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Sammanfattning 
 

Inom detaljhandeln anses könsfördelningen av de anställda vara jämställd, men när 

ledningspositionerna granskas visar det sig att det är män som dominerar på positionerna. Trots 

lagstiftningar för att främja en jämställd arbetsmarknad och det faktum att en förändring av 

könsfördelningen skett de senaste tio åren visar det sig ändå att underrepresentation av kvinnor 

på ledningspositioner kvarstår. Det framkommer även att kvinnors arbetsvillkor innefattar 

könsstereotyper och fördomar gällande deras ledaregenskaper samt ambitionsnivå vilket på sikt 

kan försvåra deras karriärförutsättningar och möjligheter att nå ledningspositioner.  

 

Syftet med den här uppsatsen är att förstå kvinnors upplevelser av att nå ledningspositioner som 

traditionellt besitts av män och de faktorer som påverkat kvinnornas karriärmöjligheter. I 

uppsatsen har fem intervjuer med kvinnor på VD-position i fem detaljhandelsföretag i Sverige 

har genomförts genom en kvalitativ studie. Materialet som samlats in visar att de här kvinnorna 

lyfter sina personligheter och egenskaper som de främsta anledningarna till att de nått sina 

ledningspositioner. Resultatet visar på glapp mellan teorin som belyser vikten av nätverk för att 

kvinnors karriärer ska möjliggöras, och empirin som talar för att de här kvinnorna inte anser att 

det är en viktig faktor. Teorin och empirin överensstämmer när det kommer till relationen 

mellan bristen på kvinnliga förebilder och underrepresentationen av kvinnor i 

ledningspositioner. Slutsatsen för uppsatsen är att de kvinnor som intervjuats inte har stött på 

några hinder på sin väg mot ledningspositioner inom detaljhandeln men att det finns en 

medvetenhet om att könsstereotyper och fördomar påverkar kvinnors karriärmöjligheter inom 

detaljhandeln.  

 

Nyckelord: Detaljhandel, Ledningsposition, Egenskaper, Könsstereotyper, Karriärmöjligheter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract 
 

In the retail sector is the gender balance of employees considered equal, but when management 

positions are examined, it appears that men dominate these positions. Despite legislation to 

support an equal labor market and the fact that a change in the gender balance has taken place 

over the past ten years, it still appears that an underrepresentation of women in management 

positions remains. It also shows that women's working conditions include gender stereotypes 

regarding their leadership skills and ambition level, which in the long term can obstruct their 

career prospects and opportunities to achieve management positions. 

  

The purpose of this bachelor thesis is to understand women's experiences of reaching 

management positions that is traditionally occupied by men and the factors that affect women's 

career opportunities. Five interviews with women at the CEO's position in five retail companies 

in Sweden have been conducted in a qualitative study. The empirical data shows that these 

women raise their personalities and attributes as the main reasons for reaching their leadership 

positions. The result shows a gap between the theory that highlights the importance of 

networking to make women's careers possible, and empirical evidence that these women do not 

consider it an important factor. Theory and empirical evidence correspond when it comes to the 

relationship between the lack of female role models and the underrepresentation of women in 

management positions. The conclusion of this paper is that the women interviewed have not 

encountered any obstacles on their way to management positions in retail, but that there is 

awareness that gender stereotypes and prejudices affect women's career opportunities in retail. 

 

Keywords: Retail, Management Positions, Attributes, Gender Stereotypes, Career Opportunities 
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1. Introduktion 
I inledningskapitlet presenteras en övergripande bakgrund till underrepresentationen av 

kvinnor på ledningspositioner och vad som hindrar kvinnor inom detaljhandeln att avancera i 

sina karriärer.  Därefter följer en problemdiskussion, en presentation av uppsatsens syfte och 

frågeställning samt de avgränsningar som gjorts. 
 

1.1 Inledning  
Sverige får ofta stå som symbol för ett föregångsland i frågor om jämställdhet, i synnerhet när 

det kommer till föräldraförsäkringen som möjliggör för kvinnor och män att dela på 

föräldraansvaret och samtidigt kunna arbeta. Men när könsfördelningen på ledningspositioner 

inom detaljhandeln granskas framstår inte Sverige som särskilt jämställt (SOU 2014:80). 

Detaljhandeln är enligt Statistiska Centralbyrån (2018) en bransch med jämn könsfördelning av 

anställda med 43 procent kvinnor och 57 procent män. Den könsfördelning fortsätter dock inte 

på ledningsnivå där uppdelningen är 29 procent kvinnor och 71 procent män (SCB, 2018). I 

jämförelse med för tio år sedan då uppdelningen var 82 procent män och 18 procent kvinnor så 

blir det synligt att en förändring har skett, men det är ett faktum att mansdominansen kvarstår 

(SOU 2014:81). 

 

Den icke jämställda fördelningen på ledningspositioner inom detaljhandeln existerar trots 

medvetenheten om att kvinnors och mäns ledarskapsförmågor inte går att särskilja (Alvesson 

& Billing, 2011) och trots att det finns åtgärdsprogram och lagstiftningar för att främja just 

jämställdhet på arbetsmarknaden (Broadbridge, 2010b; Fagerfjäll, 2003, SFS 2008:567). 

Kvinnor befinner sig i allmänhet på en arbetsmarknad som inte ger dem samma möjligheter 

som män har, gällande makt- och statuspositioner samt lönevillkor (Alvesson & Billing, 2011). 

Arbetsmarknaden könssegregeras dessutom både vertikalt och horisontellt. Den horisontella 

segregeringen innebär att kvinnor har begränsade karriärmöjligheter och mer osäker 

arbetssituation medan den vertikala segregeringen innefattar den ojämna fördelningen av 

ledningspositioner (Alvesson & Billing, 2011; SOU 2004: 43).   

 

En jämnare könsfördelning i ledningsgruppen möjliggör för organisationer att utvecklas bättre 

och tryggare. Dessutom kan en jämnare könsfördelning leda till en ökad gruppdynamik och 

bättre möjligheter att anpassa organisationen till detaljhandelsbranschens föränderliga krav 

(Fagerfjäll, 2003; Sahoo & Lenka, 2016). För att åstadkomma en jämnare könsfördelning kan 
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åtgärder vidtas genom statliga åtgärdsprogram och lagstiftning. Det svenska 

åtgärdsprogrammet Women to top (W2T) startades för att främja fler kvinnor till 

ledningspositioner och för att upprätta kvinnliga förebilder i form av forskare, politiker och 

konsulter med syfte att gynna en förändring på arbetsmarknaden. Programmet utvärderades av 

Eriksson-Zetterquist och Renemark (2016) och resultatet visar att program som W2T tenderar 

att undervärdera skillnaden mellan systematisk reflektion och praktiska åtgärder. Programmets 

syfte, att uppnå långsiktig jämställdhet, uppnåddes inte på grund av att de teoretiska målen inte 

kunde omsättas i handling (Eriksson-Zetterquist & Renemark, 2016). Den svenska regeringen 

har sex stycken jämställdhetsmål där ett mål är att kvinnor och män ska ha en jämn fördelning 

när det kommer till makt och inflytande (Regeringen, 2016). För att vidta åtgärder och uppnå 

det målet har regeringen via en proposition till riksdagen (Prop. 2015/16:135) uppdaterat 

diskrimineringslagen och uppdateringarna började gälla den 1 januari, 2017 (SFS 2008:567). 

Lagen omfattar nu förbättrade förutsättningar för kvinnor när det gäller rekrytering och 

befordran, kompetensutveckling samt möjligheter att balansera arbetsliv och privatliv (SFS 

2008:567). 

 

Broadbridge (2010a), Maxwell och Ogden (2006) samt Eagly och Heilman (2016) enas om att 

de hinder som försvårar kvinnors möjligheter att nå ledningspositioner utgörs av osynliga, 

synliga samt strukturella hinder. De menar att flera hinder kan vara av självvald karaktär, och 

det är en vanlig föreställning när det kommer till karriär; att det hänger på den enskilda 

individens prestationer. Karriär är dock en komplex process som snarare bör ses som ett resultat 

av flera personers agerande och är präglat av rådande kultur om karriärer och de föreställningar 

som finns om ledarkompetens (Holgersson, 2003). Ett annat hinder är till exempel det faktum 

att många kvinnor kämpar med att balansera arbetsliv och privatliv. Just den aspekten nämns 

ofta som ett strukturellt hinder som behöver uppmärksammas och problematiseras 

(Broadbridge, 2010a; Maxwell & Ogden, 2006). Osynliga hinder som forskningen hittills lyft 

fram är de som står utanför kvinnors kontroll såsom: föreställningen att kvinnor saknar ambition 

att bli chefer, att kvinnor inte har typiska chefsegenskaper, att mäns positioner hotas av en mer 

jämställd fördelning på chefsnivå och om kvinnor har en förebild på eller i anslutning till 

arbetsplatsen (Broadbridge, 2010b; Maxwell & Ogden, 2006; Foster, Whysall & Harris, 2007).  
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1.2 Problemdiskussion 
Ett vanligt förekommande begrepp i diskussioner som handlar om underrepresentationen av 

kvinnor i ledningspositioner är glastaket, vilket beskrivs som en osynlig barriär som kvinnor 

måste ta sig förbi. Glastaket innefattar de osynliga, kulturellt inbäddade antagandena och 

övertygelserna om kvinnornas färdigheter och kompetenser som förhindrar deras möjligheter 

att nå ledningspositioner (Heilman, 2001). Förekomsten av sådana glastak innebär att vissa 

positioner och roller tillsätts främst med män (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2008). 

Könsstereotyper och fördomar är enligt Eagly och Heilman (2016) viktiga faktorer att förstå 

och problematisera eftersom de påverkar vilka förväntningar som finns gällande vilket beteende 

och kompetens en kvinna bör ha. Fördomar som att kvinnor är inkompetenta eller inte har 

likartade chefsegenskaper som män har kan skada kvinnors ledarskap och ambitioner (Eagly & 

Heilman, 2016; Heilman, 2001). 

 

Sahoo och Lenka (2016) tar upp de organisatoriska fördelar som finns med att krossa glastaket 

inom organisationer och låta fler kvinnor nå ledningspositioner. Initiativ för att främja kvinnors 

mångfald inom organisationer ses enligt Sahoo och Lenka (2016) som en extra förmån för 

organisationen då de menar att framgången och prestationen kan förbättras med fler kvinnor i 

ledningspositioner. Det beror på att kvinnor erbjuder ett brett utbud av resurser, idéer, 

färdigheter och energi till verksamheten som innebär konkurrensfördelar (Sahoo & Lenka, 

2016). 

 

Maxwell och Ogden (2006) samt Foster et al. (2007) är i sin forskning eniga om att det krävs 

strukturella förändringar på en organisationsnivå för att möjligheten för män och kvinnor att nå 

ledande positioner ska bli mer jämställd. Maxwell och Ogden (2006) menar att organisationer 

måste skapa förutsättningar som underlättar balansen mellan arbetsliv och privatliv för både 

män och kvinnor. Samtidigt måste de organisatoriska attityderna mot kvinnor förändras för att 

deras karriärutveckling ska möjliggöras (Maxwell & Ogden, 2006). Foster et al. (2007) menar 

att det måste upprättas riktlinjer för karriärutveckling inom organisationer för att på så vis skapa 

jämställda förutsättningar. 

 

Eagly och Heilman (2016) menar att olika initiativ som tas för att öka antalet kvinnor på 

ledningspositioner har bäst förutsättningar att lyckas om de samspelar med den allmänna 

åsikten. Bevis och forskningsresultat stämmer inte alltid överens med de övertygelser som 

förespråkas när det kommer till könsskillnader (Eagly och Heilman, 2016). Kray och Kennedy 
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(2017) presenterar en del praktiska strategier på organisationsnivå som kan förbättra 

möjligheterna för kvinnor att göra karriär. De menar att synen på vad som är en bra ledare måste 

förändras, att kvinnor måste sluta agera som män samt att kvinnor behöver förespråkas som 

ledare. Enligt Kray och Kennedy (2017) är det här faktorer som kan skapa flexibla 

karriärmöjligheter för kvinnor, vilket enligt dem är det enda sättet att överbrygga glappet som 

finns gällande kvinnor och mäns förutsättningar att klättra i hierarkin. 

 

Trots forskning och lagstiftning gällande en jämn fördelning av makt och inflytande mellan 

män och kvinnor är könsfördelningen på ledningspositionerna inom detaljhandeln fortfarande 

ojämn. Vi finner att det finns utrymme för att undersöka förklaringar till den icke jämställda 

könsfördelningen inom svensk detaljhandel och hur det kommer sig att kvinnor inte når 

ledningspositioner i samma utsträckning som män. Av den anledningen vill vi ta del av 

erfarenheter och upplevelser från kvinnor som lyckats nå ledningspositioner och skapa en 

förståelse hur kvinnors karriärförutsättningar ser ut i detaljhandeln.  

 

1.2 Syfte 
Syftet är att förstå kvinnors upplevelser av att nå ledningspositioner och faktorer som påverkat 

deras karriärmöjligheter. 

 

1.3 Frågeställning 
• Hur ser förutsättningarna ut för kvinnor att nå ledningspositioner inom detaljhandeln?  

• Vilka faktorer har påverkat kvinnor i deras karriärmöjligheter? 

 

1.4 Avgränsningar 
I teori- och analyskapitlen presenteras forskning från både svenska och utländska författare 

vilket innebär att studier som de har gjort utgår ifrån både svenska och utländska organisationer. 

Vi har avgränsat oss till att i den här kontexten endast uttala oss om svenska organisationer.  

 

Vi har gjort avgränsningen att inte gå in på frågor som rör kvinnligt chefskap eller svårigheter 

som en kvinna kan stöta på i specifikt sitt chefskap. Vi tar heller inte upp eventuella skillnader 

mellan kvinnligt eller manligt ledarskap då vi i enlighet med Alvesson och Billing (2011) samt 

Fagerfjäll (2003) anser att det finns väldigt lite som tyder på att förmågan att vara ledare beror 

på vilket kön personen i fråga har. 
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Ytterligare en avgränsning vi har gjort i den här uppsatsen är att enbart fokusera på den 

eventuella diskriminationen som finns för kvinnor att nå ledningsposition inom detaljhandeln. 

Vi har inte tagit upp den diskrimination som finns mot människor på grund av deras kulturella 

bakgrund, etniska tillhörighet, funktionsvariation eller ålder.  
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2. Metod 
I metodkapitlet förklarar vi vilken utgångspunkt vår forskningsmetod har för att kunna besvara 

uppsatsens syfte. Vi presenterar vår syn på kunskap och hur vår förförståelse kan påverka 

uppsatsens resultat. Därefter redogör vi för vår urvalsprocess, vår insamlingsmetod samt 

analysmetod. Vi diskuterar även uppsatsens kvalitets- och forskningsetiska aspekter. 

 

2.1 Verklighetssyn och kunskapsuppfattning  
Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) är det inte själva metodiken utan ontologi och 

epistemologi som ligger till grund för god samhällsvetenskap. Ontologi handlar om vilken syn 

på verkligheten en forskare har och den påverkar hur denne studerar sitt forskningsobjekt 

(Åsberg, 2000). Det går inte att säga att det finns en rätt eller fel ontologisk utgångspunkt, 

däremot omfattas alla av någon sorts ontologi och för att bli medveten om vilken måste insikten 

om att det finns fler än den egna självklara uppnås (Åsberg, 2000). Den egna ontologin 

bestämmer vilka val som görs och hur forskningsprojektet utformas (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2016). Vår ontologiska utgångspunkt (verklighetsuppfattning) i den här uppsatsen är 

att vi antar att det finns hinder för kvinnor att nå ledningspositioner inom detaljhandeln. De 

hinder vi antar finns ser vi som objektiva fenomen som hindrar kvinnor att klättra i hierarkier, 

oberoende av individers inverkan på om strukturerna upprätthålls eller inte. Vi antar även att 

de hindren påverkar kvinnor oavsett vilken nivå i hierarkin de befinner sig på.  

 

Epistemologi behandlar frågor som rör kunskapens natur, ursprung och möjlighet, det vill säga: 

den kunskapsuppfattning som en forskare har (Åsberg, 2000). Det är enligt Saunders et al. 

(2016) forskarens egna epistemologiska antaganden som avgör vad denne anser vara legitimt 

för sin forskning. Följderna av olika epistemologiska antaganden i relation till metodval samt 

styrkor och svagheter i de efterföljande forskningsresultaten är viktiga att förstå (Saunders et 

al., 2016). Vår ontologiska utgångspunkt har påverkat vår epistemologi (kunskap) på så vis att 

vi har sökt information för att bekräfta eller dementera vår utgångspunkt. Vi för en kritisk 

reflektion kring uppsatsen och dess resultat i avsnittet 6.2 Kritiska reflektioner. 

 

2.1.2 Hermeneutisk ansats 
Hermeneutik och positivism är två vetenskapliga inriktningar som enligt Andersson (2014) kan 

ses som två positioner för all vetenskap. Andersson (2014) menar att ingen forskning egentligen 

är renodlad den ena eller den andra ansatsen men påpekar att naturvetenskapen kan ha mer 
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positivistiska inslag medan samhällsvetenskapen kan ha mer hermeneutiska inslag. Båda 

ansatserna är lika viktiga, men används för att presentera olika slags kunskap (Andersson, 

2014).   

Figur 1: Hermeneutisk cirkel 

Källa: Alvesson och Sköldberg, (2017, s. 153). 

 
 

Den hermeneutiska cirkeln innebär att det ständigt sker en dynamik mellan förståelse av de 

enskilda delarna och förståelsen av helheten. Forskaren rör sig ständigt fram och tillbaka mellan 

tidigare och ny förståelse, på så sätt utvidgas förståelsen för delarna och helheten (Andersson, 

2014). 

 

Vi har valt en hermeneutisk ansats på grund av möjligheterna att tolka och förstå kvinnors 

upplevelser att nå ledningspositioner genom vår förförståelse och personliga tolkning. Genom 

att röra oss fram och tillbaka mellan kvinnornas berättelse, vår förförståelse, samt 

forskningskunskap vi tagit del av, kan vi tolka enskilda delar av det empiriska materialet för att 

utvidga vår kunskap om kvinnors karriärförutsättningar. Därigenom tillämpar vi den 

hermeneutiska cirkeln och kan återberätta kvinnornas upplevelser av sina karriärer och på så 

sätt besvara uppsatsens syfte.  

 

Andersson (2014) menar att partiskhet är något som genomsyrar hela den hermeneutiska 

forskningsprocessen genom att forskaren tar med sin historia och sin personliga tolkning. Det 

här partiska skeendet är enligt Andersson (2014) både förutsättningen och styrkan i den 

hermeneutiska forskningsprocessen. Även Fejes och Thornberg (2009) menar att forskarens 

förförståelse spelar stor roll inom hermeneutisk tolkning. Ett sätt att vara tydlig med 

Deltolkningar

DialogText

Tolkningsmönster

Förståelse

DelFörförståelse

Helhet
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förförståelsen är att återberätta för läsaren vilken syn forskaren har på fenomenet och återge hur 

det skulle kunna spegla tolkningsprocessen (Fejes & Thornberg, 2009). Vi menar att i enlighet 

med hermeneutiken att vår subjektivitet och vår personliga tolkning är styrkan och 

utgångspunkten i vår uppsats. För att vara tydliga och transparenta med vår förförståelse och 

hur vi tolkar det empiriska materialet genom den hermeneutiska ansatsen berättar vi i följande 

kapitel om vår förförståelse.  

 
2.1.3 Vår förförståelse  
Den här uppsatsens författare har en förförståelse som grundar sig i två faktorer. Den ena 

faktorn är vår bakgrund inom detaljhandeln och den andra baseras på våra feministiska 

värderingar. För att andra ska kunna förstå våra tolkningar vill vi därför här klargöra vilka de 

här förförståelserna är och hur de kan påverka uppsatsen. 

Båda författarna till den här uppsatsen har många års samlad erfarenhet från detaljhandeln där 

vi inom olika kedjor och fristående butiker sett kvinnorna vara det dominerande könet på 

arbetsplatsen. Trots kvinnodominerade yrken har vi sett män inneha ledningspositioner och 

fatta de beslut som påverkar oss som kvinnor på butiksgolvet. Vi har även stött på 

könsstereotypisk diskriminering och negativ särbehandling i våra yrkesroller vilket har lett till 

ett större intresse för att förklara kvinnors upplevelser i sina karriärer. 

Det som kan komma att påverka tolkningen av uppsatsens resultat ytterligare är den 

feministiska värdegrund vi båda författare har. För oss innebär det att vi i alla aspekter av livet 

vill förstå och förklara de ojämlikheter som olika kön orsakar. Vi är dessutom övertygade om 

att det finns en konstruktion av de olika beteenden som kvinnor och män har, vilket vi menar 

kan kopplas till förväntningar och könsstereotyper. För att kunna påverka och sträva mot ett 

mer jämställt samhälle vill vi genom vår uppsats lyfta upplevelser gällande kvinnors 

karriärmöjligheter. 

 

2.2 Forskningsmetod  

Vi har valt att genomföra en studie som bygger på kvalitativ metod, med semistrukturerade 

intervjuer samt en kvalitativ analys av dem. Saunders et al. (2016) menar att det är genom 

samtal i form av intervjuer som forskare kan ta del av en annan sanning än den som presenterats 

i tidigare forskning.  Den kvalitativa forskningsmetodens utgångspunkt är att verkligheten kan 

beskrivas och upplevas på olika sätt vilket innebär att den objektiva sanningen inte är möjlig 
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att återge (Saunders et al., 2016). Det tolkningsinriktade arbetssättet som den kvalitativa 

metoden innebär ger oss möjlighet att lyfta intervjupersonernas upplevelser i sina karriärer och 

få deras perspektiv på problemet med den ojämna könsfördelningen inom ledningspositioner. 

 

2.2.1 Forskningsansats 
Enligt Patel och Davidson (2011) finns det tre arbetssätt som forskare kan utgå ifrån när de 

relaterar teori och empiri: deduktion, induktion och abduktion. I vår uppsats har vi valt ett 

deduktivt arbetssätt. Det innebär att vi utifrån befintliga teorier och vedertagna principer drar 

slutsatser kring enskilda fenomen. Det är då en befintlig teori som styr vilken information som 

ska samlas in (Patel & Davidson, 2011).  Vår uppsats deduktiva arbetssätt innefattar en 

litteraturgenomgång av forskningsfältet inom organisationsvetenskap inriktat på kvinnors 

karriärmöjligheter. Utifrån den litteraturgenomgången har vi formulerat vårt syfte, våra 

frågeställningar samt utformat våra intervjufrågor.  Den deduktiva ansatsen har även styrt vår 

tolkning av det empiriska materialet då vi utgått ifrån de befintliga teorier och studier som vi 

tagit del av i litteraturgenomgången.  

 

2.3 Urvalet 
Inför vår uppsats har vi använt oss av vissa urvalskriterier för de intervjupersoner vi vill ska 

ingå i den.  Det första urvalskriteriet vi har är att intervjupersonerna ska identifiera sig som 

kvinnor och inneha, alternativt innehaft, en ledningsposition inom detaljhandeln. Vi har även 

som urvalskriterium att organisationen som intervjupersonen arbetar inom ska ha fler än 100 

anställda, då vi vill att kvinnorna ska ha haft möjlighet att klättra flera steg i karriären inom en 

större organisation. Är organisationen mindre finns det risk att stegen att avancera inte är så 

många. Vi ser även gärna att kvinnorna har olika lång erfarenhet av ledningsposition för att se 

om kvinnors karriärmöjligheter har förändrats över tid. Utifrån våra urvalskriterier har vi gjort 

ett ändamålsenligt urval som enligt Denscombe (2009) baseras på att intervjupersoner väljs som 

kan ge största möjliga värde samt bästa möjliga information för uppsatsens syfte. Personerna 

handplockas utifrån relevansen för uppsatsen och den erfarenhet de har inom ämnet 

(Denscombe, 2009).  

  

Vi hade redan i det inledande skedet av uppsatsen vetskap om en person som passade in i våra 

urvalskriterier och som vi kontaktade via mail. Personen gav oss positiv respons på vår 

intervjuförfrågan och blev den första personen vi intervjuade. Sedan gjordes en internetsökning 

efter kvinnliga ledare och vi fann en lista sammanställd av Veckans Affärer över Sveriges 
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mäktigaste kvinnor inom näringslivet (Hörner Kloo et al., 2018). Utifrån den listan fann vi nio 

kvinnor som passade våra urvalskriterier och vi kontaktade dem via mail. Av de nio personer 

vi mailade svarade fyra stycken ja till att bli intervjuade. I empirikapitlet finns en anonymiserad 

förteckning över de fem intervjupersonerna.  

 

2.4 Intervjudesign  
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för vår uppsats då syftet är att 

undersöka kvinnors upplevelser och erfarenheter i sina karriärer. Att samtala direkt med 

kvinnorna genom intervjuer ger oss möjlighet att producera kunskapen vi behöver i ett samspel 

med de vi intervjuar, något som Kvale och Brinkmann (2014) menar är centralt i den kvalitativa 

forskningsintervjun. Genom intervjuer har vi möjlighet att ställa följdfrågor som vi under 

intervjutillfället anser vara av värde för att besvara vårt syfte. Samtidigt har intervjupersonerna 

möjlighet att lämna utförliga svar samt att eventuella missförstånd kan diskuteras under 

intervjun och inte behöver tas upp vid ett senare tillfälle. 

 

2.4.1 Utformning av intervjufrågorna  
När vi har arbetat med intervjufrågorna har vi haft i åtanke det som Patel och Davidson (2011) 

benämner som standardisering och strukturering. Standardisering berör frågornas utformning 

och ordning medan strukturering handlar om hur fria intervjupersonerna är att tolka och besvara 

frågorna (Patel & Davidson, 2011). Vi kommer ha en viss grad av standardisering vid våra 

intervjuer, då vi kommer ha liknande frågor till varje intervjuperson för att kunna analysera 

materialet utifrån samma utgångspunkt. När det kommer till strukturering handlar det om vilket 

svarsutrymme intervjupersonen får. Patel och Davidson (2011) menar att kvalitativa intervjuer 

ofta har en låg grad av strukturering vilket ger intervjupersonerna större svarsutrymme att 

berätta djupare om sina erfarenheter och upplevelser. De intervjuer vi gör är semistrukturerade 

vilket enligt Patel och Davidson (2011) kännetecknas av att intervjuaren har en lista över 

specifika ämnen och kategorier som ska beröras, men intervjupersonen har stor frihet att 

utforma svaren. Den här formen av intervju kan innebära att det blir mer av ett samtal än ett 

typiskt intervjutillfälle eftersom det i förväg inte går att formulera några svarsalternativ (Patel 

& Davidson, 2011). Intervjufrågornas utformning baseras på uppsatsens syfte och 

frågeställningar samt den teoretiska referensram som togs del av i inledningsfasen av 

uppsatsskrivandet.    
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Bakgrund 

För att få förstahandsinformation om intervjupersonernas yrkesmässiga bakgrund och karriär 

inledde vi samtliga intervjuer med att låta personerna berätta om sig själva. Syftet med 

bakgrundsinformationen är att vi ska få insikt i hur snabbt eventuellt långsamt personen klättrat 

i karriären, vilka hierarkiska steg som tagits samt vilka yrkesmässiga beslut som tagits. 

Frågorna vi utformade för bakgrundsinformation var: 

- ”Vill du berätta lite om din yrkesmässiga bakgrund/utveckling?” 

- ”Hur har du kommit dit du nu är? Var det ett mål från början? Berätta!” 

 

Strukturella hinder samt möjlighetstrukturen inom organisationen 

Maxwell och Ogden (2006) samt Foster et al. (2007) menar att det inom organisationer finns 

strukturella hinder som hindrar kvinnor från att utveckla sina karriärer. Det kan handla om 

riktlinjer inom organisationerna som inte är tydliga med hur de ska arbeta kring begrepp som 

jämställdhet eller hur organisationer följer de lagar och åtgärder som finns, till exempel 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Ytterligare ett hinder inom organisationer är det som 

Kanter (1993) benämner som möjlighetsstrukturen vilket innebär att anställdas ambitioner att 

avancera i sin karriär förändras negativt om förutsättningarna för rörlighet inom organisationen 

inte finns. För att få en insikt om intervjupersonerna uppfattat strukturella hinder inom sin 

karriär utformades följande frågor: 

- ”Under din karriär, vad har möjliggjort för dig att klättra i hierarkin?” 

- ”Har du upplevt några hinder på vägen? Ge gärna exempel på utmaningar.” 

- ”Upplever du att det finns svårigheter för just kvinnor att göra karriär, särskilt inom 

detaljhandel? Förklara och ge gärna exempel.” 

 

Glastaket och könsstereotyper 

Ett osynligt hinder som Eriksson-Zetterquist och Styhre (2008) nämner som begränsar kvinnors 

karriärmöjligheter är det som kallas för glastaket. Det begreppet innefattar de osynliga 

antagandena och övertygelserna om kvinnornas färdigheter och kompetenser som förhindrar 

deras framsteg i ledningspositioner. Förekomsten av glastak innebär att vissa positioner och 

roller styrs främst av män (Eriksson-Zetterquist och Styhre, 2008). Könsstereotyper och 

genusordning, det vill säga de strukturer som ligger till grund för kvinnor och mäns olika villkor 

påverkar kvinnors karriärmöjligheter menar Heilman (2001) och påpekar att de här aspekterna 
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ligger till grund för bristen på kvinnor i ledarpositioner. För att få kännedom om 

intervjupersonernas erfarenheter eller upplevelser av de här hindren och fördomarna har vi 

formulerat följande frågor: 

- ”Hur ser du på de normer, strukturer och fördomar som finns när det kommer till 

kvinnor och deras karriärmöjligheter?” 

- ”Är det något du själv upplevt (vill du berätta om det/kan du ge ett exempel?)” 

 

Homosocial reproduktion samt frekvensstruktur 

Kanter (1993) nämner homosocial reproduktion som en faktor som gör att kvinnor inte når 

ledningspositioner i samma utsträckning som män gör. Hon beskriver homosocial reproduktion 

som ett mönster som leder till att chefer kopieras i flera led till samma slags person. Kvinnor 

som i den här kontexten anses som främlingar får då inte möjlighet att visa sin kompetens och 

att män fortsätter att välja män som chefer. För att få en insikt i hur våra intervjupersoner 

upplevt bemötandet från män i sin omgivning och hur det har påverkat dem har följande frågor 

utformats: 

- ”Hur har bemötandet varit från män (tillägg: och kvinnor) i din omgivning i din 

karriär?” 

- ”Hur har det påverkat din karriär?” 

 

Balans mellan arbetsliv och privatliv 

Broadbridge (2010a) samt Maxwell och Ogden (2006) menar att det kan finnas självvalda 

hinder som påverkar kvinnors karriärmöjligheter. Till exempel att vissa kvinnor väljer familj 

framför karriär medan andra väljer att kombinera. Arbetet inom detaljhandeln innebär ofta 

obekväma arbetstider och för personer på ledningspositioner även affärsresor vilket kan vara 

svårt att balansera med privatlivet (Broadbridge, 2007). 

 

För att få insikt i hur våra intervjupersoner hanterade balansen mellan privatliv och arbetsliv 

formulerade vi två frågor. Frågorna är inte inriktade på om intervjupersonen har barn eller inte, 

utan fokuserar på just privatlivet som i vår mening kan inneha fler aspekter än barn. 

- ”På vilket sätt har du balanserat privatliv och arbetsliv?” 

- ”Vilket stöd har du haft t.ex. från vänner, släkt och familj?” 
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Förebilder, nätverk och mentorskap 

Foster et al. (2007) har i sin forskning kommit fram till att faktorer som kan påverka kvinnors 

karriärmöjligheter inom detaljhandeln är tillgången till förebilder och ett professionellt nätverk. 

Kanter (1993) menar att ett nätverk och relationer till andra kan påverka vilken sorts makt som 

en person kan erhålla inom hierarkin och på så sätt påverka karriärmöjligheter. För att få insikt 

i om intervjupersonerna kan ha haft tillgång till ett nätverk eller en förebild, och hur de 

personerna kan ha påverkat dem i sin karriär formulerades följande frågor: 

- ”Hur ser ditt viktigaste professionella nätverk ut (vilka finns där?) och hur har det varit 

betydande för din karriär?” 

- ”Har du till exempel haft någon förebild/mentor?” 

- ”På vilket sätt har denne stöttat dig?” 

 

Intervjupersonens personliga åsikt 

Eftersom syftet med vår uppsats är att förstå kvinnors upplevelser av sina karriärmöjligheter är 

det av stort värde att ta del av deras personliga åsikter och reflektioner inom ämnet. För att ge 

intervjupersonerna möjlighet att beskriva och förklara vad de allmänt anser om kvinnors 

karriärmöjligheter formulerades vi de här tre frågorna: 

- ”Vad anser du generellt om kvinnors möjligheter att nå ledande positioner?” 

- ”Vad tror du skulle behövas för att underlätta för kvinnor i det här sammanhanget?” 

- ”Övriga kommentarer om kvinnors möjligheter att nå ledande positioner särskilt i 

detaljhandel.” 

 
 

2.4.2 Genomförande av intervjuerna 
Innan intervjuerna skickade vi ett missivbrev (Bilaga 1) till intervjupersonerna med information 

om uppsatsens syfte och dess utformning, de rättigheter personen som deltar har samt 

personuppgiftshantering. Vi genomförde en av intervjuerna ansikte mot ansikte medan de andra 

fyra intervjuerna har genomförts genom telefonintervjuer. Intervjun som gjordes ansikte mot 

ansikte var vår första intervju och genomfördes på intervjupersonens arbetsplats, den spelades 

in samt transkriberades direkt efter genomförandet. Fördelen med en intervju ansikte mot 

ansikte är enligt Gillham (2008) att det mellan intervjuperson och intervjuare kan skapas en 

närhet och en visuell kontakt som underlättar för att avläsa och tolka kroppsspråk samt 

ansiktsuttryck vid samtal. 
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De andra fyra intervjuerna genomfördes via telefon med högtalarfunktion för att båda 

författarna skulle ha möjlighet att samtala med intervjupersonerna. Även de här intervjuerna 

spelades in och transkriberades direkt efteråt. Fördelen med telefonintervjuer är att det går att 

intervjua personer som avståndsmässigt är för långt bort för att mötas ansikte mot ansikte men 

ändå behålla den direkta responsen och möjligheten till ömsesidig respons (Gillham, 2008). I 

enlighet med vad Gillham (2008) skriver att nyckelpersoner för uppsatsens syfte som är 

svårtillgängliga geografiskt menar vi att telefonintervjuerna var värdefulla för oss att göra, trots 

att vi är medvetna om att alla icke verbala element som är viktiga vid kommunikation försvinner 

via telefonintervjun. Inför telefonintervjuerna skickade vi våra intervjufrågor till 

intervjupersonerna så de skulle ha möjlighet att följa med i intervjuns struktur, något som 

Gillham (2008) menar är fördelaktigt att göra vid just telefonintervjuer. 

  

Den kritik vi själva för fram kring intervjugenomförandet är att distansintervjuerna utfördes via 

telefon och inte via videosamtal.  På så sätt miste vi förutsättningar för att läsa av kroppsspråk 

och ansiktsuttryck, vi miste även den mellanmänskliga kemin som kan vara viktig för att skapa 

ett motiverande samtal mellan intervjuare och intervjuperson (Gillham, 2008). Eftersom 

intervjuaren bara har den muntliga kommunikationen att förlita sig på krävs det ännu större 

koncentration och struktur än vid en vanlig intervju (Gillham, 2008).  Då videointervju inte var 

en möjlighet för intervjupersonerna anser vi att telefonintervju var ett bättre alternativ än 

exempelvis intervju via e-post. Vi är medvetna och kritiska till intervjuutförandet via telefon 

men anser samtidigt att vi gjort det som varit möjligt för att överbrygga avståndet genom att 

skicka intervjufrågorna i förväg och ge intervjupersonerna möjlighet att följa intervjuns 

struktur. 

 

2.5 Analysmetod  

Rennstam och Wästerfors (2015) ger några allmänna råd kring analysarbetet i kvalitativ 

forskning när det kommer till att sortera och reducera det insamlade datamaterialet. Sortering 

av materialet görs för att skapa en överblick och ge kännedom om det insamlade datamaterialet. 

Det handlar om att bekanta sig med materialet och uppnå en känsla av att ha något att berätta 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Vi läste vårt insamlade datamaterial upprepade gånger 

samtidigt som vi sorterade det för att få en kännedom om vad intervjupersonerna berättar för 

oss. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) är det vanligt att sortera datamaterialet genom en 

tematisk sortering, vilket innebär att rubriker skapas utifrån vanligt förekommande innehåll i 

materialet. Vi började sortera vårt datamaterial genom att färgmarkera våra transkriberingar i 
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generella teman som vi inledningsvis utformade utifrån den teoretiska referensramen som 

används i vår uppsats. Därefter gjordes en grundligare sortering av materialet där vi utformade 

några övergripande teman. För att få en hanterbar mängd datamaterial reducerade vi sedan 

materialet ytterligare. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) har reduceringen till syfte att 

skapa en hanterbar mängd material och ge en bättre överblick av det insamlade datamaterialet.  

Tabell 1: Indelning i rubriker för empirikapitlet 

1. Förebilder, mentorskap och nätverk  

2. Förutsättningar inom organisationen 

3. Egenskaper  

4. Könsstereotyper Glastaket: könsstereotyper och normer 

5. Balans mellan arbetsliv och privatliv 

6. förändringsmöjligheter 

 

Tabell 1 visas de rubriker som vi skapade för att reducera materialet och på så vis få en bättre 

överblick av vad datamaterialet innehöll. Det är under samma rubriker vi presenterar 

materialet från intervjuerna i empirikapitlet.  

Tabell 2: Indelning i rubriker samt definition över deras innehåll för analyskapitlet 

Rubriker Innehåll  

 

1. Förebilder, mentorskap och nätverk 

Under den här rubriken finns allt som 

handlar om förebilder, mentorskap samt 

nätverk samlat.  

 

 

2. Organisationsstruktur  

 
 

Under den här rubriken har vi samlat det 

som rör möjlighetsstrukturer, homosocial 

reproduktion samt frekvensstruktur.   

 

 

3. Könsstereotyper och normer 

Under den här rubriken finns allt som rör 

könsstereotyper, normer och egenskaper 

samlat.   

 

 

4. Förändringsmöjligheter  

Under den här rubriken finns allt som utifrån 

den teoretiska referensramen och 

intervjupersonerna kan bidra till förändring.  

 

 

Tabell 2 visar de rubriker som skapades efter att vi organiserat om de tidigare rubrikerna inför 

analysen för att underlätta presentationen av hur vi relaterar empirin och teorin till varandra. 

Jacobsen (2017) menar att det är fördelaktigt för en läsare att få en mer definierad bild av det 

material som presenteras, för att på så vis kunna bedöma om materialet är trovärdigt uppdelat. 
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Eftersom att vi arbetat om rubrikerna till analyskapitlet och de även är färre än i de andra 

kapitlen så ville vi definiera för läsaren vad de innehåller i den definitionstabell som syns ovan. 

 

Tabell 3: Indelning i rubriker för teorikapitlet 

1. Arbetsmarknadensstruktur 

2. Förebilder, mentorskap och nätverk 

3. Organisationsstruktur   

4. Glastaket: könsstereotyper och normer 

5. Balans mellan arbetsliv och privatliv 

Tabell 3 visar de rubriker som teorikapitlet presenteras utifrån. Rubrikerna skapades växelvis 

utifrån empirin, våra frågeställningar samt den teoretiska referensramen 

Den teoretiska referensramen som används i vår uppsats samt våra subjektiva tolkningar har i 

enlighet med den hermeneutiska processen legat till grund för hur vi analyserat datamaterialet. 

Enligt Repstad (2007) innebär den hermeneutiska processen att generella egenskaper och 

sammanhang läses in i det som observeras i empirin. Repstad (2007) menar att analysarbetet 

utifrån den hermeneutiska cirkeln börjar med att en helhetsbild skapas över datamaterialet för 

att sedan gå tillbaka till enskilda teman för att hitta innebörder och betydelser. I enlighet med 

Repstads (2007) beskrivning har vi analyserat och tolkat vårt insamlade datamaterial genom en 

hermeneutisk cirkel för att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar.  

 

2.6 Kvalitetsaspekter  
Den kvalitativa forskningsmetoden får ofta kritik för att den är subjektiv och att 

forskningsresultatet därför grundas på forskarens personliga uppfattning om vad som är av 

betydelse, vilket kan innebära att studien blir vinklad (Holme & Solvang, 1997). Enligt 

Andersson (2014) är forskarens subjektiva tolkning och analys en förutsättning inom 

hermeneutisk forskning. Då vi utgår ifrån en hermeneutisk ansats kan vår subjektivitet ses som 

en styrka snarare än en svaghet. Alvesson och Sköldberg (2017) menar att det finns de som 

kritiserar den kvalitativa metoden på grund av att resultatet inte kan upprepas i en annan 

kontext. Uppsatsens resultat grundas på fem intervjupersoners erfarenheter och upplevelser och 

innefattar inte någon mätning vilket innebär att resultatet inte är möjligt att överföra till andra 

kontexter eller personer. Resultatet kan inte heller användas till att generalisera vilket inte är 

syftet med vår uppsats.  

 

Då vi strävar efter att skriva en uppsats som har så hög giltighet och trovärdighet som möjligt 
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anser vi att det är av värde att diskutera och problematisera hur vi utfört vår forskning för att 

uppnå det. Vi vill genom vår transparens om vår förförståelse, beskrivningen av vårt urval och 

datainsamlingsprocessen samt diskussionen kring tillämpningen av valda teorier visa att vikten 

av trovärdighet och giltighet har varit centralt under arbetets gång. För att visa en medvetenhet 

kring vad som ska analyseras och att vi studerar det som ska studeras så återkopplar vi 

genomgående i uppsatsen till frågeställningarna och vårt syfte. 

 

2.6.1 Forskningsetiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska individer som deltar i forskning skyddas från skada och 

kränkning i enlighet med individskyddskravet. De skriver också att det finns en etiskt motiverad 

plikt att bedriva forskning, forskningskravet och därför kan många forskningsetiska problem 

beskrivas som vägningar mellan de här kraven. Nedan följer en kortfattad beskrivning av 

forskningsetiska krav som finns och det är dem vi förhållit oss till i den här uppsatsen.  

Informerat samtycke: innebär att personer som deltar i undersökningen blir informerade om 

syftet med undersökningen, upplägget i stora drag och vilka eventuella risker som deltagandet 

kan medföra. Det ska framgå vad deltagandet innebär, att deltagandet är frivilligt och att de kan 

avbryta sin medverkan när som helst. Informationen ska innefatta allt i undersökningen som 

kan tänkas påverka deltagarnas villighet att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017; 

Repstad, 2007; Kvale & Brinkmann, 2014). I enlighet med kravet om informerat samtycke har 

vi utformat vårt missivbrev (Bilaga 1). 

Konfidentialitet: i forskningssammanhang avser det de överenskommelser som 

undersökningspersonerna ingår om vad som ska göras med den data som produceras i samband 

med undersökningen. Det innebär att om information som kan identifiera personer i en 

undersökning ska publiceras och kan kännas igen av andra så ska det godkännas av personen 

ifråga (Kvale & Brinkmann, 2014). Kravet om konfidentialitet är anledningen till att vi har valt 

att anonymisera våra intervjupersoner.  

Nyttjande: Innebär att den data som samlas in endast får användas på ett, för undersökningen, 

ändamålsenligt sätt. Uppgifter som samlats in om enskilda personer får varken användas eller 

utlånas för kommersiellt användande eller annat icke-vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 

2017; Repstad, 2007). Vi har berättat för intervjupersonerna hur materialet från intervjuerna 

kommer att användas och vi kommer att radera materialet efter att arbetet med uppsatsen har 

slutfört 
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3. Teori 
I teorikapitlet lyfter vi fram den teoretiska referensram som vi tillämpar på det empiriska 

materialet i analyskapitlet. I den teoretiska referensramen ingår tidigare studier gällande 

kvinnor i ledningspositioner samt teorier rörande makt och möjlighetsstrukturer. Teorin 

presenteras i samma rubriker som vi redogjort för i analysmetoden.  

 

3.1 Arbetsmarknadens struktur  
Som tidigare nämnts består mansdominansen fortfarande på ledningspositioner inom 

detaljhandeln, även om det de senaste 10 åren blivit en något jämnare könsfördelning (SOU 

2014:80). Den jämnare könsfördelningen förklaras med att tidigare offentliga verksamheter 

privatiserats och att verksamheter med hög andel kvinnliga anställda och ledare nu räknas till 

det privata näringslivet (SOU 2014:80). Överrepresentationen av män som finns i 

ledningspositioner menar Alvesson och Billing (2011) kan vara ett resultat av den förändring i 

könskaraktär som vissa yrken genomgått över tiden. En del yrken som setts som karriärmässigt 

betydelsefulla har idag blivit egna yrkeskategorier som saknar befordringsmöjligheter. De här 

yrkena sågs tidigare som typiskt manliga men har nu ändrat karaktär och ses nu som typiskt 

kvinnliga enligt Alvesson och Billing (2011).  

 

De förutfattade meningarna som finns gällande män och kvinnor i yrkeslivet leder till en fortsatt 

könssegregering på arbetsmarknaden, både horisontellt och vertikalt (SOU 2014:80). Begreppet 

segregation i den här kontexten innebär att arbetsdelningen inte baseras på individers fria vilja 

eller kompetens utan baseras på historiska stereotyper som gjort att kvinnor generellt arbetar 

inom vissa sektorer och män arbetar inom andra sektorer, samt att det är männen som innehar 

den största andelen ledningspositioner i organisationer (Alvesson & Billing, 2011). Den 

horisontella segregationen på arbetsmarknaden förklarar att kvinnor har en sekundär position 

på arbetsmarknaden där arbetssituationen är mer osäker, karriärmöjligheterna begränsade och 

jobben har lägre status. Det innebär att yrken antingen är kvinnodominerande eller 

mansdominerande. Den vertikala segregeringen innebär att det finns en ojämn fördelning 

mellan män och kvinnor när det kommer till olika positioner inom yrken. Det innebär att 

kvinnor regelmässigt befinner sig på lägre positioner i hierarkin och inte når lika långt i sina 

karriärer som män gör (Alvesson & Billing, 2011; SOU 2004: 43). För att minska den 

horisontella segregeringen behövs satsningar på att införa rekryteringspolicys som sätter 

kompetens och kvalifikationer före kön. Den vertikala segregeringen kan minskas genom att 
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förändra de föreställningar som finns om att män skulle vara mer lämpade och mer intresserade 

än kvinnor att nå ledningspositioner (SOU 2004: 43). 

 

3.2 Förebilder, mentorskap och nätverk  
Underrepresentationen av kvinnor i ledningspositioner innebär i förlängningen att det även 

finns en brist på kvinnliga förebilder och mentorer. Enligt Latua, Masta, Lammersb & Bombaria 

(2013) är tillgången till förebilder och mentorer en viktig aspekt för utvecklingen av kvinnors 

karriärmöjligheter. Det kan vara svårt för kvinnor att associera sig själva som ledare när det är 

män som dominerar på ledningspositioner. Om fler kvinnor lyfts fram som förebilder eller 

bidrar med sitt mentorskap kan kvinnor se upp till dem, se att det går att lyckas och på så vis 

öka sitt självförtroende (Latua et al., 2013). En förebild kan beskrivas som en person som 

statuerar ett exempel på framgång samt vilka beteenden och aktiviteter som behövs för att 

framgång i karriären ska nås (Lockwood, 2006). På grund av de hinder som kvinnor kan möta 

under sin karriär menar Lockwood (2006) att det är extra viktigt för kvinnor att inspireras av 

andra kvinnor som varit framgångsrika i sin karriär. Skillnaden mellan en förebild och en 

mentor är att ett mentorskap ses som en relation baserat på interaktiva aktiviteter samt att det 

krävs tillstånd och engagemang i ett mentorskap på ett sätt som en förebild inte kräver. 

Förebilder kan vara vilken person som helst och kräver inte något samtycke, men förebilder 

kan inte ge karriärråd, agera som ett bollplank eller ge socialt stöd på samma sätt som en mentor 

kan (Lockwood, 2006). 

 

Tillgången till förebilder och professionella nätverk är faktorer som kan påverka kvinnors 

karriärmöjligheter positivt och enligt Foster et al. (2007) har både män och kvinnor nytta av 

nätverk men av olika anledningar. Nätverken som män engagerar sig i innefattar ofta enskilda 

relationer till skillnad mot de nätverk som kvinnor engagerar sig som ofta innefattar fler 

individer. För kvinnor kan nätverk innebära tillgång till stöd och bekräftelse av sig själva både 

som privatpersoner och yrkespersoner vilket kan leda till stärkt självförtroende samt utökning 

av kontaktnätet (Foster et al., 2007). Även Kanter (1993) menar att nätverk och relationer till 

andra är viktiga faktorer för kvinnor då en persons makt och position inom hierarkin kan 

påverkas och på så sätt skapa förutsättningar för fler karriärmöjligheter.  
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3.3 Organisationsstruktur 
Kanter (1993) förklarar att kvinnor kan framstå som mindre benägna än män att göra karriär på 

grund av att de har underordnade positioner där befordringsmöjligheter kanske inte existerar, 

det är strukturen i organisationen som avgör, inte män och kvinnors olika personlighetsdrag. 

Två av de här strukturerna är möjlighetsstrukturen och frekvensstrukturen Kanter (1993). 

 

Möjlighetsstrukturen innefattar hur stor möjlighet anställda har till avancemang inom 

organisationshierarkin och hur de anställdas ambitioner kan förändras negativt när deras 

karriärmöjligheter begränsas. Kanter (1993) menar att ambitionen inte behöver ha varit låg från 

början men när den anställda inser sina begränsade möjligheter sjunker ambitionsnivån. Om 

kvinnor har lägre motivation och engagemang än män inom en organisation beror det enligt 

Kanter (1993) på att kvinnorna har färre chanser att avancera inom organisationen än vad män 

har. Kanter (1993) menar att möjlighetsstrukturerna skapas beroende på individens kön och att 

de skiljer män och kvinnors karriärmöjligheter åt. 

 

Frekvensstrukturen handlar om minoriteter och majoriteter på en arbetsplats eller i en 

organisationshierarki (Kanter, 1993). När kvinnor är en minoritet i förhållande till män tenderar 

de att ses som en slags symbol för hur kvinnor agerar och beter sig inom organisationer. De blir 

en slags representant för en hel kategori av människor, istället för att ses som självständiga 

individer. Den här symbolismen kan leda till hinder i att passa in och accepteras av jämlikar. 

Den kan också leda till mindre makt och sämre förutsättningar vilket i förlängningen leder till 

att kvinnor förväntas ha ett könsstereotypiskt uppträdande och begränsas i sina 

karriärmöjligheter. Kanter (1993) menar att ledningspositioner har fått en maskulin prägel och 

administrativa yrken har fått en mer feminin prägel. Den uppdelningen av yrkesroller utifrån 

manligt och kvinnligt kan få konsekvenser för de kvinnor som bryter mönstret och kan leda till 

färre möjligheter att utveckla sina karriärer (Kanter, 1993). En positiv form av särbehandlingen 

är att få större uppmärksamhet som ensam kvinna i jämförelse med manliga kollegor. 

Uppmärksamheten innebär att kvinnor betraktas som avvikande från normen vilket kan stjäla 

uppmärksamheten från deras egna prestationer eller kompetens (Kanter, 1993; SOU 2014:81).  

  

Ytterligare en anledning till att könsfördelningen i ledningspositioner fortfarande är ojämn är 

att män tenderar att kontinuerligt välja män i grupper till exempel i rekryteringssammanhang, 

vilket försvårar för kvinnor att komma in i ledningsgrupper (SOU 2014:80). Den tendensen 

benämns som homosocial reproduktion och bidrar till en fortsatt dominans av män på 
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ledningspositioner (SOU 2014:80). Enligt Kanter (1993) kan homosocial reproduktion 

beskrivas som en strävan efter en slags social likhet inom grupper. Kanter (1993) menar att 

manliga chefer tenderar att bevara makt, privilegier samt kontroll över personer som cheferna 

betraktar som en avspegling av sig själva. De manliga cheferna som grupp skyddar och skapar 

en slags trygghet undvika interaktion med som inte är som dem. På så vis kan män minska 

osäkerhet och riskerna att förlora kontroll (Kanter, 1993). Homosocial reproduktion kan ses 

som ett mönster som leder till att chefer kopieras i flera led till samma slags person. Kvinnor 

som i den här kontexten anses som främlingar får då inte möjlighet att varken visa sin 

kompetens eller rekryteras till chefspositioner (Kanter, 1993).  

 

3.4 Glastaket: könsstereotyper och normer 
Glastaket är ett samlingsbegrepp för de osynliga hinder som finns för kvinnor att nå 

ledningspositioner i organisationer. Begreppet bör inte ses som ett hinder på en individuell nivå 

där egenskaper eller kompetens har en inverkan, utan bör ses som ett hinder som påverkar alla 

kvinnor just för att de är kvinnor (Holgersson, Wahl, Höök & Linghag, 2011). Hindren som 

försvårar kvinnors möjlighet att nå ledningspositioner blir större ju högre upp i hierarkin 

kvinnan kommer. Holgersson et al. (2011) menar att kvinnor kan klättra inom hierarkin så länge 

de inte upplevs som ett hot i fråga om makt och konkurrens. Medan de osynliga strukturerna 

som glastaket innefattar hindrar kvinnor att avancera högre i hierarkin kan män fortsätta att 

avancera utan att stöta på samma hinder. På vilken nivå glastaket finns varierar för varje 

organisation, men Holgersson et al. (2011) menar att glastaket oftast finns på ledningsnivå 

oavsett organisation eller verksamhetsområde. Inom glastaket kan könsstereotyper samt 

fördomar vara exempel på osynliga hinder som kvinnor upplever. Könsstereotyper påverkar 

vilka förväntningar som finns på kvinnors beteende och kompetens (Heilman, 2001). Fördomar 

om att kvinnor skulle vara mindre kompetenta eller inte inneha chefsegenskaper kan skada 

kvinnors ambitioner att vilja klättra inom organisationshierarkin (Eagly & Heilman, 2016).  

 

Dominerande föreställningar om ledarskap är manligt kodade vilket gör att män lättare 

identifieras som lämpliga ledare medan kvinnor avviker i den kontexten och får inte samma 

möjligheter som män. (SOU 2014:80). Alvesson och Billing (2011) hävdar att många yrken 

som anses socialt betydelsefulla förut har getts en maskulin framtoning. Organisationsledning 

och ledarskap är enligt dem sådana maskulint kodade yrken, vilket kan skapa svårigheter för 

kvinnliga chefer. Svårigheter att finna en balans mellan att utifrån betraktas som en duglig chef 

och samtidigt betraktas som tillräckligt feminin så hon inte bryter mot könsförväntningarna. 
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Det finns enligt Alvesson och Billing (2011) en risk att stereotyper hålls vid liv och att 

godtyckliga uppfattningar kring femininitet och maskulinitet sprids. Hur utbildningar och 

arbeten konstrueras socialt i maskulinitets- och femininitetsaspekter är avgörande för hur 

kvinnor och män placeras i organisationer och på arbetsmarknaden. De flesta människor 

anpassar sig i viss utsträckning till sociala normer och könsförväntningar, män ska till exempel 

undvika att visa upp ett alltför feminint beteende. Det gör att många finner det naturligt att välja 

utbildningar, arbeten och karriärvägar som inte går alltför mycket mot de normer och 

värderingar som finns (Alvesson & Billing, 2011). Egenskapen att vara duktig ses enligt Regnö 

(2013) inte alltid som en tillgång hos kvinnor, utan framställs ofta i negativa ordalag. 

Egenskapen ses som en brist hos kvinnor då ansträngning och noggrannhet tolkas som uttryck 

för osäkerhet när det kommer till att göra karriär. Regnö (2013) menar därför att kvinnor inte 

bör sträva efter att alltid vara duktiga då det kan missgynna dem.  

 

Alvesson och Billing (2011) menar att kultur handlar om idéer och antaganden som tas för 

givna vilket innebär att rådande sociala förhållanden inte ifrågasätts. Det kan exempelvis 

innebära att beteenden som anses feminina betraktas som självklara och naturliga så länge en 

kvinna utför dem, men blir onaturliga och egendomliga när de appliceras på en man (Alvesson 

& Billing, 2011). Kulturen utgör en ram som styr handlande och sociala relationer i samhället 

och därmed också i organisationer. Den skapar förutsättningar samtidigt som den innehåller 

hämmande aktiviteter eftersom den styr in människor under rådande övertygelser och 

dominerande idéer. Det innebär att en kvinna kan befinna sig i en för henne ogynnsam position 

när det kommer till att försäkra kollegor och chefer om att hon är tillförlitlig menar Alvesson 

och Billing (2011). 

 

3.5 Balans mellan arbetsliv och privatliv  
På arbetsmarknaden finns det villkor som kan missgynna kvinnors karriärförutsättningar. Om 

arbetsvillkoren inte passar kvinnors livssituation innebär det svårigheter att balansera arbetsliv 

med privatliv (SOU 2014:80). Att balansera arbetsliv och privatliv kan innebära krav och 

hantering av arbetsgivares beslut och handlingar, men även lagstiftade ramar för arbetslivet i 

form av föräldraförsäkring (Broadbridge, 2010a; Maxwell & Ogden, 2006). Vad som är en 

acceptabel balans mellan arbetsliv och privatliv är individuellt och varierar därför enligt 

Maxwell och Ogden (2006) som menar att det ofta handlar om nivån av kontroll som upplevs 

av en individ både i sitt arbetsliv och i sitt privatliv. Vissa kvinnor väljer familj framför karriär, 

medan andra kvinnor väljer att kombinera de båda. Den senare kategorin kan hindras i sina 
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karriärer på grund av begränsningar i organisationens policys, kultur och normer när det 

kommer till möjligheterna att kombinera arbetsliv och familjeliv. Även arbetstiderna inom 

detaljhandeln är en faktor som kan vara begränsande för kvinnors karriärmöjligheter då de inte 

alltid är kompatibla med vad familjelivet kräver (Broadbridge, 2010a; Maxwell & Ogden, 

2006). Svårigheterna med att balansera arbetsliv och privatliv är enligt Statens offentliga 

utredning (SOU 2014:80) den vanligaste anledningen till den skeva könsfördelningen på 

ledningspositioner. 
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4. Empiri 
I det empiriska kapitlet presenteras det insamlade datamaterialet genom en sammanställning 

av de intervjuer vi utfört. Texten presenteras utifrån de rubriker som vi presenterade i 

analysmetoden. 

 
Tabell 4: Förteckning över intervjupersonerna 

 

Fiktivt namn Antal år som VD Ålder Antal anställda i 

organisationen 

Ebba 1 år Under 50 år  Över 2000 

Ingrid 6 år Under 60 år Över 100 

Susanne 1 år Under 40 år Över 400 

Marie 8 år Under 60 år  Över 3000 

Liv  3 år  Under 50 år  Över 100 

 

4.1 Förebilder, mentorskap och nätverk 
Samtliga intervjupersoner berättar att de under sin karriär inte har haft några direkta förebilder 

kopplade till arbetslivet. Liv berättar dock att hon har haft förebilder som fått henne att minnas 

andra viktiga aspekter av livet än bara arbetet.  

  

”Förebilder till mig har ju mer varit aktivister. Alltså dom som verkligen står för någonting 

och tror på möjligheten att kunna göra skillnad och bidra till samhället” (Liv, 2018). 

  

Marie däremot har reflekterat över bristen på kvinnliga förebilder och vilka effekter det kan 

ha medfört. 

  

“Och där kommer vi till en viktig sak tycker jag för kvinnor, det är att kanske ett av skälen till 

att, jag vet inte, men att jag inte gick och tänkte på att jag ville bli VD en dag kan ha hängt 

ihop med att det fanns väldigt få kvinnor som var VD” (Marie, 2018). 

  

Samtliga intervjupersoner berättar att de idag ser sig själva som förebilder, men att det inte varit 

en självklarhet för någon av dem. De har alla olika sätt att se på sin roll som förebild och hur 

de har kommit att ta tillvara på den rollen. Både Liv och Ingrid berättar att det var först när 
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någon i deras närhet påtalade att de var förebilder som de insåg det. Liv menar att den resan 

hon gjort från butiksgolv till VD-position inom sin organisation är något hon idag är stolt över 

och vill inspirera andra kvinnor med. Ebbas syn på sig själv som förebild är mer kopplad till 

sitt föräldraskap och hur hennes barn ser på sina karriärmöjligheter. Men hon menar att rollen 

som förebild även är viktig på andra sätt. 

  

”Och det tror jag, det är en sån här grej som jag brukar tänka för mig själv att det vill jag 

gärna ge tillbaka, för att jag vet att jag hade aldrig kommit dit jag hade kommit om det inte 

hade varit för dom här människorna som jag liksom alltid kommer att ha i mitt, mitt hjärta” 

(Ebba, 2018). 

  

Marie har tidigare i sin karriär värjt sig från att se sig själv som en förebild men idag anser hon 

sig själv vara det. 

  

Jag tänker att jag är en förebild, inte i allt jag gör, allt jag säger och allt jag 

tycker, men att jag vågar vara i den här rollen. Och att jag har haft den här rollen 

ganska länge och att det går precis lika bra för mig, eller oavsett vilket kön jag 

har. Det tror jag är viktigt. Så att jo, jag ser det. Jag ser det. Jag tror man måste 

orka tänka att det går att vara förebild även om man inte är perfekt (Marie, 2018). 

  
 

Vid frågan om mentorskap berättade Liv att hon hittills ännu inte varit involverad i något 

officiellt mentorskap men att hon utan tvivel kan tänka sig att vara det. Hon menar även att 

mentorskapet hör till en del av det ledarskap hon dagligen utför i sitt yrkesliv. 

  

Det ger ju otroligt mycket att ha ett utbyte med någon som befinner sig i en annan 

fas i livet så det är klart, att jag hela tiden i mitt ledarskap och i alla individuella 

samtal jag har med medarbetare så handlar det ju väldigt mycket om att 

identifiera hur man kan ta fram det bästa i någon och se var dom inte har släppt 

fram sin fulla potential. Absolut, det känns som en daglig uppgift nästan fastän 

den inte är så uttalad (Liv, 2018). 

 



 

26 
 

Susanne är inte heller involverad i ett formellt mentorskap, även om hon är aktiv i 

nätverksliknande former tillsammans med personer i seniora positioner inom branschen. När 

det gäller just mentorskap menar Susanne att hon föredrar informellt mentorskap. 

 

“Jag har gärna mentorer, men mer av den informella typen, snarare än att just nu ingå i ett 

mentorskap” (Susanne, 2018). 

  

De andra intervjupersonerna är involverade i mentorskap på olika sätt och de menar att det är 

viktigt för att inspirera kvinnor till att göra vissa yrkesmässiga val. 

  

“Men det här med att ha en mentor som man då kan bolla lite med om man är osäker det tror 

jag kan vara bra och det är därför jag ställer upp på det också. Om det finns tjejer som vill ha 

någon mentor som skulle kunna ge dom en liten kick till att våga då ställer jag mer än gärna 

upp på det” (Ingrid, 2018). 

 

“Mentorer har varit viktigt för mig, eller bollplank helt enkelt. Idag har jag ju yngre personer 

som funkar som sådana bollplank till mig också så att det behöver inte vara någon som är 

äldre, men någon som ser och kan saker som inte jag ser och kan. [...] Jag utvecklas väldigt 

mycket av det, men så tycker jag faktiskt att det är mitt sätt att betala tillbaka lite också. Jag 

tycker att jag ska hjälpa dom yngre om jag kan, av min egen erfarenhet” (Marie, 2018).  

  

“Jag tror mycket på den typen av stöd i utvecklingen av människor och verkar därför gärna i 

den andan. Det är också ett bra sätt att ’ge tillbaka’ för allt stöd man själv fått genom åren av 

olika personer” (Ebba, 2018).  

 

Samtliga intervjupersoner har någon gång under sitt arbetsliv varit aktiva i professionella 

nätverk, men hur de har använt sig av dem och fortsatt med nätverk ser olika ut. Ingrid berättar 

att hon tidigare i sin karriär var med i ett kvinnligt chefsnätverk. Utifrån det nätverket 

publicerades sedan en bok i syfte att tydliggöra att det finns kompetenta kvinnor för ledande 

roller. Hon är dock inte aktiv i något nätverk nu då hon anser att det inte finns tillräckligt med 

tid för det, samt att det just nu inte ger henne som person eller hennes yrkesroll något i utbyte.  

  

Ebba lyfter vikten av branschöverskridande samarbeten och menar att nätverksbaserade 

samarbetsformer kan bana väg för kvinnliga ledare. Hon är dock inte aktiv i något professionellt 
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nätverk men förklarar att hon har ett privat nätverk bestående av bland annat 

familjemedlemmar, vänner och personer hon träffat i sitt arbetsliv. Hon menar att det blir en 

kombination av vänskap och att de vet hur hon fungerar yrkesmässigt, som har varit till stor 

hjälp för henne under karriären. 

  

Har känt en väldig styrka i att det liksom finns en handfull kvinnor som jag har 

träffat genom, genom åren då som jag lärt känna på jobbet som sen blivit privata 

vänner som kanske, det är väl det som liksom finns som minsta gemensamma 

nämnare, som litegrann karaktäriserar dom att dom har lite grann samma balans 

liksom eller fördelning hemma eller hur man nu vill se det. Där tror jag att trots 

allt att dom har spelat en viktig roll för mig i att inte känna mig som liksom en 

udda fågel (Ebba, 2018). 

  

Susanne har en liknande syn på nätverk som Ebba och berättar att hon plockar upp personer 

som hon träffat på under sina studier eller under arbetslivet. En handfull kloka personer som 

hon kan rådgöra med som ett slags bollplank, vilket hon menar har hjälpt henne under sin 

karriär. Marie ser på nätverk som något väldigt viktigt och anser att det är något som det bör 

läggas mer tid på. Hon menar att det finns ett ansvar i att få med kvinnor i fler nätverk, eftersom 

kvinnor förmodligen tonar ner vikten av just nätverk. Hon spekulerar i om kvinnor har lättare 

att använda sig av informella nätverk i form av sina vänner, medan män förmodligen tar 

professionella nätverk på större allvar. 

  

För det hjälper dig många gånger, du är ju aldrig helt ensam liksom i din väg framåt 

och du behöver ha bra människor att bolla med och du behöver människor som är i 

liknande situationer som dig och som ibland hjälper dig fram [...] Det behöver inte vara 

kvinnligt nätverk, bara det att kvinnor bör också engagera sig i yrkesnätverk. Det tycker 

jag är viktigt (Marie, 2018). 

  

Liv är inte heller med i något professionellt nätverk för stunden, hon har inget behov av att 

kontinuerligt ingå i ett nätverk utan har sökt hjälp genom dem när hon har behövt under sitt 

arbetsliv. På sin arbetsplats omges hon dagligen av kvinnor, och har därför inte känt ett behov 

av ett specifikt kvinnligt nätverk. 
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4.2 Förutsättningar inom organisationen 

Av de fem intervjupersonerna är det en som gjort en karriärresa från butiksgolvet och ända upp 

till VD-posten inom samma organisation. Några av de andra intervjupersonerna har haft andra 

anställningar inom organisationen de leder och några har blivit anställda externt. Samtliga 

intervjupersoner talar om organisationernas ansvar för att möjliggöra kvinnors väg till 

ledningspositioner. Susanne menar att det inom detaljhandeln finns många kvinnor och att 

chefer behöver se och plocka upp de kompetenta personerna som redan finns inom 

organisationen.  

  

”Det är verkligen upp till företagen och arbetsgivarna att se till att utveckla sin personal och 

att inte överskuggas av prat (talk the talk) och lyckas identifiera talangerna som finns på 

butiksgolvet som verkligen gör jobbet” (Liv, 2018). 

  

Ingrid och Ebba berättar båda två att de haft chefer som satsat på dem och att det är en anledning 

till att de nått sina positioner. De berättar att det är viktigt att chefer vågar satsa på som Ebba 

uttrycker det, osäkra kort. Liv menar att det finns grupper som utgör ett motstånd och försvårar 

för kvinnor att klättra inom organisationshierarkin men att hon anser att det blir mindre och 

mindre vanligt. Ingrid berättar att hon kunnat dra fördel av att hon är kvinna flera gånger, då 

det har behövts kvinnor i exempelvis styrelser så har hon fått uppdraget framför en man. Hon 

betonar dock att hon inte tycker att det känns rätt, bara att det är så det har varit. 

  

”Jag är inte den som står på barrikaden och tycker att det ska kvoteras och så vidare in i 

styrelserummen. Jag har alltid på något sätt tyckt att, för att jag utgår från mig själv, att jag 

ändå haft goda möjligheter att klättra uppåt i karriären” (Liv, 2018). 

  

Ebba berättar att hon själv tänker mycket på hur viktigt det är med rekrytering. Hon menar att 

det är en tidskrävande men viktig process där hon som VD verkligen kan göra skillnad i 

organisationen vad gäller exempelvis könsfördelning. 

 

När det kommer till hur kvinnor ska kunna ta sig in i grupperingar som domineras av män 

berättar Ingrid att hon upplever att män sällan bjuder in kvinnor i vissa grupper. När Ingrid blev 

VD var det stor uppmärksamhet kring det och hon menar att det var på grund av att hon var 

kvinna. Hennes föregångare på VD posten var en man och han fick inte lika stor 

uppmärksamhet när han började sin tjänst. Hon berättar även att hon i sitt yrkesliv nästan bara 
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möter män i chefspositioner och att kvinnor är mer sällsynta. Även Marie upplever att hon 

tillhört minoritet som ensam kvinna i flera ledningsgrupper hon varit verksam inom. Hon menar 

dock att hon under sin karriär aldrig upplevt det som ett problem och har fortsatt verka under 

de premisserna som var. Det är först nu hon har börjat reflektera över att det i längden inte kan 

vara bra för kvinnors karriärmöjligheter. 

  

”Miljöer där många män är tillsammans bildar ofta en kultur som skulle må bra av om det 

var ungefär lika många kvinnor med” (Marie, 2018). 

  

Ebba menar att det finns en kraft i att vara fler kvinnor som arbetar tillsammans. Hon menar att 

klimatet på en organisation är anpassat efter majoriteten. Är det en kvinna som är minoriteten 

är inte klimatet anpassat för henne, vilket försvårar möjligheterna för henne att ta plats i manligt 

dominerade organisationer.  

 

4.4 Egenskaper 
Samtliga intervjupersoner talar om vikten av att kvinnor behöver ta för sig mer, visa att de både 

kan och vill klättra i hierarkin. De berättar att män generellt är bra på att tala gott om sig själva 

och visa när de är redo för nya uppdrag men att kvinnor här står tillbaka. Samtidigt lyfter flera 

av intervjupersonerna att det egentligen inte ligger på kvinnors ansvar utan att chefer måste bli 

bättre på att erbjuda och fråga sina kvinnliga anställda även om män erbjudit sig redan. 

  

“Vi måste båda hjälpas åt, kvinnor måste bli bättre på att våga be om saker men kvinnliga 

och manliga chefer som har kvinnliga underställda måste bli bättre på att ställa den frågan 

till kvinnor för den kommer mer sällan att komma” (Susanne, 2018). 

  

Flera av intervjupersonerna berättar att de är uppfostrade att alltid göra sitt bästa, vara duktiga 

flickor och att det är viktigt att visa vad de kan. Intervjupersonerna lyfter aspekter som de anser 

är viktiga för att lyckas och genomgående är det vikten av att göra något som en själv trivs med. 

Ingrid menar att en framgångsfaktor för henne har varit att hon är en Ja-sägare som ställer krav 

och inte förväntar sig något annat än samma behandling som sina manliga kollegor. 

  

“Jag har bara sagt att jag förutsätter att jag har samma lön som han har och då ser jag ju på 

dom att jag inte har det men jag får ju det *skrattar* för det är ju ingen som säger emot” 

(Ingrid, 2018). 
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Ebba talar om att det för henne är viktigt att göra något som hon tycker är roligt och att hon 

anser att ett hinder ofta är bristande självförtroende, men att det går att övervinna genom att 

göra det som är roligt och är bra på. Liv beskriver sig själv som driftig och ambitiös, någon som 

inte försöker sälja in sig själv utan hellre visar vad hon går för. Marie berättar att hon alltid 

vågat säga nej även om det betytt att hon valt bort något som kan ses som karriärsteg, för henne 

har det varit viktigare att må bra än att göra karriär.  

 

4.5 Könsstereotyper  
Ingen av intervjupersonerna anser att de har blivit hindrade att nå ledningspositioner, vare sig 

på grund av sitt kön eller av andra anledningar. Fyra av de fem intervjuade vittnar dock om att 

de vid något tillfälle, på väg mot ledningsposition eller redan där, känt sig tillbakahållna och 

förbisedda. Liv berättar att hon känt sig förbisedd av män både privat och i sitt yrke, där män 

som hon haft kontakt med inte talat till henne utan istället till hennes partner eller kollega. Även 

Susanne nämner att hon blivit förbisedd, särskilt vid jobbrelaterade utlandsbesök, där personer 

har vänt sig till hennes manliga kollega för svar i bestämmande frågor. Hon berättar att hon 

upplevt att hon blir avbruten av män, att de inte ids vänta tills hon är färdig och att många män 

har svårt att se henne i ögonen även när de talar direkt till henne.  

  

De fem intervjupersonerna delger en samstämmig bild av att det finns fördomar mot vad 

kvinnor vill och kan. Susanne tror att fördomen att kvinnor inte går igång på högpresterande 

jobb gör att de inte ses som kandidater till sådana. Marie säger att hon stött på fördomsfullt prat 

kring att kvinnor i “barnafödande ålder” per automatik räknas bort för att chefer och kollegor 

tar för givet att de nu vill skaffa barn och vara hemma med dem, inte satsa på karriär. 

  

Susanne poängterar att gamla normer och beteenden tydligt märks när kvinnor respektive män 

beskrivs i arbetssammanhang. Hon menar också att kvinnor och män fokuserar på olika saker 

när de frågar henne om arbetet. Kvinnor frågar om arbetstiderna och hur tungt jobbet är medan 

män vill veta mer om aktuella projekt och om eventuella samarbeten. Hon poängterar vikten av 

att attityden måste förändras i de här avseendena om könsstereotyperna ska förändras. 

  

Jag tror att ibland så är det lätt när man beskriver en kvinna så beskriver man drag 

som såhär: teamplayer, ordning och reda, lyhörd, uppskattad av kollegorna, man 

liksom kryddar en kvinnas personlighet med ganska mkt mjuka värden vilket är 

fantastiska egenskaper och kan vara rätt men när man beskriver en man så är det oftare 
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som den personen tenderar att beskriva sånt som beslutsam, analytisk, liksom räds inte 

konflikter och vad det nu är och jag är ju helt övertygad om att det finns lika många 

kvinnor som män, det finns jättemycket lyhörda män och det finns jättemycket analytiska 

kvinnor. Så det är nånting i den där beskrivningen som gör att om du vänjer dig vid att 

beskrivningen låter så och sen så ska du matcha en position till en högre tjänst är det 

viktigt med beslutsfattande, det är viktigt med analytisk förmåga det är viktigt att liksom 

kunna stå fast vid någonting även om folk är emot dig men det är också minst lika viktigt 

att vara en teamplayer, en uppskattad kollega och få med folk men jag tror att just dom 

där jag tror att liksom i rollbeskrivningen är det lättare att koppla ihop det med såna 

egenskaper som har varit vanligare att sätta på en man (Susanne, 2018). 

 

 

4.6 Balans mellan arbetsliv och privatliv 
Samtliga intervjupersoner nämner att de gjort medvetna val när det kommer till att balansera 

arbetsliv och privatliv men att deras val inte nödvändigtvis behöver passa för alla. De menar att 

det gäller att hitta fungerande strategier för att balansera sin livssituation. Fyra av 

intervjupersonerna berättar att de har barn men att det inte varit ett hinder i karriären eftersom 

de har haft partners och medföräldrar till sina barn att dela ansvaret med. Liv lyfter svårigheter 

i att kvinnor ofta kan falla bort i karriären i samband med föräldraskap. I synnerhet på butiksnivå 

kan det vara en stor utmaning att passa ihop familjelivet med butikernas öppettider. Hon menar 

att det för henne inte varit svårt att balansera arbetsliv och privatliv, utan att det har handlat om 

att prioritera vad som känts viktigt för henne. Ebba menar att hennes arbetsliv och privatliv 

snarare har flutit ihop och att hon hittat sätt att låta det vara så, men ändå kunna ställa om mellan 

privatperson eller yrkesperson när situationen krävt det. 

  

”Jag har över tiden kommit på att jag tycker det är så kul att jobba och göra det jag gör. Så 

det här med vad som är arbete och fritid, på gott och ont, har flutit ihop litegrann” (Ebba, 

2018). 

  

Ingrid berättar att hon har haft arbeten som krävt mycket resor vilket ibland har varit svårt och 

tagit på hennes energi. Hon påpekar att planering och struktur varit viktigt för henne för att få 

en balans mellan arbetsliv och privatliv. Även Susanne använder sig av struktur och planering 

som en strategi för att hitta en balans som hon trivs med. Marie menar att hon under sitt arbetsliv 

valt bort vissa aspekter som inte har varit viktiga, och påpekar att det måste vara okej att säga 
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nej. Ett sätt för henne att balansera arbetsliv och privatliv har varit att väga för- och nackdelar 

över vad som är viktigt för henne själv, och att våga stå för sina beslut. 

  

Jag fick någonstans välja, att skulle jag ha jobb och min familj, då kunde jag inte 

ha lika mycket hobbys och sidoverksamheter, det gick liksom inte. Det är val. Man 

väljer hela tiden, det ska man vara klar över. Så det gjorde jag, det var mina val. 

Det är inte säkert att det är dom rätta valen för andra, men för mig var det bra 

(Marie, 2018). 

 

4.7 Förändringsmöjligheter  
Ebba menar att förutsättningar för att förbättra kvinnors karriärmöjligheter skapas dels genom 

ledarskapet men att det även är en samhällsfråga. Hon menar att det inte bara är yrkesrollen 

som ledare, det är även rollen som människa i samhället som påverkar förutsättningarna. Ebba 

lyfter att klimatet på en organisation måste vara utformat för att tillvarata mångfald och tillåta 

människor att vara sig själva. Hon menar även att ledare måste se vilka förändringar som krävs 

för att kvinnor ska kunna avancera i hierarkin. Ingrid menar att kommunikation och dialog 

mellan anställda och chefer är viktigt för att kunna tydliggöra brister i kvinnors förutsättningar 

på arbetsplatsen. 

  

Marie lyfter att familjepolitiken som bedrivs i Sverige ligger långt fram och inte får backa, 

samhället måste visa vad som är viktigt. Hon lyfter även vikten av att jobba med nätverk för 

både kvinnor och män för att skapa diskussioner och medvetenhet om könens olika 

förutsättningar. Susanne diskuterar detaljhandeln som bransch och att det måste ske en 

förändring i representationen mellan könen på ledningspositioner. Hon menar att detaljhandeln 

generellt har så många kvinnliga anställda men att det är män som styr, vilket förvånar henne. 

Enligt henne har detaljhandeln alla möjligheter att gå i bräschen för förändring. 

  

“Du skulle vänta dig i den här branschen att om det är någon bransch som ska gå i bräschen 

för 50/50 då e ju detaljhandeln och så är det inte” (Susanne, 2018). 
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5. Analys 
I analyskapitlet presenteras det empiriska materialet i relation till uppsatsens teoretiska 

referensram. I kapitlet besvarar vi även uppsatsens frågeställningar genom att presentera 

analysen i de rubriker som vi redogjort för i vår analysmetod. 

 

5.1 Förebilder, mentorskap och nätverk 
Samtliga intervjupersoner berättar att de inte haft några yrkesmässiga förebilder. En av 

intervjupersonerna har dock insett vikten av förebilder och att bristen på kvinnliga förebilder 

kan vara ett av skälen till underrepresentation av kvinnor på ledningspositioner. Samtidigt ser 

samtliga intervjupersoner sig själva som förebilder idag, men vägen till den insikten har inte 

varit en självklarhet för någon av dem. För vissa har det krävts att andra har berättat det för dem 

och för andra har åren som VD fått dem att inse att de är kvinnliga förebilder. Att 

intervjupersonerna inte haft några förebilder kan förankras i det Latua et al. (2013) nämner om 

att en underrepresentation av kvinnor på ledningspositioner i förlängningen innebär en 

underrepresentation av kvinnliga förebilder. Samtidigt kan det antas att intervjupersonerna 

under sina karriärer förstått innebörden av att lyfta fram kvinnor som förebilder för att inspirera 

andra kvinnor till framgång i sina karriärer i enlighet med vad Lockwood (2006) menar. Att 

intervjupersonerna själva tagit på sig rollen som förebilder kan ses som att de innehar en stolthet 

över hur högt de klättrat i hierarkin och en insikt om att förebilder behövs för att inspirera fler. 

Att fler kvinnor tar på sig rollen som förebild är något som Latua et al. (2013) menar behövs 

för att nå ut till fler kvinnor och öka självförtroendet hos dem som tvekar inför att satsa på sina 

karriärer. 

  

Samtliga intervjupersoner är på något sätt engagerade i ett mentorskap. Vissa är själva mentorer 

åt någon eller några medan vissa har en mentor som stödjer dem. Alla fem berättar att de tycker 

att mentorskap är viktigt och Ebba uttrycker att hon ser det som ett sätt att ge tillbaka något för 

allt stöd som hon fått genom arbetslivet. Att samtliga är aktiva i ett mentorskap men inte kan 

besvara vilka förebilder de har haft kan relateras till det Lockwood (2006) beskriver som största 

skillnaden mellan mentorer och förebilder. Mentorskap kräver ett samtycke och en interaktion 

mellan personer vilket skiljer sig åt mot en förebild, som kan vara vem som helst utan 

godkännande (Lockwood, 2006). Det medvetna steget till att ingå i ett mentorskap kan innebära 

att kvinnorna tagit aktiva beslut om vad som kan hjälpa dem, eller andra i sina karriärer och 

utgör på så vis möjliggörande faktorer för kvinnornas karriärförutsättningar. Enligt Latua et al. 
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(2013) krävs det fler kvinnliga förebilder för att inspirera andra kvinnor till exempelvis 

ledningspositioner. 

  

Samtliga intervjupersoner har tidigare i sitt yrkesverksamma liv varit aktiva i nätverk på ett 

eller annat sätt. Fyra av intervjupersonerna är dock inte aktiva i något nätverk i dagsläget, några 

upplever att de inte har tid eller att det inte fyller en viktig funktion för dem. Foster et al. (2007) 

och Kanter (1993) menar att nätverk är av stor vikt för kvinnors möjligheter att avancera i 

karriären. Då intervjupersonerna nämner vänner och familj som ett stöd för dem kan det ses i 

enlighet med vad Foster et al. (2007) menar är största skillnaden mellan mäns och kvinnors syn 

på nätverk. Nämligen att kvinnor kan finna stöd som privatperson i sitt kontaktnät och anse det 

vara ett tillräckligt nätverk, medan män tenderar att medvetet engagera sig i enskilda relationer 

med syftet att skapa nätverk. Marie menar att nätverk är viktigt och att det finns ett ansvar hos 

kvinnor i ledningspositioner att få med kvinnor i nätverk. Hon gör samma antaganden som 

Foster et al. (2007) om att kvinnor ser sina privata relationer som tillräckligt nätverk medan 

män satsar på professionella nätverk. Kanter (1993) menar att en kvinna i ledningsposition kan 

uppfattas ha mindre makt än en man i samma position på grund av bristen på goda relationer 

till andra makthavare.  

 

5.2 Organisationsstruktur 

Några av intervjupersonerna berättar om sina upplevelser av att ha varit ensam kvinna i olika 

grupperingar under sitt arbetsliv. Bland annat nämner en av intervjupersonerna att hon upplever 

att män sällan på eget initiativ bjuder in kvinnor till grupper. Intervjupersonerna lyfter även 

vikten av att låta kvinnor få ta mer plats i grupper, i synnerhet på ledningsnivå och i 

organisationers styrelser i syfte att förändra klimatet och kulturen. Kanter (1993) menar att det 

är vanligt att män fortsätter att välja män inom organisationer, vilket benämns som homosocial 

reproduktion. Kanter (1993) menar att männen undermedvetet skyddar den trygghet de byggt 

upp i grupperingar och väljer därför bort personer som inte liknar dem. Kvinnor kan enligt 

Kanter (1993) ses som främlingar i den här kontexten och väljs därför bort för att minska risken 

att förlora kontroll. 

  

Den upplevelse Ingrid beskriver kring uppmärksamheten hon fick när hon tillträdde sin VD 

position i jämförelse med uppmärksamheten kring hennes företrädare kan relateras till det 

Kanter (1993) benämner som frekvensstruktur. När en kvinna blir en minoritet i förhållande till 

män ses hon som en symbol för en hel kategori av människor, istället för att ses som en 



 

35 
 

självständig individ. Det som Ingrid upplevde kan ses som en form av symbolism, som enligt 

Kanter (1993) kan utgöra ett hinder i form av könsstereotypiska förväntningar på en kvinnas 

uppträdande. 

 

5.3 Könsstereotyper och normer  
Intervjupersonerna är eniga om att den tydligaste aspekten som har möjliggjort deras karriärer 

är deras personligheter och egenskaper. I korthet är deras upplevelse att de format sina 

karriärförutsättningar själva och att de inte varit så många externa faktorer som påverkat 

dem.  Flera av intervjupersonerna nämner hur de uppfostrats till att vara ambitiösa, duktiga 

flickor som alltid göra sitt bästa, vilket är bidragande till att de som vuxna valt att prestera och 

visa vad de kan. Andra aspekter, som att inte vara rädd att fatta beslut och att vara drivande i 

förändringsfrågor, tenderar vara egenskaper som är bidragande till intervjupersonernas 

framgångsrika karriärer. Egenskapen att vara duktig framställs ofta som något negativt enligt 

Regnö (2013). Den ansträngning och noggrannhet som duktigheten innebär kan ses som ett 

uttryck för osäkerhet hos kvinnor och att det snarare kan missgynna dem i sina karriärer (Regnö, 

2013).  

 

Enligt Alvesson och Billing (2011) finns det en risk att stereotyper kring kvinnors beteende och 

egenskaper hålls vid liv och att det på sikt påverkar hur kvinnor kan klättra i hierarkin. De 

menar att de flesta människor anpassar sig i viss utsträckning efter de här normerna och försöker 

att inte bryta dem (Alvesson & Billing, 2011). Det finns även föreställningar om att ledarskap 

skulle vara manligt kodat vilket gör att män lättare identifieras som lämpliga ledare medan 

kvinnor avviker i den kontexten och inte får samma möjligheter som män. (SOU 2014:80). Att 

bli förbisedd på grund av sitt kön skapar fördomar vilket är en del av det glastak som av 

Holgersson et al. (2011) beskrivs som hindrande för kvinnors karriärer just för att de är kvinnor. 

Enligt Holgersson et al. (2011) är glastaket vanligare för kvinnor att stöta på ju högre upp i 

hierarkin de kommer och bör inte ses som ett hinder på individuell nivå.  Intervjupersonernas 

berättelser som sina karriärer visar att de snarare har tenderat att bryta mot de normer och 

fördomar som finns gällande kvinnors egenskaper. Istället för att anpassa sig efter normerna 

har de enligt dem själva anpassat sina karriärmöjligheter för att passa dem.  

 

Även Eagly och Heilman (2016) menar att könsstereotyper som finns gällande kvinnors 

beteende och kompetens påverkar och kan skada kvinnors ambitioner att vilja klättra inom 

organisationshierarkin. Det stämmer med intervjupersonernas samstämmiga bild om att det 
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finns fördomar mot kvinnor och vad de har för kompetenser samt kunskaper. Insikten om att 

fördomar om kvinnor och hur de ses på som ledare delas av samtliga intervjupersoner. De menar 

att synen på kvinnor måste förändras för att möjliggöra fler kvinnors karriärvägar till 

ledningspositioner, vilket även nämns som en strategi för att motverka den vertikala 

könssegregeringen på arbetsmarknaden (SOU 2004:43). Både Marie och Susanne berättar att 

de har stött på fördomsfullt prat i arbetssammanhang och några andra av intervjupersonerna 

berättar om upplevelser där dem själva har känt sig förbisedda. Ändå är det ingen av 

intervjupersonerna som känt sig hindrade av de fördomarna som finns och de menar att det inte 

har påverkat deras ambition att klättra i karriären. Ambitionen som intervjupersonerna behållit 

under hela sin karriär kan betyda att de arbetat inom organisationer som haft en 

möjlighetsstruktur som inte försvårat för dem att klättra i hierarkin. Möjlighetsstrukturen 

innebär enligt Kanter (1993) att de anställda besitter och inser att de har möjligheter att avancera 

inom organisationen. Om de möjligheterna inte finns påverkar det ambitionen negativt och 

karriärmöjligheterna begränsas för personen. Den karriär Liv har haft genom att klättra inom 

samma organisation från butiksgolv till VD kan ses som att det fanns utvecklade 

möjlighetsstrukturer i den organisationen och att hon har haft möjlighet att påverka sina 

möjligheter att avancera i organisationshierarkin.  

 

5.4 Förändringsmöjligheter  
Samtliga intervjupersoner enas över organisationernas ansvar för att möjliggöra kvinnors väg 

till ledningspositioner. De lyfter möjligheten att utforma kvinnors karriärmöjligheter genom 

ledarskapet, men att det även är en samhällsfråga i form av fortsatt utveckling av 

familjepolitiken. De flesta av intervjupersonerna lyfter även aspekten att organisationerna 

behöver se över den kompetens som redan finns internt och våga satsa på den, Ingrid och Ebba 

berättar om sina upplevelser av chefer som möjliggjort deras karriärförutsättningar. Både Marie 

och Susanne menar att det inom detaljhandeln redan finns en mängd kompetenta kvinnor som 

organisationerna bör utveckla istället för att söka kompetens utifrån i form av män. Det stämmer 

överens med vad Statens offentliga utredning (SOU 2004:439 menar behövs för att minska den 

horisontella könssegregeringen på arbetsmarknaden. Ebba menar att kulturen och klimatet 

inom organisationen måste utformas så det passar en mångfald och tillåter människor att vara 

sig själva och att utvecklas. Det kan exempelvis handla om en öppen kommunikation och dialog 

mellan chefer och anställda för att tydliggöra brister i kvinnors karriärförutsättningar på 

arbetsplatsen. Alvesson och Billing (2011) menar att kultur berör de vedertagna antaganden 

och normer som formar förutsättningar och förhållanden på en arbetsplats. Kulturen blir den 
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referensram som avgör vilka beteenden och relationer som är giltiga inom organisationen, vilket 

kan möjliggöra men även hämma kvinnors möjligheter att utvecklas samt avancera inom 

organisationen (Alvesson & Billing, 2011).  

 

Likt intervjupersonerna menar Maxwell och Ogden (2006) och Foster et al. (2007) att 

organisationskulturer behöver förändras för att gynna kvinnors karriärmöjligheter. Arbetsliv 

och privatliv måste kunna balanseras samtidigt som arbetsgivarna behöver se över sina rutiner 

när det kommer till sin personalpolitik och rekrytering. Samtliga intervjupersoner upplever att 

det är viktigt att hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv för att kunna trivas och må bra. 

De diskuterar vilka val de har gjort som passat dem i det avseendet, men förtydligar att det är 

deras val och att de inte behöver passa för andra. För vissa av intervjupersonerna har valet krävt 

en tydlig struktur och schemaläggning även i privatlivet, medan det för andra har inneburit att 

arbetslivet och privatlivet flutit ihop något. Maxwell (2006) och Ogden samt Broadbridge 

(2010a) menar att det kan innebära personliga val för att få till den här balansen, men att det 

också är viktigt att se arbetsgivarens roll samt lagstiftade riktlinjer för kvinnors möjlighet att 

balansera arbetsliv och privatliv.   
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6. Slutdiskussion 
I diskussionskapitlet presenterar vi vår slutsats och diskuterar de skillnader och likheter vi har 

funnit mellan empirin och tidigare studier samt teorier. Vi diskuterar även för och nackdelar 

med vårt val av metoder för uppsatsen.  

 

6.1 Slutsats  
Syftet med vår uppsats är att förstå kvinnors upplevelser av att nå ledningspositioner och 

faktorer som påverkat deras karriärmöjligheter. Den faktorn som framkommit ur empirin och 

som påverkat mest är personliga egenskaper. Våra intervjupersoner berättar att de är ja-sägare 

med stor ambition, nyfikenhet och utan rädsla inför utmaningar, vilket har tagit dem dit de är 

idag. De fem kvinnorna som vi har intervjuat talar inte om några hinder, varken strukturella 

eller personliga, sin livssituation har de balanserat så att det fungerar för dem att utföra sitt 

tidskrävande arbete utan att ta ut sig själva för mycket. Både empirin och teorin visar att det är 

viktigt att organisationsstrukturen är uppbyggd så att den skapar möjligheter och att kulturen 

inom organisationen är tillåtande samt inkluderande för att ge förutsättningar att avancera. 

Intervjupersonerna har inte känt sig hindrade av något eller någon på sin väg mot 

ledningsposition vilket leder till vår slutsats att om det finns ett glastak, så har det inte funnits 

det för de här kvinnorna.  

 

6.2 Diskussion  
I uppsatsens inledningsfas hade vi med vår syn på kunskap och vår förförståelse en föreställning 

om att vi genom empirin tydligt skulle ta del av hinder och motgångar som funnits i 

intervjupersonernas karriärer. Vi hade en stark fördom om att glastaket som objektivt fenomen 

fanns och påverkade alla kvinnor inom organisationer, och att intervjupersonerna i och med 

sina ledningspositioner lyckats krossa den glasbarriären. Vi kan nu se att empirin inte visar 

några sådana hinder och att glastaket inte varit en faktor som påverkat intervjupersonernas 

karriärer. I själva verket tyder uppsatsens resultat på att det istället för att ha funnits ett glastak 

att krossa, varit faktorer som möjliggjort deras karriärer. Vi menar inte att förminska glastakets 

existens som en bidragande faktor till att försvåra kvinnors väg till ledningsnivå. Vi är i enlighet 

med Holgersson et al. (2011) övertygade om att den barriären påverkar kvinnor kollektivt och 

kan vara svår att hantera då den innefattar så många osynliga hinder. Vårt resultat tyder på att 

glastaket bör ses som ett subjektivt fenomen som påverkar kvinnor när individer deltar i att 

upprätthålla de hinder som ingår i glastakets barriär. Glastaket på en individuell nivå har inte 
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påverkat uppsatsens intervjupersoners avancemang till ledningsposition. Intervjupersonernas 

upplevelser av hindersfria karriärer kan innebära att strukturer likt glastaket håller på att 

försvagas. Tre av intervjupersonerna har under en en nyligen kort tidsperiod erhållit en VD 

position, vilket vi tolkar som att det inom detaljhandeln sker en förändring, kanske rentav att 

strukturer genomgår en förändring. Uppsatsens resultat visar att även om glastaket finns på en 

strukturell aggregerad nivå så kan det ha börjat lösas upp och hindrar inte kvinnor i samma 

utsträckning som tidigare.   

  

Förutsättningarna för att kvinnor ska nå ledningspositioner anser vi utifrån vår empiri vara goda 

om rätt premisser finns. Vår empiri visar kvinnor som inte upplever att det stött på hinder men 

som genom sitt engagemang och sina ambitioner lyckats nå ledningspositioner, inte för att de 

är kvinnor, eller trots att de är kvinnor, utan för att de helt enkelt har varit var rätt personer för 

arbetet och haft rätt förutsättningar för det. Vi ska dock ha i åtanke att det inte är alla kvinnor 

som kan bli VD, det kan inte heller alla män. Det är trots allt enbart en bråkdel av individer i 

yrkesverksam ålder som faktiskt har förutsättningarna för att kunna nå en ledningsposition. 

Den faktor som samtliga intervjupersonerna menar varit mest avgörande för deras karriärer, är 

deras egna personligheter och egenskaper. Enligt intervjupersonerna har deras dragning åt att 

vara duktiga och presterande haft störst inverkan i deras arbeten, vilket har medverkat till att de 

kommit så långt. Trots att det finns de som menar att den duktighet som intervjupersonerna 

beskriver kan ge en negativ stämpel på kvinnor och snarare bidra med fördomar och hindra 

kvinnor att nå ledningspositioner stämmer det inte överens med intervjupersonernas 

upplevelser. Snarare har den duktighet intervjupersonerna beskriver, samt andra drivande 

egenskaper de själva berättar om, varit aspekter som varit betydande för deras karriärer. 

Intervjupersonernas berättelser om sina karriärupplevelser följer ett redan etablerat mönster. De 

presenterar en karismatiskt ledares självbild som tack vare sina egna personligheter och 

förmågor klättrat i hierarkin och nått framgång. Berättelserna utmanar vår förförståelse rörande 

de hinder som kan försvåra kvinnors karriärer, eftersom att intervjupersonerna inte talar om 

några sådana hinder. På grund av det erhåller vi en ny del av förståelse att addera till den 

förförståelse vi hade sedan tidigare och kan förstå kvinnornas upplevelser av sina karriärer som 

hindersfria.  

 

Fördomar och könsstereotypiskt bemötande är något överlag som samtliga intervjupersoner 

berättar att de har upplevt. Den aspekten talar för sig själv; att oavsett vilken position en kvinna 
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har i en organisation, så finns fördomarna där och är något som kvinnor måste förhålla sig till 

på något sätt. Det tycks att intervjupersonerna har arbetat på organisationer där de inte behövt 

anpassa sig efter begränsande normer och fördomar. Snarare har de varit omgivna av en 

organisationskultur samt ledare som uppmuntrat dem att vara sig själva och använda sina 

egenskaper till att prestera samt visa sin kompetens. Som tidigare nämnts hade vi egna 

erfarenheter av könsstereotypisk diskriminering och negativ särbehandling på arbetsplatser när 

vi påbörjade uppsatsarbetet. Våra självupplevda erfarenheter har inte förändrats på grund av det 

som våra intervjupersoner berättat men det har bidragit till att vi har fått nya insikter. De här 

insikterna har lett till att vi nu har en mer nyanserad bild av hur det kan se ut för kvinnor som 

gör karriär. Under arbetet med uppsatsen och efter genomförandet av intervjuerna har vi kunnat 

omvärdera våra fördomar och på så sätt vi har vi uppnått en utvecklad förståelse för kvinnors 

karriärmöjligheter inom detaljhandeln.  

  

Ett stort glapp mellan teorin och empirin som vi har identifierat under arbetet med vår uppsats 

är det som rör nätverk. Forskning och tidigare studier pekar på att nätverk är av stor vikt för 

kvinnors utveckling av sina karriärmöjligheter samt att det kan skapa tillhörighet och 

självsäkerhet. Fyra av våra intervjupersoner har gjort ett aktivt val att inte ingå i något nätverk 

på grund av antingen tidsbrist eller behållning av det. Mycket av den forskning som vi tagit del 

av har gett en bild av att kvinnor lutar sig tillbaka på sina privata relationer och anser att det är 

tillräckligt som nätverk medan män ser fördelen i att ha separata nätverk. En av kvinnorna som 

vi har intervjuat är aktiv inom nätverk och förespråkar vikten av dem, hon menar att kvinnor 

behöver involveras i fler nätverk. En intervjuperson som förvisso inte är med i något nätverk 

menar att kvinnor måste prata mer jobb och karriär med varandra, hon säger att det ofta blir 

mer privat prat med kvinnor och mer affärer med män. Här ser vi skillnader som kan vara en 

anledning till att kvinnor inte är aktiva i särskilda nätverk i samma utsträckning som män verkar 

vara. 

  

En reflektion vi har gjort i samband med insikten om kvinnor och nätverk är att det kan höra 

ihop med bristen på kvinnliga förebilder. Kvinnor får enligt oss generellt mindre utrymme både 

historiskt och idag än vad män får.  När vi ser på yrken och befattningar högre än den operativa 

kärnan inom olika organisationer så är det oftast män som syns. På grund av bristen av kvinnliga 

förebilder så kan vi anta att personer som gjort karriär och som inspirerat våra intervjupersoner 

att agera på ett visst sätt för att göra detsamma har varit män. Det kan i sin tur ha påverkat 

intervjupersonerna att anamma typiskt manliga förhållningssätt, som exempelvis att våga ta för 
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sig och visa sig redo för nya utmaningar. Förhållningssätt som intervjupersonerna själva lyft 

som viktiga anledningar att de tagit sig dit de är idag. Det går med andra ord att tolka 

intervjupersonernas berättelser som att de har lärt sig att göra karriär på ett sätt som män gör. 

Men vi menar att kvinnornas upplevelser berättar mer än så. Vi menar att våra intervjupersoner 

kan gynna den framtida representationen av kvinnor på ledningspositioner genom att vara 

medvetna om sina roller som förebilder. En av våra intervjupersoner nämnde under intervjun 

att hon först tänkte att om hon skulle vara en förebild så fick hon inte göra något fel men sedan 

insåg hon att nej, det räcker att vara VD och visa att hon finns. Vi håller med henne, det saknas 

kvinnor som förebilder ja, men om det bara skulle vara perfekta människor som utgör de här 

förebilderna så blir det ändå svårt att identifiera sig med dem som vanlig inte felfri människa. 

 

6.3 Kritiska reflektioner 
En aspekt som vi anser är viktig ur ett källkritiskt perspektiv är faktumet att vi i vår uppsats 

använder oss av en teoretisk referensram som har en annan kontext än den kvinnorna som 

intervjuats är verksam inom. Den teoretiska referensramen utgår ifrån länder med andra 

förutsättningar för kvinnor att nå ledningspositioner än vad kvinnor i Sverige har. Den främsta 

skillnaden är hur olika föräldraförsäkringen är utformad, men även organisationskulturen kan 

skilja sig åt. De åtskilda förutsättningarna innebär att det kan uppstå ett glapp i vår uppsats i 

fråga om hur empirin relateras till teorin. När det kommer till organisationskultur har vi valt att 

använda oss av författare från en svensk kontext för att förklara hinder och möjligheter som 

finns inom organisationskulturen. Vi är även medvetna om att det i uppsatsens teoretiska 

referensram presenteras forskningskunskap som inte är så aktuell. Vi syftar i synnerhet på 

Rosabeth Moss Kanters bidrag från 1993 som ursprungligen publicerades 1977. Kanters teorier 

om organisationer och hur kvinnor påverkas av dess strukturer har en stor tyngd i 

organisationsforskningen och hon har öppnat upp möjligheten för vidare forskning inom ämnet. 

Vi anser att Kanters teorier fortfarande är relevanta i relation till vårt syfte. För att ge vår 

teoretiska referensram större omfattning har vi utökat den med offentliga utredningar (SOU 

2014:81; SOU 2014:80) som använt sig av Kanters forskningsresultat som stöd. 

 

Ytterligare en aspekt som vi är medvetna om som kan påverka resultatet i vår uppsats är den 

höga grad av subjektivitet som vi som författare till uppsatsen har. Vi är i stor utsträckning 

färgade av vår förförståelse, tidigare forskning och strukturer i samhället, vilket gör att vi redan 

har en viss inställning till problemet. Det här innebär att vi skapar en viss bild för både oss 
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själva men även för läsaren av vår uppsats, genom att vi lyfter fram vissa aspekter mer än andra. 

Därför krävs det att vi som författare av den här uppsatsen är reflexiva, vilket enligt Alvesson 

och Sköldberg (2017) handlar om en medvetenhet kring premisserna för vårt tänkande och det 

som observerats. Vi har fört en reflexiv beskrivning om vår verklighetssyn i avsnittet 2.1 

Verklighetssyn och kunskapsuppfattning och om vår förförståelse i avsnittet 2.1.3 Vår 

förförståelse.  

 

När vi sammanställde uppsatsens empiriska material framstod det tydligt att vissa kvinnors 

upplevelser tog större plats än andras. Den främsta faktorn till att empirin blivit något 

snedvriden var att vi utgick ifrån semistrukturerade intervjuer och inte ville begränsa våra 

intervjupersoners svar. Under intervjuerna uppstod diskussioner i ämnen som gränsar till det 

problemområde vi undersöker i uppsatsen, men som ändå inte var ändamålsenligt att ha med i 

uppsatsen för att besvara dess syfte. Det faktum att vi dessutom intervjuade majoriteten av 

intervjupersonerna genom telefonintervju försvårade möjligheterna att styra intervjuerna på 

grund av förlorad visuell kontakt. En vidare reflektion kring telefonintervjuerna finns i avsnittet 

2.3.3 Genomförande av intervjuerna. 

6.4 Förslag till fortsatta studier 

Även om könsfördelningen på ledningspositioner inom detaljhandeln blivit jämnare de senaste 

tio åren så anser vi att det finns ett stort utrymme för vidare studier angående 

underrepresentationen av kvinnor på de här positionerna. I vår uppsats intervjuades kvinnor 

som nått ledningspositioner som inte har upplevt några hinder på vägen dit. Vi menar att det är 

möjligt att få ett vidare perspektiv på frågor som rör glastaket och könsstereotyper om kvinnor 

som inte nått de här positionerna intervjuas. Det finns flera etiska aspekter att ta hänsyn till i 

sådant fall, eftersom det kan vara svårt att veta vilka som vill nå de här positionerna men har 

hindrats och vilka som inte alls vill.  

 

En fråga som väckte hos oss som författare till den här uppsatsen är den som handlar om 

kvinnors duktighet, det framkom att en del forskare menar att den här duktigheten i vissa fall 

missgynnar kvinnor. Därför menar vi att fortsatt forskning angående de inneboende faktorerna 

i begreppet duktiga flickor skulle bidra till en bredare kunskap i kvinnor och mäns olika 

karriärförutsättningar.  
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Bilaga 1 Missivbrev 
 
Hej (Namn på intervjuperson), vi vill börja med att tacka för att du vill träffa oss för att bli 

intervjuad! Vi ser fram emot att träffa dig nästa vecka.  
I det här mailet översänder vi lite information som rör intervjun, dig som deltar och vad som 

händer sedan. Är det något som du funderar på eller som du saknar så tveka inte att höra av 

dig till någon av oss, eller ta upp det när vi ses.  
 
Den uppsats som vi ska skriva kräver inte att några känsliga eller personliga uppgifter från dig 

behövs. Här nedan följer lite information om vad du som intervjuperson har rätt till och hur vi 

kommer att hantera informationen som intervjun ger.  
 
Du som deltagare:  

• kan avbryta ditt deltagande när du vill och vi kommer då inte använda något material 

som du bidragit med i vår uppsats. 

• kan vara säker på att uppgifter som rör dig som person kommer att behandlas med stor 

konfidentialitet och förvaras på ett säkert sätt.  

• får vara anonym om du vill.  

• får anonymisera vilka uppgifter du vill.  

• får i den utsträckning du vill, delta i uppsatsarbetet fram till inlämningen v.22.  

• får ta del av den färdiga uppsatsen.  

• kan komma att bli kontaktad igen för att säkerställa att uppgifter du lämnat uppfattats 

korrekt av oss som författare eller om vi behöver ytterligare uppgifter. Vi är medvetna 

om det inte är säkert att du har möjlighet att komplettera uppgifter.  

• kan vara säker på att de uppgifter du lämnar enbart kommer att användas i den uppsats 

som vi ska skriva och inte på något annat sätt.  

 
För din information så kommer vi att intervjua flera kvinnor på ledningsposition inom 

detaljhandeln. Syftet med intervjuerna är att kunna återge era erfarenheter och upplevelser för 

att på så vis hitta eventuella samband mellan dem och tidigare forskning. Vår önskan med 

uppsatsen är att kunna förmedla en bild av hur det ser ut i verkligheten.  
 
Om du har möjlighet så fundera gärna tills vi ses på om du vill delta i uppsatsen med namn 

eller om du vill vara anonym. Vi vill gärna spela in intervjun för att inte missa något av det 

som sägs så det vore bra om du har möjlighet att återkomma angående det innan vi ses så att 

vi vet hur vi ska lägga upp intervjun.  
 
Som tidigare nämnt är det bara att höra av sig om något är oklart:  
Camilla Öyen, camillaoyen85@gmail.com  
Sandra Chapman, sandra.mm.chapman@gmail.com  
 
Med vänliga hälsningar från  
Camilla och Sandra  
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

1. Vill du berätta lite om din yrkesmässiga bakgrund/utveckling?  

1.1. Hur har du kommit dit du nu är? Var det ett mål från början? Berätta! 

2. Under din karriär, vad har möjliggjort för dig att klättra i hierarkin? 

3. Har du upplevt några hinder på vägen? Ge gärna exempel på utmaningar. 

4. Upplever du att det finns svårigheter för just kvinnor att göra karriär, särskilt inom 

detaljhandel? Förklara och ge gärna exempel. 

5. Hur ser du på de normer, strukturer och fördomar som finns när det kommer till 

kvinnor och deras karriärmöjligheter?   

5.1 Är det något du själv upplevt (vill du berätta om det/kan du ge ett exempel?) 

6. Hur har bemötandet varit från män i din omgivning i din karriär?  

6.1 Hur har det påverkat din karriär? 

7. Vad anser du generellt om kvinnors möjligheter att nå ledande positioner? 

7.1 Vad tror du skulle behövas för att underlätta för kvinnor i det här sammanhanget? 

8. På vilket sätt har du balanserat privatliv och arbetsliv?  

8.1 Vilket stöd har du haft t.ex. från vänner, släkt och familj? 

9. Hur ser ditt viktigaste professionella nätverk ut (vilka finns där?) och hur har det varit 

betydande för din karriär? 

9.1 Har du till exempel haft någon förebild/mentor?  

9.2 På vilket sätt har denne stöttat dig?  

10. Övriga kommentarer om kvinnors möjligheter att nå ledande positioner särskilt i 

detaljhandel. 

 

 


