanska manliga managementstudenter. Att 

arbetsmarknaden under de tjugo åren hade gått mot en större jämställdhet verkade alltså 

inte ha påverkat chefsambitionsglappet mellan dessa kvinnor och män. Även Litzky och 

Greenhaus (2007) fann att amerikanska kvinnliga studenters attityder till chefskap 

skilde sig från manliga studenters, och att kvinnorna inte önskade en chefspost i samma 

utsträckning som män. Bland svenska yrkesverksamma akademiker visade det sig dock 

att kvinnor ville ha ledande befattningar i lika stor utsträckning som männen men att 

startpunkten för kvinnor och mäns karriärresa såg olika ut (Krafft, 2007). Enligt Krafft 

(2007) var männen i början av karriären mindre engagerade i verksamheten och 
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prioriterade utifrån ett mer individualistiskt synsätt. Kvinnornas 

organisationsvärderingar var mer verksamhetsinriktade och de hade från början ett 

bredare perspektiv där arbetsplatsens gemensamma frågor, i synnerhet ansvar för 

arbetskamrater, var viktiga. För männen blev en chefsroll ett sätt att bredda sitt 

engagemang och ansvar för verksamheten medan en chefsroll för kvinnorna innebar att 

behovet av att ingå i en gemenskap fick stryka på foten i utbyte mot ökad 

självständighet. Ekehammar och Marongiu (1999) undersökte chefsambitioner hos 

medarbetare på en svensk myndighet. Författarna jämförde en grupp med kvinnor och 

män som var i ett chefsaspirationsprogram med en likvärdig grupp som inte var med i 

chefsprogrammet. Resultaten visade även där att det inte var någon skillnad i 

chefsambition mellan kvinnorna och männen inom grupperna.  

 

Skillnader mellan könsroller och viljan att bli chef i både svenska och amerikanska 

studier får resultat som indikerar att individer, oavsett kön, som beskriver sig som 

instrumentella i större utsträckning vill bli chefer än de som beskriver sig som 

relationella (Butterfield & Powell, 2003; Ekehammar & Marongiu, 1999). Här visar 

dock Ekehammar och Marongiu (1999) att även om kvinnor hade en instrumentell 

personlighetsstil var det inte tillräckligt för att vara aktuell som chef, utan det var också 

nödvändigt att kvinnorna explicit uttalade sin strävan att bli chef. För männen var det 

dock inte nödvändigt att uttala sin karriärambition utan det var en mer direkt väg mellan 

instrumentell personlighetsstil och att kunna avancera. Författarnas tolkning var att både 

organisationen och männen helt enkelt tog för givet att deras karriärväg skulle leda dem 

till en chefsposition. Ekehammar och Marongiu (1999) visar även att kvinnornas 

uttalade strävan att bli chef har föregåtts av en beslutsprocess som handlar om vad deras 

val får för konsekvens för familjeåtaganden och för arbetet. Även om de flesta svenska 

kvinnor kombinerar familj och arbete kan det ökade tidsengagemanget och 

arbetsbelastningen det innebär att vara chef medföra att det påverkar kvinnors 

karriärval. Däremot visade inte resultaten att familjeansvaret var mer ansträngande för 

kvinnor än för män när kvinnorna väl hade tagit beslutet att bli chef (Ekehammar & 

Marongui, 1999). 

 

Föreliggande studie  

Trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen är kvinnor 

underrepresenterade på chefsposter (SCB, 2008a, 2008b; UNDP, 2010). 

Sammanfattningsvis får svenska och amerikanska studier olika resultat när det handlar 

om stereotypa bilder av ledaregenskaper, upplevd överensstämmelse med chefsrollen 

och chefsambition. Amerikanska studier visar att upplevd överensstämmelse med 

chefsrollen påverkar chefsambitionen (Greenhaus & Litzky, 2007), dock har liknande 

studier på svenska förhållanden inte hittats. Det kan därför vara värdefullt att utifrån 

svenska förhållanden och på svenska yrkesverksamma personer studera hur 

överensstämmelse med chefsrollen påverkar viljan att bli chef. Om dessa faktorer 

samvarierar kan kunskapen om detta bidra till att utveckla metoder för att hitta och 

attrahera potentiella chefer bland både kvinnor och män i en organisation. Om 

faktorerna inte samvarierar torde det vara andra omständigheter som väger tyngre i 

viljan att bli chef.  

 

Genom att undersöka om det föreligger någon skillnad mellan manliga och kvinnliga 

mellanchefer i upplevd överensstämmelse med chefsrollen, viljan att bli chef och 



8 
 

stereotypa bilder av en chef, kan det bidra till att antingen stärka eller avfärda 

resonemanget om att skillnader mellan könen i dessa faktorer skulle kunna vara orsaken 

till en sned könsfördelning högre upp i chefshierarkin. Syftet med föreliggande studie är 

att ta reda på om dessa faktorer kan ge förklaringar till den sneda könsfördelningen på 

butikschefsnivå inom dagligvaruhandeln. Följande hypoteser har tagits fram. 

 

Hypotes I. Män skattar en bra chef som mer instrumentell än relationell. 

 

Hypotes II. Män upplever högre överensstämmelse med chefsrollen än kvinnor.  

 

Hypotes III. Kvinnor vill bli chefer i mindre utsträckning än män.  

 

Hypotes IV. Det finns ett positivt samband mellan upplevd överensstämmelse med 

chefsrollen och viljan att bli chef för både kvinnor och män. 

 

 

M e t o d  

 

Coopkoncernen 

Genom en privat kontakt inom Coop fick vi kännedom om att det föreligger en sned 

könsfördelning bland butikschefer inom Coopkoncernen. Vi tog kontakt med Coops 

HR-avdelning och träffade dem för att få mer information om koncernen i stort och hur 

könsfördelningen såg ut bland butikscheferna. Undersökningen genomfördes därefter 

inom Coopkoncernen.  

 

Inom handelsbranschen är 37 procent av driftscheferna kvinnor (SCB, 2008a). 

Dagligvaruhandelskedjan Coop driver bland annat butikskoncepten Konsum, Extra och 

Forum. Könsfördelningen bland alla anställda i de butikerna är 71 procent kvinnor och 

29 procent män. På butikschefsnivå inom de nämnda butikskoncepten är 

könsfördelningen omvänd, där 20 till 37 procent av butikschefstjänsterna innehas av 

kvinnor (Coop, 2009). Coop ägs av konsumentkooperationen och de olika koncepten 

styrs centralt, dock drivs vissa Coop Nära och Coop Konsum av franchisetagare. Högst 

upp finns VD och direkt under honom sitter ledningsgruppen. Under ledningsgruppen 

finns ett antal kedjechefer som ansvarar för något av de fyra koncepten. Nedanför 

kedjecheferna finner vi områdescheferna som ansvarar för ett större antal butiker inom 

ett visst koncept. På varje butik finns en butikschef som bär det yttersta ansvaret för sin 

butik. Butikschefen i sin tur har säljledare eller säljchefer under sig vilka ansvarar för en 

hel avdelning, som till exempel färskvaror eller kolonial. För varje avdelning finns en 

avdelningsansvarig som sköter till exempel frukt och grönt eller chark. Slutligen finns i 

varje butik ett antal säljare som arbetar i butikens dagliga drift. 

 

Undersökningsdeltagare 

Deltagarna för denna studie utgjordes av säljledare och säljchefer inom Coopkoncernen, 

eftersom dessa är rekryteringsbasen för blivande butikschefer. Totalt, i hela landet, 

återfinns 422 säljledare och säljchefer, varav 222 kvinnor och 200 män, inom Coop. En 

enkät sändes ut till deltagarna och av dessa svarade 105 personer, och 21 av dessa svar 

var ofullständiga och uteslöts därmed. Det slutgiltiga antalet deltagare var 84, varav 41 

kvinnor och 43 män. Deltagarnas ålder spann mellan 24 och 63 år och medelåldern var 
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41,6 år (S = 9,1 år). Deltagarnas arbetserfarenhet som säljledare och/eller säljchef spann 

mellan 0 och 40 år, med ett totalt medelvärde på 8,60 år (S = 8,87). Två extremvärden 

som tydde på felinmatning hittades och togs bort från beräkningarna av 

arbetserfarenhet. Ingen ersättning utgick till deltagarna och deras medverkan var helt 

frivillig.  

 

Material 

Enkäten som användes baserades, förutom bakgrundsfrågor, på delar av enkäter från 

tidigare forskning (Bem, 1974; Greenhaus & Litzky, 2007; Terry & Tharenou, 1998) 

och delades in i fem frågeområden vilka presenterades på var sin sida i enkäten. I den 

första delen användes relationella och instrumentella egenskaper vilka var hämtade från 

Bem (1974)  . Deltagarna fick skatta sig själva på en skala hur väl de tyckte att ett antal 

begrepp, kopplade till relationella och instrumentella egenskaper, passade in på dem 

som person, genom att för varje egenskap gradera sitt svar på en sjugradig skala där 1= 

”instämmer inte alls” och 7 = ”instämmer helt”. Begreppen var blandade och det 

framgick inte vilket begrepp som föll under vilken egenskap, detta för att minska risken 

för att deltagarna skulle se ett mönster och därigenom inte svara sanningsenligt. Denna 

del av enkäten användes dock inte i analysen.  

  

I den andra delen av enkäten fick deltagarna tre frågor vilka handlade om 

överensstämmelsen mellan sina egna kvaliteter och rollen som butikschef. Frågorna var 

hämtade från Greenhaus och Litzky (2007) och därefter översatta vilket innebar att det 

engelska ordet senior manager konsekvent översattes till butikschef för att bättre passa 

målgruppen. Ett exempel på fråga var ”Mina förmågor och kompetenser stämmer 

överens med vad som krävs för att vara butikschef”. Deltagarna skattade sina svar enligt 

den sjugradiga skalan nämnd ovan. Enkätens tredje del syftade till att mäta deltagarnas 

chefsambitioner genom fem frågor, så som exempelvis ”Jag har inga ambitioner att bli 

butikschef” och ”Jag planerar att bli butikschef”. Svarsalternativen utgjordes även här 

av en sjugradig skala där 1= ”inte alls viktigt” och 7 = ”mycket viktigt”. Frågorna kom 

från Tharenou och Terrys (1998) chefsambitionsskala och valdes för att bäst passa 

urvalet för föreliggande undersökning. 

 

I enkätens fjärde del återkom de tjugoen begreppen kopplade till de relationella och 

instrumentella egenskaperna, (Bem, 1974) där deltagarna skulle gradera hur väl 

begreppen passade in på hur de ansåg att en bra butikschef skulle vara. För att undvika 

igenkänning och att deltagarna rutinmässigt graderade begreppen på samma sätt som 

vid självskattningen i enkätens första del kom begreppen i en annan ordningsföljd än i 

det tidigare momentet. För egenskaper med instrumentell karaktär användes begreppen 

självständig, dominant, bestämd, tydlig, drivande, målmedveten och självsäker. För 

egenskaper med relationell koppling användes begreppen lyhörd, stödjande, sympatisk, 

tillmötesgående, känslosam, coachande och empatisk. För att det inte skulle bli allt för 

uppenbart vad undersökningen syftade till och därmed påverka hur deltagarna svarade 

togs även sju ytterligare egenskaper med bland de instrumentella och relationella 

begreppen men dessa analyserades inte. 

 

I den femte och sista delen av enkäten fick deltagarna besvara ett antal bakgrundsfrågor 

som bland annat behandlade deltagarnas kön, ålder, hur lång arbetserfarenhet de hade av 

säljledar- och/eller säljchefsyrket, huruvida de hade barn, inom vilket koncept de hade 
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sin nuvarande anställning och deras butikschefs kön. Det enda som togs med i analysen 

från denna del var respondenternas kön. Deltagarna kunde också i slutet av enkäten 

lämna en kommentar om så önskades. Slutligen tackades deltagarna för sin medverkan 

och en mejladress lämnades som kontaktuppgift om deltagarna ville ställa frågor kring 

enkäten och/eller rapporten. 

  

Procedur 

Enkäten var webbaserad och HR-avdelningen på Coop sände enkäten per mejl till 

butikscheferna, vilka i sin tur skulle vidarebefordra mejlet med enkäten till sina 

säljledare och säljchefer. Coop användes som avsändare av mejlutskicket eftersom HR-

avdelningen menade att svarsfrekvensen då skulle bli högre. I utskicket presenterade vi 

oss och förklarade kortfattat undersökningens syfte, bad deltagarna om deras hjälp 

genom att fylla i enkäten samt gav ett slutdatum för undersökningen. Bifogat i mejlet 

fanns en länk till enkäten. På webbenkätens första sida informerades deltagarna om att 

enkäten vände sig till säljledare och säljchefer samt hur lång tid det skulle ta att fylla i 

enkäten. Vidare meddelades att all information skulle behandlas konfidentiellt, att deras 

svar inte kunde härledas tillbaka till dem och att Coop enbart skulle få ta del av den 

slutgiltiga rapporten. Slutligen informerades deltagarna om att deltagandet var frivilligt 

och att de när som helt kunde välja att avbryta sitt deltagande. Fem dagar efter det att 

enkäten sänts ut till deltagarna skickade Coops HR-avdelning en påminnelse som ännu 

en gång uppmanade säljledare och säljchefer att delta i enkäten. 

 

 

R e s u l t a t  

 

Cronbachsalfa beräknades för de index som mätte instrumentella och relationella 

egenskaper hos en bra chef, samt viljan att bli chef och överensstämmelse med 

chefsrollen. Index för de instrumentella egenskaperna gav en reliabilitet på 

och index för de relationella egenskaperna gav en reliabilitet på  Det 

visade sig att reliabiliteten skulle höjas markant, från 0,53 till 0,83, om en av 

frågorna i indexet för viljan att bli chef skulle tas bort (”Jag har inga ambitioner att bli 

butikschef”). Eftersom det fanns en liknande fråga valde vi att ta bort den fråga som 

sänkte Cronbachs alfa. Index för överensstämmelse med chefsrollen gav en reliabilitet 

på 0,93. 

 

En 2 X 2 mixad ANOVA med kön (man eller kvinna) som mellangruppsfaktor och 

könsroll hos en bra chef (instrumentell och relationell) som inomgruppsfaktor 

genomfördes för att testa hypotes I. Inga signifikanta effekter fanns (F1,82 = 2,58, p = 

0,11 för könsroll, F1,82 = 2,99, p = 0,09 för deltagarkön, samt F1,82 = 2,03, p = 0,16 för 

interaktionseffekten). Trots att resultatet inte var signifikant visar det ändå på en tendens 

till en huvudeffekt av deltagarkön, vilket innebär att kvinnor och män skattar en bra 

chef olika.  Resultatet visar också att det inte fanns någon skillnad i vilka stereotypa 

egenskaper män och kvinnor tillskriver en bra chef, samt att instrumentella och 

relationella egenskaper ansågs lika viktiga. I Tabell 1 redovisas medelvärden och 

standardavvikelser uppdelade efter de instrumentella och relationella egenskaperna.  
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Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för kvinnor respektive mäns uppfattning 

kring vilka stereotypa egenskaper de tillskriver en bra chef. 

 

   

Skattning 

Instrumentell 

M (S) 

Relationell 

M (S) 

Kvinnor 6,16 (0,54) 6,15 (0,59) 

Män 6,09 (0,47) 5,86 (0,73) 

 

 

Enligt hypotes II borde män uppleva en högre överensstämmelse med chefsrollen än 

kvinnor. För att testa detta utfördes ett oberoende t-test, som dock inte visade någon 

signifikant skillnad mellan kvinnor (M = 5,15, S = 1,35) och män (M = 5,81, S = 1,04) i 

upplevd överensstämmelse med chefsrollen (t82 = 2,52, p > 0,05). För att testa hypotes 

III utfördes ett oberoende t-test som inte visade någon signifikant skillnad mellan 

kvinnor (M = 4,90, S = 1,42) och män (M = 5,23, S = 1,63) i viljan att bli chef (t82 = 

0,97, p > 0,05). För att testa den fjärde hypotesen utfördes en korrelation mellan 

överensstämmelse med chefsrollen och viljan att bli chef. Korrelationen var positiv och 

signifikant (r83 = 0,48; p = 0,01). Ju högre överensstämmelse deltagarna upplevde desto 

större var deras vilja att bli chef.  

 

 

D i s k u s s i o n  

 

Syftet med föreliggande studie var att ta reda på hur överensstämmelse med chefsrollen, 

kön och stereotyper påverkar män och kvinnors vilja att bli chef. Tidigare forskning om 

stereotypa bilder av ledarskap visar att både män och kvinnor kopplar stereotypt 

manliga egenskaper till ledarskap (se t.ex. Schein et al., 1996). Över tid har kvinnors 

inställning, i vissa delar av världen, kring vilka egenskaper en framgångsrik ledare 

behöver förändrats till att innefatta även stereotypt kvinnliga egenskaper (Schein et al., 

1996). Resultatet av hypotes I, vilket pekar på att män skattar en bra chef som mer 

instrumentell än relationell, visade en tendens till signifikans vilket gör att den skulle 

kunna sägas i viss mån gå i linje med både Schein et al. (1996) och Kusterer (2008). 

Eftersom svarsfrekvensen var så låg bör man dock inte dra för stora växlar på tendensen 

till signifikans. Den sneda könsfördelningen bland butikschefer kanske snarare har att 

göra med att det är en manlig ledarnorm som råder i organisationer än vilka egenskaper 

individen tillskriver en bra ledare (jfr Kusterer, 2008). Eagly och Karau (2002) menar 

att det uppstår en inkongruens mellan att vara kvinna och ledare på grund av 

motsättningen som finns mellan den stereotypa bilden av kvinnans roll och den manligt 

associerade ledarrollen. Eftersom deltagarna i föreliggande studie tillskriver en bra chef 

både typiskt manliga och kvinnliga egenskaper borde det innebära att deltagarna inte 

upplever någon inkongruens mellan att vara kvinna och butikschef varför Eagly och 

Karaus (2002) teori inte verkar vara applicerbar på våra deltagare. 

 

Utifrån föreliggande studies resultat kunde antagandet som låg till grund för hypotes II 

inte verifieras, det vill säga att män upplever högre överensstämmelse med chefsrollen 

än kvinnor . Det är i linje med vad svensk forskning visat (Marongiu Ivarsson, 2000) 
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men går emot amerikanska studier (Greenhaus & Litzky, 2007). När kvinnor inte 

upplever samma överensstämmelse med chefsrollen som män kan det, enligt Greenhaus 

och Litzky (2007), ha att göra med att hierarkiska organisationer domineras av en 

maskulin kultur och därför inte attraherar kvinnor. Social inlärningsteori menar att 

kvinnor och män i samma positioner beter sig på ett liknande sätt och anpassar sitt 

beteende till den rådande normen (Marongiu Ivarsson, 2000). Säljledarna och 

säljcheferna har eventuellt socialiserats in i sin yrkesroll vilket kan vara en bidragande 

orsak till att vi inte hittar någon skillnad mellan kvinnliga och manliga deltagare. 

Utifrån dessa resultat torde det vara något annat än avsaknad av överensstämmelse med 

butikschefsrollen som bromsar kvinnornas väg till butikschefstjänsterna.  

 

Amerikansk forskning (Butterfield & Powell, 2003; Greenhaus & Litzky, 2007) visar att 

det finns en könskillnad i chefsambition medan svenska studier visar på det motsatta. 

Resultaten i hypotes III, som visade att kvinnor vill bli chefer i lägre utsträckning än 

män, är i linje med den tidigare svenska forskningen (Ekehammar & Marongiu, 1999) 

eftersom det inte fanns någon skillnad i män och kvinnors vilja att bli chef. Även om 

lika många kvinnor som män har chefsambitioner betyder inte det att man kan sätta ett 

likhetstecken mellan viljan att bli chef och att faktiskt lika många kvinnor som män blir 

chefer. En tanke är att för att få en jämnare könsfördelning på chefsposter borde det 

finnas ett samspel mellan individen och organisationen. Detta samspel kan både handla 

om att individen känner sig bekväm med att uttala sin ambition men också att 

organisationen arbetar aktivt för att hitta medarbetare i hela organisationen som har 

denna ambition, och inte bara använda gamla beprövade rekryteringsförfaranden. Det 

kan till exempel handla om att organisationen tar reda på hur varje medarbetare, oavsett 

nivå, tänker kring sin egen karriär men också att organisationen säkerställer att alla 

medarbetare känner till hur man praktiskt går tillväga för att bli butikschef. Om det 

finns tydliga riktlinjer kring vilka karriärvägar som finns, hur dessa nås och att det finns 

en pågående dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare kring karriärmöjligheter borde 

risken för att kvinnor med chefsambition förbises minska. Detta eftersom Ekehammar 

och Marongiu (1999) visar att även om kvinnor ville bli chefer i samma utsträckning 

som män var inte viljan att bli chef tillräcklig utan kvinnor behövde också påtala sin 

strävan att bli chef för att organisationen skulle uppmärksamma dem som 

chefskandidater. Män med chefsambition behövde inte uttala sin strävan eftersom både 

organisationen och männen själva tog för givet att deras karriärväg skulle leda dem till 

en chefsposition (Ekehammar & Marongiu, 1999). 

 

Föreliggande studies resultat visade att ju högre överensstämmelse med chefsrollen en 

individ upplever desto större är dennes vilja att bli chef, vilket gjorde att hypotes IV var 

i enlighet med tidigare forskning (Greenhaus & Litzky, 2007). Begreppet 

överensstämmelse med chefsrollen handlar om att individen upplever att dess förmågor, 

kompetenser och personliga egenskaper stämmer överens med vad som krävs för att bli 

chef (Greenhaus & Litzky, 2007). Chefsambition definieras här som deltagarnas högst 

personliga attityder och vilja till att bli chef. Både överensstämmelse med chefsrollen 

och chefsambition mäter i den här undersökningen endast deltagarnas subjektiva 

tänkande och inte de beteenden som krävs för att realisera en eventuell vilja att bli chef. 

Slutsatsen att dra av detta kan vara att det inte räcker med att undersöka individers 

attityder utan att det även är av vikt att titta på hur de agerar för att möta sin vilja och att 
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nå sina mål. Eventuellt är det så att när en individ förverkligar sin chefsambition är det 

en kombination av attityd och beteende. 

 

Resultaten i föreliggande studie visar inte på könsskillnader i upplevd 

överensstämmelse, viljan att bli chef och stereotypa bilder av en bra chef, vilket skulle 

kunna grundas i att den undersökta yrkesgruppen säljledare och säljchefer har en jämn 

könsfördelning. Det i sin tur skulle kunna tyda på att yrket varken är typiskt kvinnligt 

eller typiskt manligt. Enligt Gottfredsson (1981) styrs en individs generella yrkesval 

bland annat av kön i den bemärkelsen att människan är socialiserad att sträva efter 

typiskt manliga respektive kvinnliga yrken. Med tanke på att det är en ojämn 

könsfördelning på de högre chefsposterna, vilket är nästa karriärsteg för deltagarna i 

denna studie, är det något som hindrar kvinnorna att söka en högre chefstjänst. Kanske 

finns det till exempel en inkongruens, eller ett glapp, mellan hur organisationen 

beskriver högre chefsbefattningar i till exempel platsannonser och hur kvinnorna 

upplever sig stämma överens med den beskrivningen. I sådana fall kan orsakerna till 

den sneda könsfördelningen på högre chefsposter hänvisas till faktorer som ligger hos 

organisationen och kanske inte i lika stor grad hos de enskilda medarbetarna. Oavsett 

om organisationen har byggt rekrytering till högre chefsposter utifrån att individerna 

själva måste visa sitt intresse för tjänsten eller på handplockning, måste företrädarna 

vara medvetna om att det innebär en risk för kvinnan i större grad än för männen. Dels 

genom att både männen och organisationen oftast ser männen som självklara kandidater 

(Ekehammar & Marongiu, 1999), och dels eftersom kvinnan riskerar att uppfattas som 

mindre sympatisk och attraktiv när hon uttalar sin ambition (Heilman, 2001). För att fler 

kvinnor ska våga uttala sin ambition utan att bli stereotypiserade är det av stor vikt att 

organisationen tillhandahåller en miljö som inte förstärker skillnader mellan könen utan 

som är så könsneutrala och fria från stereotypa uppfattningar som möjligt (Davies et al., 

2005).  

 

Svagheter och förbättringar 

Trots att det skickades ut påminnelser till deltagarna var svarsfrekvensen mycket låg 

och därför blir det svårt att dra slutsatser av de resultaten som framkommit. Detta 

eftersom det urval som ligger till grund för beräkningarna inte kan anses representativt 

för hela populationen vilket gör att den externa validiteten i föreliggande studie bör 

anses vara låg. En lärdom att dra av detta kan vara att webbenkäter kanske inte är 

optimalt i en organisation där inte alla deltagarna har egna datorer och/eller egna 

mejladresser. Eventuellt skulle svarsfrekvensen ha varit högre om enkäterna skickades 

ut i pappersform eller att vi själva gick ut till butikerna och delade ut enkäterna på plats, 

men det skulle varit oerhört tidskrävande eftersom det endast är ett fåtal säljledare och 

säljchefer per butik. Enkäterna skickades ut till butikschefer som i sin tur 

vidarebefordrade dessa till deltagarna vilket kan ha påverkat både resultatet och 

svarsfrekvensen. Dels kan relationen mellan butikschefen och säljledaren och/eller 

säljchefen spela roll för om och hur respondenten fyller i enkäten eller ej. Dels kan vi 

inte heller uttala oss om hur och var deltagarna fyllde i enkäten vilket möjligen kan ha 

påverkat resultatet. Till exempel kan deltagarna fyllt i enkäten på arbetsplatsen under 

arbetstid och därav upplevt tidspress och kanske inte hunnit reflektera över frågorna. 

Samtidigt kan tänkas att deltagarna känt en viss stress över att bli iakttagen i samband 

med ifyllandet av enkäten, något som kan ha styrt dem att svara på ett annorlunda sätt 

än om de utfört enkäten ostörda i lugn och ro, till exempel i sitt eget hem. Social 
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önskvärdhet kan ha påverkat svaren eftersom flera säljledare/säljchefer vill bli 

butikschefer och därför svarat på ett sätt som gör att de framställer sig själva som mer 

kompetenta och mer könsneutrala än vad de egentligen är för att se bra ut inför Coop. 

Vidare kan det ha varit en fördel att undersökningen var webbaserad eftersom ingen av 

oss varit närvarande och på så sätt påverkat deltagarna, då dessa genomförde 

undersökningen. Detta i sig kan ha haft en positiv effekt på hur deltagarna svarat, det 

vill säga att de inte svarat socialt önskvärt i samma utsträckning om vi hade varit på 

plats vid ifyllandet.  

 

Undersökningen utfördes i december månad vilket generellt är en stressig tidsperiod 

inom dagligvaruhandeln. Dessutom hade Coop en stor landsomfattande kampanj för sin 

nya medlemsförmån vilket också gjorde att deltagarna kan ha haft en hög 

arbetsbelastning som fått följder för svarsfrekvensen. Om denna studie utförts på 

studenter, istället för yrkesverksamma individer, hade resultatet eventuellt gått i samma 

riktning som de amerikanska studierna (se t.ex. Greenhaus & Litzky, 2007). 

Undersökningens urval och dess resultat kan ändå, i viss mån, anses ge en realistisk bild 

av hur det ser ut bland yrkesverksamma svenska anställda inom dagligvaruhandeln idag.  

 

En möjlig orsak till att hypotes II och hypotes III inte blev signifikanta kan vara 

kopplade till att det var för få frågor i de enkätdelarna som behandlade 

överensstämmelse med chefsrollen och viljan att bli chef. Vidare var reliabiliteten låg i 

de frågor som gällde de instrumentella egenskaper. Eftersom de relationella 

egenskaperna bestod av exakt lika många frågor, sju stycken, kan dock inte den låga 

reliabiliteten kopplas till antalet frågor utan det är något annat som är orsaken till detta. 

Studiens enda signifikanta resultat var korrelationen mellan överensstämmelse med 

chefsrollen och viljan att bli chef i hypotes IV. Eftersom denna korrelation inte behöver 

vara kausal kan det vara andra bakomliggande faktorer som påverkar viljan att bli chef 

och därför bör man vara försiktigt med att dra för stora slutsatser utifrån detta resultat. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att män inte upplever högre överensstämmelse med 

chefsrollen än kvinnor utan att båda könen i denna studie upplever överensstämmelse 

med chefsrollen. Kvinnor och män vill bli chefer i lika stor utsträckning och det finns 

ingen skillnad mellan män och kvinnors stereotypa bild av en bra chefs könsroll. 

Slutligen visar studien att ju högre överensstämmelse med chefsrollen deltagarna 

upplevde desto större var deras vilja att bli chef. Problemet med den sneda 

könsfördelningen på högre chefsposter kvarstår dock, och slutsatsen vi kan dra av detta 

är att orsaken till den ojämna könsfördelningen på butikschefsnivå inte primärt kan 

förklaras utifrån könsskillnader i medarbetarnas individuella ambitioner utan att 

problemet snarare återfinns på en mer organisatorisk nivå.  För att fortsättningsvis 

studera fenomenet skulle det vara intressant att undersöka hur medarbetare faktiskt 

agerar för att möta sina ambitioner att bli chef men även att ta organisatoriska faktorer, 

så som rekryteringsprocesser, i beaktande. 
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