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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla de respondenter som ställt upp med sin tid och 

sitt engagemang för denna studie och för att de delat med sig av sina erfarenheter. Utan deras 

medverkan hade inte studien gått att genomföra.   

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Nomie Eriksson för det stöd och 

engagemang hon gett oss och som hon har visat för denna studie. Hennes kunskaper och 

kommentarer har varit en stor tillgång för oss i arbetet med denna studie.  

Vi vill även tacka er som har korrekturläst denna studie.  

 

Cecilia Larsson & Matilda Hagström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning  

Inledning: Tidigare studier beskriver att karriärsutveckling handlar om vilken riktning en 

individ tar i sitt arbetsliv. Hur karriärsutveckling sker och vad som påverkar individen är olika 

för kvinnor och män. Tidigare studier visar att det finns både inre och yttre faktorer som 

påverkar en individs karriärsutveckling. Vidare visar tidigare studier också att familjesituation 

och homosocial reproduktion även påverkar en individs karriärsutveckling. Studier visar att 

kvinnor har svårare än män att utvecklas i sina karriärer och orsakerna till att kvinnorna har 

svårigheter kan bland annat bero på glastaket. Frågor om karriärsutveckling och inre och yttre 

faktorer, om karriärsutveckling och familjesituation, om karriärsutveckling och glastak samt 

karriärsutveckling och homosocial reproduktion ska därför besvaras i denna studie. De 

aktuella problemformuleringarna är; Hur sker karriärsutveckling för kvinnor och män inom 

detaljhandeln i Sverige för att nå en chefsposition? Vad påverkar kvinnor och män i deras 

karriärsutveckling inom detaljhandeln i Sverige? 

 

Syften: Det övergripande syftet med studien är att beskriva och skapa förståelse för hur 

kvinnor och män i detaljhandeln utvecklas i sina karriärer och vad som påverkar 

karriärsutveckling. Syftet är också att jämföra om det föreligger några olikheter alternativt 

likheter mellan könen i deras karriärsutveckling till att nå en chefsposition.  

 

Metod: En kvalitativ studie med en komparativ design där empirisk data är insamlad genom 

semistrukturerade intervjuer med individer på chefsposition i den svenska detaljhandeln.  

 

Resultat: Resultaten i denna studie visar att det föreligger ett samband mellan vad som 

påverkar individen i sin karriärsutveckling och hur karriärsutveckling sker. Den inre 

drivkraften och den egna personligheten samt familjesituationen är det som främst tycks 

påverka individernas karriärsutveckling. Resultaten tyder också på att kvinnor inte 

uppmärksammar glastaket i sin karriärsutveckling och tycks därför inte hindras av glastaket. 

Denna studies resultat visar också att det som tycks vara viktigast vid rekrytering är att skapa 

en balans mellan könen, könet tycks därför vara av betydelse vid rekrytering. Studien 

beskriver även att karriärsutveckling i detaljhandeln tycks starta på en låg nivå i hierarkin och 

att individerna därefter succesivt avancerar uppåt.  

 

Slutsatser: Det kan konstateras i denna studie att det som påverkar individernas 

karriärsutveckling är den inre drivkraften och personligheten. Det kan även konstateras att 

familjesituationen påverkar kvinnor och män i deras karriärsutveckling då partnern tar ett 

större ansvar för familjen. Kvinnor i detaljhandeln uppmärksammar och hindras inte av 

glastaket i sin karriärsutveckling och vid rekrytering är homosocial reproduktion inte 

förekommande, det som är viktigt är att uppnå balans mellan könen. Denna studie kan 

konstatera att karriärsutveckling i den svenska detaljhandeln startar lågt i hierarkin samt att 

kvinnor och män startar på ett likartat sätt. 

 

Nyckelord: Karriärsutveckling, detaljhandeln, chefsposition, genus, glastak, homosocial 

reproduktion. 



 

Summary  

Introduction: Previous studies describe career development as the different directions 

individuals take in their work. How a career development transpires and what influences 

individual face is different for women and men. Previous studies show that there are internal 

and external factors affecting the individual's career development. Further, previous studies 

also show that family situation and homosocial reproduction also affect an individual's career 

development. Studies show that women are less likely than men to develop in their careers 

and that they tend to face gender specific obstacles in their career development. Previous 

studies show that the reasons why women have difficulties may be due to the glass ceiling. 

Questions about career development and internal and external factors, about career 

development and family situation, career development and the glass ceiling as well as career 

development and homosocial reproduction is therefore to be answered. The issues regarded in 

this study are; how does career development of women and men in the retail sector in Sweden 

evolves to reach a management position? What affect men and women in their career 

development in the retail sector in Sweden?  

 

Aims: The overall aim of the study is to describe and to create understanding of how women 

and men in the retail sector develop in their careers and what influences career development. 

The aim is also to compare whether there are any similarities alternatively differences 

between women and men in their career development into a management position. 

 

Method: A qualitative study with a comparative design in which empirical data is collected 

through semi-structured interviews with individuals in management positions in the Swedish 

retail sector. 

 

Results: The results of this study show that there is a connection between what affect the 

individual in their career development and how career development occur. One's own 

personality, the inner urge and the family situation is what primarily affect their career 

development. The results also suggest that women are not obstructed in their career 

development by the glass ceiling in their career development. This study shows that what was 

considered the most important in recruitment is to create a balance between the sexes, not to 

recruit a specific gender. The study shows that a career development in the retail sector starts 

at a low level in the hierarchy and that individuals evolve gradually thereafter.  

 

Conclusions: The indications that affect individuals' career development are the internal 

driving force and personality. It is also evident that the family situation affects men and 

women in their career development since the partner is taking more responsibility. Women in 

retail doesn’t notice and are not obstructed by the glass ceiling in their career development 

and the recruitment isn’t affected by homosocial reproduction, it is important to achieve 

gender balance. This study finds that career development in the Swedish retail sector starts 

low in the hierarchy and that woman and men will start in a similar way.  

 

Keywords: Career development, retail sector, management position, gender, glass ceiling, 

homosocial reproduction. 
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1 Inledning 

Detta kapitel beskriver bakgrunden till studiens företagsekonomiska problem och 

tar upp problemdiskussionen. Det leder vidare till två problemformuleringar och 

studiens syfte.  

1.1 Bakgrund 

Karriärsutveckling växte fram under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal i samband med 

industrialiseringen och immigrationen till USA (Herr, 2001). I det tidiga skedet benämndes 

karriärsutveckling som yrkesvägledning och fokuserade på den yttre påverkan på en individs 

arbetssituation. Under 1900-talet ökade antalet kvinnor på arbetsmarknaden och det medförde 

en förändrad syn på arbetsutveckling och bidrog till att benämningen ändrades till 

karriärsutveckling (Herr, 2001). Forskningen började senare fokusera kring individens egna 

förutsättningar och personlighetens påverkan och detta kom att påverka hur definitionen av 

begreppet karriärsutveckling utvecklades. Begreppet syftar numera på karaktärsdrag hos 

individen och hur individen uppfattar sig själv och sin karriärsutveckling (Herr, 2001). 

Karriärsutveckling handlar om vilken riktning en person tar i sitt arbetsliv. En 

karriärsutveckling kan skapa inre tillfredsställelse om människor strävar efter att utveckla sig 

själva och bevara sina goda egenskaper (Andersson, Kazemi, Tengblad & Wickelgren, 2013). 

Begreppet karriärsutveckling syftar i denna studie på att en individ strävar efter att nå en 

chefssposition. Tidigare studier visar att karriärsutveckling i detaljhandeln kan ske på olika 

sätt men den vanligaste utvecklingen tenderar att ske från en medarbetarposition (Andersson 

m.fl. 2013). En individ kan påverkas av flera olika faktorer under sin karriärsutveckling och 

Kirchmeyer (1998) nämner vad som kan påverka, det kan vara av både inre och yttre karaktär. 

Hon menar vidare att oavsett vad som undersöks så råder det olikheter och likheter hos 

kvinnor och män. Kirchmeyer (1998) samt Broadbridge (2007) menar även att 

familjesituationen har en betydande påverkan på en individs karriärsutveckling och att 

ansvaret för familjen är ett hinder som stoppar kvinnor i deras karriärsutvecklingar.  

Tidigare forskning visar att det är en minoritet av kvinnor som når chefspositioner samt att det 

föreligger hinder för kvinnor att nå dit. Wall street journal formade därför begreppet glastak 

för att beskriva detta hinder för kvinnor att nå en chefsposition (Pai och Vaidya, 2006). 

Tidigare forskning har visat att trots en strävan att få bort detta glastak så har kvinnor 

fortfarande svårt att nå chefspositioner. Dessa studier visar att ju högre positionen i en 
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organisation är desto mindre är sannolikheten att den är tillsatt med en kvinna (Pai och 

Vaidya, 2006). Albrecht, Björklund & Vroman (2003) menar att det finns ett glastak i 

Sverige. De finner att kvinnor på den svenska arbetsmarknaden kan utvecklas till en viss 

position i hierarkin men att deras möjligheter till karriär därefter blir allt svårare. En annan 

orsak till problematiken med att det finns färre kvinnor än män på chefspositioner benämner 

Gunnarsson och Andersson (2003) som ”homosocial reproduktion” (Gunnarsson och 

Andersson, 2003, s. 69). Det innebär att män umgås och spenderar tid med likasinnade och i 

arbetslivet innebär det att män rekryterar personer som är lika dem själva. Det leder i stor 

utsträckning till rekrytering av andra män.  

1.2 Problemdiskussion  

Karriärsutveckling inom detaljhandeln kan ske på flera olika sätt beroende på individen själv 

(Kirchmeyer, 1998). Det framträdande i en studie av Broadbridge (2007) var att individerna 

upplevde att det endast fanns ett begränsat antal positioner att nå inom detaljhandeln vilket 

angavs vara det största hindret för att utvecklas i sina karriärer. Inom den svenska 

detaljhandeln finns det dock goda utvecklingsmöjligheter och individerna kan själva vara med 

och påverka hur deras karriärsutveckling utvecklas menar Wickelgren, Kazemi, Andersson & 

Tengblad (2012). En karriärsutveckling i detaljhandeln kan ske genom att individen startar 

lågt i hierarkin och därefter succesivt avancerar uppåt eller att individen startar egen 

verksamhet och därmed blir sin egen chef (Andersson m.fl. 2013).  

Tidigare forskning visar att det finns faktorer som påverkar en individs karriärsutveckling och 

att dessa faktorer påverkar kvinnor och män i olika grad. Kirchmeyers (1998) studie visar att 

det finns både inre och yttre faktorer som påverkar en individs karriärsutveckling, dessa 

faktorer exemplifierades som den inre motivationen och individens personlighet. Även 

Broadbridge (2007) har problematiserat vad som kan påverka en individs karriärsutveckling 

och hon genomförde en jämförelse mellan kvinnor och män inom detaljhandeln. Det framkom 

i Broadbridges (2007) studie att det som påverkar kvinnor och män i deras karriärsutveckling 

var på många sätt lika.  En annan faktor som både Kirchmeyer (1998) och Broadbridge (2007) 

problematiserade var en individs familjesituation. Enligt Broadbridge (2007) studie framkom 

det att familjesituation med äktenskap och barn har en väsentlig påverkan på en individs 

karriärsutveckling, oavsett om individen var kvinna eller man. Josefson (2005) lyfter liksom 

Broadbridge (2007) fram vad som kan påverka en individs karriärsutveckling men fokuserar 

på att problematisera att kvinnor i de flesta fall har svårare att utvecklas i sina karriärer än vad 



 3 

män har. Josefson (2005) menar att det gamla beteendemönstret i samhället där kvinnorna 

ansvarade för hemmet och männen ansvarade för arbetet till stor del finns kvar än idag och att 

det är exempel på en bakomliggande orsak till problematiken om kvinnors karriärsutveckling. 

Tidigare studier visar att det finns yrken som är kvinnodominerade och det finns yrken som är 

mansdominerade och det är en obalans mellan antalet kvinnor och män på chefspositioner på 

den svenska arbetsmarknaden (Persson och Wadensjö, 1997).  Marlow, Marlow & Arnold 

(1995) problematiserar att det föreligger en dominans av män på chefspositioner och fastslår 

att det föreligger hinder för kvinnor att nå chefspositioner. Pai och Vaidya (2006) fastslår i sin 

studie att kvinnor stöter i glastaket under sin karriärsutveckling och når därmed endast en viss 

position i hierarkin. Forskning har även gjorts om glastaket i svenska företag och där 

konstateras att det finns en problematik med glastaket  även på den svenska arbetsmarknaden 

(Albrecht m. fl. 2003). Persson och Wadensjö (1997) styrker teorierna om glastaket i Sverige 

genom att hävda att det oftast är män på chefspositioner och att kvinnor ofta arbetar i lägre 

positioner. En sådan yrkesmässig segregation är dock endast ännu ett sätt att förtydliga 

problematiken med glastaket, inte ett sätt att finna en förklaring till problemet (Albrecht m. fl. 

2003). I Sverige är detaljhandeln en bransch som är kvinnodominerad men trots en kvinnlig 

dominans så råder en obalans mellan antalet kvinnor och män på chefspositioner inom 

branschen, då det är fler män än kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2014; Broadbridge, 2007). 

Att det råder en obalans kan ha många förklaringar och skäl, Gunnarsson och Andersson 

(2003) lyfter fram homosocial reproduktion som ett exempel på en orsak till problematiken. 

Sådan homosocial reproduktion skulle därmed medföra att kvinnor alltjämt utesluts från 

högre positioner i hierarkin och på så sätt fungera som en förklaring till den obalans som idag 

råder på chefspositioner. Hur rekrytering till chefspositioner sker menar Josefson (2005) ofta 

sker via ”informella nätverk” (Josefson, 2005, s. 45) där män föredrar att umgås med andra 

män och i slutändan därmed även rekryterar andra män. Studien ska därför beskriva om inre 

och yttre faktorer samt om familjesituationen påverkar individens karriärsutveckling, om 

glastaket hindrar kvinnor inom detaljhandeln att utvecklas i sin karriär samt om det finns en 

påverkan av homosocial reproduktion vid rekrytering inom den svenska detaljhandeln. 
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1.3 Problemformuleringar 

Utifrån ovanstående bakgrund och problemdiskussion ska denna studie besvara följande 

problemformuleringar; 

 Hur sker karriärsutveckling för kvinnor och män inom detaljhandeln i Sverige för att 

nå en chefsposition? 

 Vad påverkar kvinnor och män i deras karriärsutveckling inom detaljhandeln i 

Sverige? 

1.4 Syfte  

Det övergripande syftet med studien är att beskriva och skapa förståelse för hur kvinnor och 

män i detaljhandeln utvecklas i sina karriärer och vad som påverkar karriärsutveckling. Syftet 

är också att jämföra om det föreligger några olikheter alternativt likheter mellan könen i deras 

karriärsutveckling till att nå en chefsposition.  

1.5 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att undersöka individer på företag i den svenska detaljhandeln då vi 

finner branschen intressant att undersöka och aktuell i våra egna yrkesval. Studien har 

ytterligare avgränsats till klädföretag. Klädföretagen i sin tur valdes ut på grund av att 

samtliga är stora aktörer på marknaden. Då studiens huvudsakliga fokus är karriärsutveckling 

till chefspositioner avgränsades den till att endast ha respondenter på olika chefspositioner.  
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2 Metod 

Detta kapitel beskriver de metoder som använts för att nå fram till studiens resultat. 

Vi redogör för vårt tillvägagångssätt samt kritiskt kommenterar hur och varför vi 

valt dessa metoder. 

2.1 Metodval 

2.1.1 Forskningsmetod 

Kvalitativ forskning kan överskådligt beskrivas som att den är inriktad på ord istället för siffor 

och den bygger på en kunskapsteoretisk ståndpunkt där ett av huvudsyftena är att förstå den 

sociala verkligheten (Bryman och Bell, 2011). En kvalitativ metod används också när en 

studie ska skapa en djupare förståelse och belysa någonting på djupet inom ett 

forskningsområde. Denna studie syftar till att skapa förståelse för aspekter som Bryman och 

Bell (2011) kallar den sociala verkligheten så därför var en kvalitativ forskningsmetod aktuell 

att använda i denna studie (Bryman och Bell, 2011). Eftersom syftet med denna studie var att 

beskriva och skapa förståelse för hur kvinnor och män i detaljhandeln utvecklas i sina 

karriärer och vad som påverkar karriärsutveckling och då detta sker i ett föränderligt samhälle 

där sociala egenskaper och sociala samband påverkar kan det därför vara en fördel att 

undersöka detta via en kvalitativ forskningsmetod. Även Dalen (2007) beskriver att kvalitativ 

forskning ska skapa förståelse om någonting som berör individer och individernas sociala 

verklighet, vilket också bidrar till att denna studie ska genomföras med en kvalitativ 

forskningsmetod.   

2.1.2 Studiens design 

En komparativ design på en forskningsmetod innefattar jämförelsestudier och sker vanligtvis 

via en tvärkulturell forskning där jämförelserna vanligtvis sker mellan olika länder (Bryman 

och Bell, 2011). Bryman och Bell (2011) menar dock att designen även kan appliceras på 

andra typer av jämförelser som analysverktyg och då denna studie gör en jämförelse mellan 

kvinnor och män är komparativ design tillämpbar som forskningsdesign. En av grundstenarna 

i en komparativ design är att särskilja de drag som skiljer de olika fallen åt (Bryman och Bell, 

2011).  I denna studie är det kvinnor och män och de ska användas som utgångspunkt för de 

reflektioner som senare görs. En komparativ forskningsdesign appliceras ofta på en studie 

genom kvantitativa eller kvalitativa undersökningsmetoder (Bryman och Bell, 2011). För att 
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uppnå studiens syfte användes därför en kvalitativ metod med en komparativ design på 

datainsamlingen.   

2.2 Datainsamlingsmetod 

2.2.1 Primärdatainsamling 

I denna studie är det av väsentlig betydelse att en primärdataundersökning genomförs vid 

insamlandet av empiri. Primärdatainsamling innebär att empiri samlas in för första gången, 

sådan insamling är aktuell då data som är nödvändig för studien inte finns tillgänglig sedan 

tidigare (Dahmström, 2011). Fördelar med primärdatainsamling är att vid tidpunkten för 

insamlingen kan oklarheter angående bland annat definitioner förklaras så att respondentens 

svar blir tydliga avspeglingar på de ställda frågeställningarna.  

Bryman och Bell (2011) beskriver att vid ett kvalitativt syfte och problemformulering kan 

man utgå från ett flertal olika metoder för datainsamling, exempel på sådana är fokusgrupper, 

deltagande observationer och kvalitativa intervjuer. För att få en förståelse för hur kvinnor 

och män i detaljhandeln utvecklas i sina karriärer och vad som påverkar karriärsutveckling 

användes kvalitativa intervjuer som metod i denna studie. Vid intervju som metod är det 

respondentens svar som ligger till grund för den analys och de slutsatser som ska göras 

(Dalen, 2007).  Därför var det en lämplig metod att använda då studien ska beskriva och 

skapa förståelse. Tillvägagångssättet vid en kvalitativ intervju kan variera, de kan ta form som 

öppna eller mer strukturerade intervjuer (Dalen, 2007). Öppna intervjuer innebär att man ger 

respondenten stor frihet i att berätta om sina erfarenheter inom problemområdet och tyngden 

läggs på att lyssna på respondentens egen uppfattning. Strukturerade intervjuer följer istället 

formulerade frågeställningar och ett samtal som är strukturerat utifrån dessa frågeställningar, 

detta är mer användbart vid, och tyder mer på, kvantitativ forskning (Dalen, 2007; Bryman 

och Bell, 2011). Det finns även en kombination av dessa former av kvalitativa intervjuer som 

benämns semistrukturerade intervjuer där intervjun baseras på listade teman som formulerats i 

en intervjuguide. Vid semistrukturerade intervjuer ges respondenten frihet att formulera sina 

svar baserat på sina egna uppfattningar (Bryman och Bell, 2011). I denna studie används 

semistrukturerade intervjuer för att fånga respondenternas uppfattningar om deras 

karriärsutveckling och vad som påverkar dem. Vi tog fram en intervjuguide, vilket Dalen 

(2007) belyser som en viktig del i semistrukturerade intervjuer, med bakgrundsfrågor och 

teman som våra semistrukturerade intervjuer skulle utgå från, intervjuguiden återges i Bilaga 

2. Semistrukturerade intervjuer var också en lämplig intervjuform då vi var två personer vid 
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intervjuerna. Upplägget för intervjuerna innebar därför att en person ställde frågorna utifrån 

den framtagna intervjuguiden och den andra personen ställde följdfrågor utifrån 

respondentens svar. Dahmström (2011) nämner att vid semistrukturerade intervjuer bör 

antalet intervjuer begränsas för att fokusera på färre men djupgående intervjuer istället för 

flera ytliga intervjuer. Vid en semistrukturerad intervju är intervjuprocessen flexibel och vi 

kunde därmed anpassa oss efter respondentens svar på frågorna, processen blev därmed mer 

likt ett öppet samtal än en intervju. 

2.2.2 Urval  

För att välja de respondenter som skulle ingå i studien gjorde vi ett kriterieurval (Dalen, 

2007). Sådant urval innebär att vi valde ut individer utifrån de kriterier vi satt upp som 

utgångspunkt; chefsposition och kön. Vi valde att intervjua tio personer, fem stycken män och 

fem stycken kvinnor för att kunna uppnå studiens syfte och besvara problemformuleringarna. 

Vi valde att utföra intervjuerna på respondentens arbetsplats vilket innebar att vi inte 

begränsade oss geografiskt till något specifikt område, vi såg heller ingen anledning att 

begränsa urvalet till individer till en viss ålderskategori. Att göra sådana begränsningar tyder 

enligt Bryman och Bell (2011) på att man gör ett bekvämlighetsurval och då vi gjorde ett 

kriterieurval var det inte nödvändigt att göra sådana begränsningar. Då vi inte begränsade oss 

geografiskt innebar det att vi rest runt till olika städer i Sverige för att genomföra intervjuerna.  

Alla de valda respondenterna hade olika chefspositioner, alltifrån VD-position till 

butikschefsposition, se Bilaga 3. Respondenterna valdes genom att vi använde vårt sociala 

nätverk för att få kontaktuppgifter till dem och tillfrågade dem om de ville delta i denna 

studie. Genom vårt sociala nätverk fick vi kontaktuppgifterna till ett flertal individer. 

Individerna vi valde ut hade en chefsposition eftersom denna studie ska beskriva 

karriärsutveckling till att nå en chefsposition. Chefspositioner valdes för att individer på 

sådana positioner har den kunskap och erfarenhet som behövs om karriärsutveckling för att 

kunna bidra till att besvara studiens frågor. Chefspositioner valdes också för att de är den 

hierarkiska nivå som aktuell i studien. Vi valde individer på chefspositioner för att kunna 

fråga hur de har utvecklats i sin karriär och vad som påverkar dem under deras karriär och om 

de exempelvis har hindrats glastaket. Vi ansåg att tio intervjuer gav oss det material som 

ansågs nödvändigt för att uppnå studiens syfte och tio respondenter medförde därför en 

mättnad i informationsinsamlingen. Det innebär att informationsinsamlingen når en punkt då 

ny information inte längre tillför något nytt underlag till en studie (Bryman och Bell, 2011). 
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Tio respondenter blev därmed tillräckligt underlag för att undersöka studiens syfte. Det finns 

många omständigheter som kan påverka den problematik som denna studie undersöker och 

enligt Bryman och Bell (2011) är sensitiviteten till det insamlade materialet en viktig aspekt i 

kvalitativ forskning, därför kan inte resultaten eller slutsatserna i denna studie generaliseras. 

Studien innefattar tio intervjuer inte kan därför inte omfatta hela den svenska detaljhandeln.  

2.2.3 Intervjuprocess 

Intervjuprocessen i denna studie planerades och genomfördes utifrån flertalet av Dalens 

(2007) steg för en kvalitativ intervju. De steg studien har följt är; val av tema och utformning 

av problemställningar, val av respondenter, utformning av intervjuguide, genomförande, 

bearbetning och analys av materialet samt redovisning av resultatet. Respondenterna i studien 

är valda för att tillsammans kunna avspegla likheter och olikheter mellan män och kvinnors 

karriärsutveckling. De är också valda för att kunna undersöka problematiken ur olika 

förutbestämda perspektiv, då respondenterna från olika chefsnivåer och ansvarsområden kan 

beskriva den sociala verkligheten ur olika perspektiv. Detta belyser Dahmström (2011) som 

en viktig aspekt inom kvalitativa undersökningar.  

Intervjun inleddes med frågor av allmän karaktär angående respondentens ålder, utbildning, 

familjesituation, uppskattad arbetstid samt nuvarande position. Vidare frågade vi om 

individens karriärsutveckling samt andra frågor som är centrala för att besvara 

problemformuleringarna i studien, se bifogad intervjuguide i Bilaga 2. Vid utformandet av de 

centrala frågorna i intervjuguiden har vi följt rekommendationer av Dalen (2007) som belyser 

vikten av att frågorna ska vara tydligt formulerade, inte ledande, inte innehållande känsliga 

aspekter och vara utformade så att respondenten känner sig bekväm i att svara. Intervjun 

utgick till viss del från den utformade intervjuguiden, intervjun liknade ett öppet samtal där 

det blev diskussioner och fördjupning inom flertalet olika ämnen.  

Efter godkännande av respondenterna spelades samtliga intervjuer in och har direkt efter 

intervjun transkriberats. Enligt Dalen (2007) är individer nu för tiden vana vid att man tar 

hjälp av teknisk utrustning och ställer sig därför inte negativt till förfrågningar om inspelning, 

ingen av de tillfrågade respondenterna i denna studie motsatte sig ljudinspelning av intervjun 

vilket har underlättat transkriberingen och analysarbetet. För att säkerställa att den tekniska 

utrustningen vid ljudupptagningen fungerade användes vid samtliga intervjutillfällen två 

stycken inspelningskällor. Transkriberingen har medfört en redogörelse för vad som ordagrant 

sades under intervjun. Innehållet har efter transkriberingen bekräftas av de respondenter som 
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begärde att få läsa materialet. Inspelning och transkribering av materialet är viktiga aspekter 

inom kvalitativ forskning och det tillgodoser tillförlitlighets- och pålitlighetsaspekter enligt 

Bryman och Bell (2011).   

Som nämnts ovan genomfördes intervjuerna på respondentens arbetsplats vilket skapade 

förutsättningar för att respondenten skulle känna sig trygg i situationen. Endast en intervju har 

genomförts över telefon på grund av att respondenten befann sig utomlands. Vid utförandet av 

intervjuerna agerade vi såsom Bryman och Bell (2011) förespråkar så objektivt som möjligt 

och lät inte våra personliga värderingar eller vår teoretiska bakgrund påverka respondentens 

svar. Detta belyses även av Dalen (2007) som en viktig aspekt. 

2.2.4 Analys av intervjuerna 

De studier som presenteras i den teoretiska referensramen användes för att analysera den 

insamlade empirin, för att uppnå studiens syfte och besvara problemformuleringarna. 

Transkriberingen användes för att utforma empirikapitlet och studiens analys. Ljudfilerna från 

intervjuerna spelades upp ett flertal gånger för att säkerhetsställa att respondenternas citat 

ordagrant återges i studien. Respondenternas svar sammanställdes och jämfördes mot 

varandra för att se olikheter och likheter. För att på ett tydligt sätt jämföra eventuella olikheter 

och likheter valde vi att utforma empirikapitlet genom att dela upp de manliga och de 

kvinnliga respondenternas svar. Genom intervjuerna framkom det att olika faktorer påverkar 

individernas karriärsutveckling, dessa faktorer var inre och yttre faktorer, familjesituation, 

glastak och homosocial reproduktion. Samtliga dessa faktorer framkom påverka hur 

karriärsutveckling sker och detta ligger till grund för den struktur det empiriska och analytiska 

avsnittet följer. 

2.2.5 Pilotintervjuer 

För att säkerställa en bra intervjuteknik och tillgodose vårt eget agerande utförde vi en 

pilotstudie där vi bland annat testintervjuade varandra och utvärderade därefter 

genomförandet. Pilotstudien utfördes även genom att intervjua två chefer på andra företag än i 

detaljhandeln, detta för att vi ville säkerställa att respondenter på liknande positioner 

uppfattade frågorna likartat. Dalen (2007) menar att efter intervjuerna i pilotstudien är 

genomförda kan det komma fram information och begrepp som gör att intervjuguiden måste 

justeras. Vi gjorde justeringar i den ursprungliga intervjuguiden efter pilotintervjuerna för att 

förbättra den till kommande intervjuer. Vi förändrade bland annat formuleringar på vissa 

frågor samt ordningsföljden. Vi ändrade även vårt eget agerande efter pilotintervjuerna så att 
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vår intervjuteknik förbättrades, exempelvis undvek vi att ha ögonkontakt med varandra under 

intervjun, vi lät respondenten tala till punkt och satte oss så att respondenten såg oss båda. De 

intervjuer som genomfördes i pilotstudien kommer inte inkluderas i denna studie och har 

därför inte transkriberats eller redovisats. Dock valde vi att spela in ljudupptagningar från 

dessa intervjuer för att säkerställa att den tekniska utrustningen fungerade.  

2.3 Metodkritik 

En av de tio intervjuerna genomfördes via telefon på grund av att individen befann sig 

utomlands. Det kan ha haft negativa effekter på intervjuns kvalitet då telefonintervjuer 

tenderar att bli kortare än intervjuer som genomförs ansikte mot ansikte. Vid telefonintervjuer 

kan man inte heller se individens kroppsspråk och gester vilket kan vara viktiga aspekter att 

beakta vid kvalitativa intervjuer, det kan även förekomma tekniska problem vid 

genomförandet av telefonintervjuer (Bryman och Bell, 2011). Vi anser att trots att en intervju 

genomfördes via telefon gav den likvärdiga svar som de övriga intervjuerna och vi ser inte det 

som någon nackdel för studien att den inte genomfördes ansikte mot ansikte. Vi var vid 

genomförandet av samtliga intervjuer inte intresserade av att beakta respondentens 

kroppsspråk eller gester. Det uppstod inga tekniska problem vid telefonintervjun vilket 

medförde att materialet kunde användas i samma utsträckning som de övriga intervjuer. 

Samtliga respondenter besitter olika chefspositioner och detta kan ha en tydlig påverkan på 

denna studies resultat. Hade studien innefattat intervjuer med individer på lägre positioner kan 

det ha medfört ett annat resultat.  

2.3.1 Andra möjliga metodval 

Kvantitativ forskningsmetod används då syftet är att generalisera resultaten och slutsatserna. 

Sådan forskning utgörs bland annat av olika slags numeriska faktorer för att förklara samband 

mellan olika variabler och därifrån dra generella slutsatser (Dahmström, 2011). I denna studie 

ska inte resultaten generaliseras utan istället beskriva och skapa förståelse för individens 

karriärsutveckling i den svenska detaljhandeln, därför används inte en kvantitativ metod då 

syftet enligt Bryman och Bell (2011) vid kvantitativ metod istället handlar om att 

generalisera. I kvantitativ forskning används ofta en strukturerad intervjuform. En 

strukturerad intervju har syftet att besvara ett visst antal fastställda frågor och man bör då 

undvika att frångå de frågor som är uppsatta i intervjuguiden. Att utföra en strukturerad 

intervju är inte lämpligt i denna studie då det skulle begränsa möjligheten att skapa förståelse 
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om respondenten som kan vara värdefull för studiens resultat. Vi har valt att bortse från en 

strukturerad intervjuform då det inte skulle ge rättvisande resultat för studiens syfte. 

2.3.2 Tillförlitlighet  

Enligt Dalen (2007) är det viktigt i kvalitativ forskning att tillgodose tillförlitligheten. I 

kvantitativ forskning är det enklare att tillgodose tillförlitligheten, då benämnt som 

reliabiliteten, då den datainsamlingen kan kontrolleras av en utomstående individ. I kvalitativ 

forskning är det svårare att tillgodose sådan tillförlitlighet då datainsamlingen sker vid ett 

aktuellt tillfälle och är därför svårt att kontrollera och upprepa senare (Dalen, 2007). För att 

säkerställa tillförlitligheten i kvalitativa studier har vi därför följt det som Dalen (2007) 

förespråkar. Vi har redogjort för hela processen av val av metod, val av respondenter, 

förhållandena för intervjuerna och datainsamlingen så att läsaren tydligt ska kunna se 

tillvägagångssättet. Vi har även transkriberat det empiriska materialet så att det kan härledas 

till sin källa och därmed användas för att exempelvis citera respondenterna. Att kunna citera 

respondenterna ökar även tillförlitligheten till studien enligt Bryman och Bell (2011). Vid en 

kvalitativ forskningsmetod är det omöjligt att tillgodose den externa reliabiliteten vilket 

innebär att man ska kunna upprepa samma undersökning vid ett senare tillfälle (Bryman och 

Bell, 2011). Vi tolkar det insamlade empiriska materialet utifrån vår teoretiska bakgrund och 

vår förförståelse och kommer utifrån det fram till slutsatser. En individ med en annan 

teoretisk bakgrund och ett annat perspektiv kan analysera det empiriska materialet på ett annat 

sätt och kan därmed komma fram till andra slutsatser än vad som presenteras i denna studie.   

För att öka tillförlitligheten i denna studie kunde det också ha genomförts fler intervjuer än 

vad som gjordes, fler respondenter kan i många fall medföra ett mer tillförlitligt resultat. För 

att upprätthålla en hög kvalité på intervjuernas genomförande och för att på bästa sätt 

tillgodose tillförlitligheten passade det dock denna studie att fokusera antalet intervjuer till tio 

stycken.  

2.3.3 Trovärdighet 

Den teoretiska referensramen innehåller aktuella begrepp för att förstå studien, därför har 

materialet i den teoretiska referensramen noggrant samlats in för att skapa en god kunskap 

och förståelse för studien. För att ytterligare öka trovärdigheten är den teoretiska 

referensramen baserad på ett flertal olika studier och teorier. För att säkerställa trovärdigheten 

i det empiriska materialet utformades sedan intervjuguiden utifrån den teoretiska 

referensramen. 



 12 

Yttre validitet handlar om huruvida resultaten och slutsatserna kan överföras till andra 

grupper (Dalen, 2007). I kvalitativ forskning är det svårt att tillgodose sådan överförbarhet då 

materialet innefattar individuella uppfattningar och berättelser och kan därför inte i någon 

större grad överföras till andra grupper av individer. Av den anledningen är det svårt att 

tillgodose överförbarheten i denna studie.  

För att tillgodose den interna validiteten, som i kvalitativ forskning benämns som 

pålitligheten, är det en fördel att genomföra pilotintervjuer och testa den tekniska utrustningen 

(Dalen, 2007). I denna studie genomfördes en pilotstudie av intervjuguiden för att säkerställa 

huruvida undersökningsfrågorna genererade svar som kunde vara användbara i studien. En 

redogörelse av denna pilotstudie medför att pålitligheten har tillgodosetts. Då den tekniska 

utrustningen även testades vid pilotintervjuerna kunde pålitligheten tillgodoses.  

2.3.4 Källkritik 

Den teoretiska referensramen i denna studie är baserad på tidigare forskning inom 

karriärsutveckling. Vissa av de teoretiska referenserna är studier som är utförda för ca 20 år 

sedan och detta kan ha en negativ påverkan på studiens analys i förhållande till den empirin 

som har samlats in. Det kan ha skett stora förändringar i den svenska detaljhandeln på 20 år 

och därför kan det vara svårt att analysera sådana studier med denna studiens empiriska 

material.  

Då vi har använt rapporter i studiens teoretiska referensram så kan det anses som bristfälligt 

då rapporter inte är granskade. Vi har dock tagit detta i beaktande vid utformandet av den 

teoretiska referensramen, vid analysen och slutsatserna. Rapporterna har därför inte använts i 

någon större utsträckning i denna studie. 

2.3.5 Etiska ställningstagande 

Etiska ställningstaganden har tagits i beaktning vid genomförande av denna studie. Enligt 

Bryman och Bell (2011) behandlar etiska regler frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet.  I denna studie har regler som den svenska forskningen använder tagits i 

beaktning.  För att säkerhetsställa att dessa regler följs så blev respondenterna i studien 

informerade kring; studiens syfte innan och i samband med intervjun, respondentens frivilliga 

deltagande, konfidentialitet kring intervjuinnehåll samt anonymitet. Genom att informera om 

detta så rådde det inga oklarheter för respondenten vad deras medverkande innebar.  Då 

respondenterna som intervjuats har högt uppsatta chefspositioner så har mycket vikt lagts på 
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att garantera anonymitet i studien så att de skulle känna sig bekväma inför och under 

intervjun. Vi lät dem avgöra om de ville bli inspelade vid intervjutillfället och respondenterna 

i studien kommer få ta del av den slutgiltiga publiceringen av studien. I studien anges 

respondenterna endast med yrkestitel, ålder och kön, se Bilaga 3. Information om vilket 

företag personen arbetar i samt deras namn kommer däremot utelämnas då det inte är av 

väsentlig betydelse för studien. Materialet från intervjuerna och individernas personuppgifter 

förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av det, därmed har konfidentitaliteten 

beaktats och garanterats i denna studie.  
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3 Teoretisk referensram 

I vår teoretiska referensram beskrivs tidigare forskning i ämnet från litteratur samt 

vetenskapliga artiklar. 

3.1 Karriärsutveckling 

Till följd av immigrationen i USA ökade betydelsen av att distribuera de nyanlända 

immigranterna till lediga arbetsplatser, begreppet benämndes därför till en början som 

yrkesvägledning istället för karriärsutveckling (Herr, 2001). Som följd av bland annat 

reformer, lagstiftning och den växande ekonomi under 1900-talet flyttades fokus kring 

människor som arbetskraft, från att endast vara en egendom som arbetsgivaren kunde 

konsumera till att individerna hade rättighet och värdighet nog att ha rätt att bestämma över 

sitt eget öde (Herr, 2001). Senare definitioner av begreppet karriärsutveckling hänvisar istället 

till karaktärsdrag hos individen och personliga influenser. De lägger tyngd vid självförståelse 

och självacceptans som viktiga aspekter för att kunna utvecklas. De senare definitionerna 

skiljer sig därmed väsentligt från den tidigare benämningen som yrkesvägledning. 

Utvecklingen av karriärutvecklingsbegreppet har även påverkats av ökningen av antalet 

kvinnor på arbetsmarknaden och förändringen av arbetsfördelningen i hemarbetet (Herr, 

2001).  

3.2 Hur sker karriärsutveckling  

Karriärsutveckling inom detaljhandeln präglas av svårigheter på grund av att det finns 

begränsat antal positioner att nå i hierarkin. Detta är ett hinder för att kunna utvecklas då 

många individer strävar efter att nå samma position, konkurrensen blir därför hög 

(Broadbridge, 2007). Wickelgren m.fl. (2012) hävdar dock i sin studie att individer som 

arbetar på medarbetarnivå inom den svenska detaljhandeln uppfattar sina 

utvecklingsmöjligheter alltjämt positivt och menar att de själva har en stor påverkan på sin 

karriärsutveckling. Studiens resultat visar även på att företagets utbildningsinsatser för 

individerna påverkade deras engagemang för sitt arbete och sin arbetsgivare (Wickelgren m.fl. 

2012). Detta kan påverka om individen väljer att gå vidare i sin karriär eller inte.  

Andersson m.fl.(2013) diskuterar i sin studie hur en utveckling i detaljhandeln kan ske och 

utgår då från en utveckling till att nå en butikschefsposition. Att nå en butikschefsposition kan 

ske på flera olika sätt, de vanligaste vägarna är antingen att starta en egen butik och därmed 

bli sin egen chef eller att succesivt arbeta sig uppåt i hierarkin. Att arbeta sig uppåt menar 
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Andersson m.fl. (2013) vanligtvis innebär att individen startar sin karriär som exempelvis 

butikssäljare och därefter blir befordrad till en butikschefstjänst. Även Wickelgren m.fl. 

(2012) menar att en individ som visar sig ansvarstagande i sitt arbete inom detaljhandeln ofta 

får ökat ansvar och blir därmed ofta befordrad till en högre position.  

Enligt Andersson m.fl. (2013) var det i tidigare generationer vanligare att arbetstagare 

arbetade inom samma företag under hela sitt yrkesliv men idag är det ingenting som en 

arbetsgivare förväntar sig. Arbetstagare har i dagens samhälle blivit mindre hängivna sin 

arbetsgivare och att arbeta på samma arbetsplats en lång tid anses inte längre som en merit 

utan ses istället som att arbetstagaren har svårt för förändringar och eventuellt har stannat i sin 

utveckling (Andersson m.fl. 2013). I vissa fall kan en sådan arbetssituation skapa 

utvecklingsmöjligheter över en längre tid eller så kan arbetssituationen begränsa den egna 

utvecklingen. Att individens utveckling begränsas genom att vara på en arbetsplats en längre 

tid menar Andersson m.fl. (2013) beror på att arbetet blir en slentrian och att det då blir 

svårare att frångå gamla vanor. Byte av arbete kan dock bidra till en nystart där gamla roller 

byts ut och nya utmaningar skapas (Andersson m.fl. 2013). 

För att beskriva hur karriärsutveckling sker ska därför studien vidare beskriva tidigare studier 

och teorier om vad som kan påverka individens karriärsutveckling. 

 

3.3 Vad påverkar karriärsutveckling  

3.3.1 Inre och yttre faktorer 

Kirchmeyer (1998) har identifierat ett antal inre och yttre aspekter som påverkar en individs 

karriärsutveckling. Några av dessa aspekter är det egna humankapitalet, personliga faktorer 

och interpersonella faktorer. Dessa aspekter förklarar Kirchmeyer (1998) som bland annat 

utbildningsgrad, personliga karaktärsdrag, den inre motivationen och förhållandet till sin chef. 

Hon menar att beroende på vilken av dessa aspekter man granskar så finns det både olikheter 

och likheter i kvinnor och mäns karriärsutveckling. Exempelvis var utbytet med relationerna 

på arbetsplatsen enligt Kirchmeyers (1998) studie viktigare för kvinnor än män.  

Broadbridge (2007) utvecklar Kirchmeyers aspekter genom att problematisera vad som 

påverkar kvinnor och mäns karriärsutveckling. Broadbridge (2007) diskuterar kring kvinnors 

positioner i detaljhandeln, en bransch som kan beskrivas som kvinnodominerad (se också 
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Statistiska centralbyrån, 2014). Hon konstaterar att trots att det är en kvinnodominerad 

bransch så är kvinnor underrepresenterade på chefsposition (Broadbridge, 2007). I 

undersökningen fanns det likheter i vad som påverkade kvinnor och mäns karriärsutveckling 

och exempel på sådana var den inre motivationens påverkan och tidigare arbetslivserfarenhet.  

 

3.3.2 Familjesituation 

Att arbeta på chefsposition i en detaljhandelsorganisation kräver enligt Broadbridge (2007) 

hårt arbete och innebär ofta att individen tar med sig arbetet hem för att även arbeta på 

kvällstid. Individer högt upp i hierarkin arbetade enligt studien mellan 50-90 timmar per 

vecka och det framkom även att ju högre chefsposition individen besatt desto fler 

arbetstimmar rapporterades. Detta medför svårigheter för individer som har åtagande som 

faller utanför arbetet, vilket exempelvis ofta är fallet för kvinnor som i många fall försöker 

kombinera arbetet med familjeliv (Broadbridge, 2007). Kvinnor blir därmed ofta tvingade till 

att välja ett åtagande framför ett annat, exempelvis välja bort familjeliv för att kunna 

utvecklas i sin karriär eller vice versa (Broadbridge, 2007). Kirchmeyer (1998) identifierade 

också familjesituation som en aspekt som påverkar en individs karriärsutveckling och att 

denna aspekt påverkar i olika stor grad kvinnor och män. 

Broadbridge (2007) fortsätter sin diskussion med att fokusera på kvinnor och kvinnors 

karriärsutveckling. Hon beskriver hinder som påverkar kvinnor att nå chefspositioner i 

detaljhandeln. Dessa hinder är bland annat familjeansvaret, eventuell brist på barnomsorg och 

arbetstiderna. Den traditionella arbetsfördelningen anses också som en bidragande faktor för 

att kvinnor inte gör karriär i samma utsträckning som män (Broadbridge, 2007). I studien var 

de kvinnliga butikscheferna som undersöktes inte något undantag. De uppgav att de var 

betydligt mer benägna att ta hand om hemarbetsuppgifter än sin karriär och att 

karriärsutveckling hamnade på en andra plats vid prioritering (Broadbridge, 2007).  

Ohlsson och Öhman (1997) tar liksom Broadbridge (2007) upp att en orsak till att det är färre 

kvinnor än män på chefspositioner kan vara att kvinnor lägger ner mindre tid på sin karriär 

jämfört med männen. Kvinnor prioriterar istället hemarbetet och har längre avbrott i sitt 

yrkesliv vilket kan medföra att kvinnor har sämre chans att avancera, det krävs tid att 

utvecklas från en låg position till en hög (Ohlsson och Öhman, 1997). 
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I Kirchmeyers (1998) studie konstaterades att kvinnor oftare har fler karriärsavbrott under sin 

yrkestid än vad män har, främst på grund av orsaker som kunde härledas till kvinnans 

familjesituation och att detta kan vara ett hinder för kvinnor att utvecklas i sina karriärer. 

Andersson m.fl. (2013) menar att det inte är ovanligt att en individ försöker utvecklas i sin 

karriär samtidigt som man skaffar familj, köper hus och andra aktiviteter som tar tid. Det är 

dock viktigt att ambitionsnivån för dessa olika delar inte är för hög. För hög ambitionsnivå är 

ett misstag som människor i dagens samhälle ofta begår vilket kan gå ut över olika relationer 

och skada individens tillvaro, att njuta av tillvaron glöms då ofta bort (Andersson m.fl. 2013).  

3.3.3 Glastaket 

En individs kön och könsroller beskrivs i genusteorierna som en konstruktion av sociala 

processer och kallas en socialt konstruerad roll (Hirdman, 2001). Connell (2002) beskriver 

liksom Hirdman (2001) att genus är en förklaring till sociala och psykologiska aspekter och 

att det är dessa faktorer som delar upp könsrollerna i maskulinitet och femininitet. Män och 

kvinnor föds olika, de olikheter könen har är naturliga och det går inte att förklara varför 

mannen och kvinnan inte beter sig på samma sätt (Josefson, 2005). Connell (2002) menar 

vidare att en individ själv tar en ställning i genusordningen eller så anpassar man sig till den 

plats man blivit tilldelad. Det är dock inte ovanligt att det kan råda tveksamheter kring denna 

genusordning, det finns maskulina kvinnor och feminina män vilket även Josefsson (2005) 

argumenterar för då hon menar att det finns en uppdelning av beteende som utgår från kön.  

Forskning visar att arbetsfördelningen mellan mannen och kvinnan har varierat över tiden, det 

vill säga vad som är kvinno- och mansyrken har inte alltid varit givet (Persson och Wadensjö, 

1997). Det finns kvinnodominerande yrken och det finns mansdominerande yrken, sen finns 

det även yrken som tenderar att vara i balans, det vill säga lika många män som kvinnor. 

Enligt Persson och Wadensjö (1997) befinner sig kvinnor alltjämt på lägre positioner och i 

mindre prestigefyllda jobb än män samt att det oftast är mannen som är chef. Problematiken 

med kvinnors karriärsutveckling till att nå chefspositioner och att det alltjämt är män på 

chefspositioner diskuterar Marlow m.fl. (1995) i sin studie utifrån glastaket. I studien kommer 

de fram till att glastaket existerar och att kvinnor har svårt att avancera till chefspositioner. 

Företag kommer alltid att ha höga förväntningar på chefer och individerna måste brottas med 

frågan vad de är villiga att ge upp för att avancera till en chefsposition (Marlow m.fl. 1995) 

Kvinnor uppfattar sin karriärsutveckling på andra sätt än män men det finns enligt Marlow 

m.fl. (1995) en viss likhet mellan könen om vad som krävs för att avancera till 
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chefspositioner. Albrecht m.fl. (2003) argumenterar i sin studie för att det finns ett glastak i 

Sverige, de visar också att glastaket är ett viktigare problem i Sverige än i USA. 

3.3.4 Homosocial reproduktion 

Problematiken med att kvinnor har svårare att göra karriär än vad män har diskuterar 

Gunnarsson och Andersson (2003) utifrån maskulinitetsforskningen, där ett vanligt 

förekommande begrepp är homosocialitet. Homosocialitet-begreppet är en beskrivning av en 

attraktion mellan män som innebär att män föredrar att spendera tid med andra män och att de 

blir mer inspirerade av sådant umgänge (Gunnarsson och Andersson, 2003).  

Homosocialiteten i sig är ingen problematik utan problematiken uppstår då det skapas en 

klyfta mellan männen och kvinnorna i olika företag, exempelvis då kvinnor ska börja arbeta i 

en organisation som är mansdominerad. Vid sådana tillfällen har kvinnor svårt att bli 

accepterade och det blir därmed svårare för dem att göra framsteg och utvecklas i sin karriär 

(Gunnarsson och Andersson, 2003). Homosocialiteten kan även prägla rekryteringsprocesser 

och därmed prägla vem som i slutändan blir anställd till en position. Föreligger det en 

homosocialitet och manlig dominans vid rekryteringsprocessen så innebär det en ökad 

möjlighet för att det även är en man som blir rekryterad (Gunnarsson och Andersson, 2003).  

3.4 Sammanfattning teoretisk referensram 

En karriärsutveckling inom detaljhandeln sker i de flesta fall genom att individen startar sin 

karriär som medarbetare vilket i detaljhandeln till stor del innebär att arbeta i butik. En individ 

utvecklas i sin karriär då denne uppvisat ansvarsförmåga och då sker en utveckling uppåt i 

hierarkin.  Att starta sin egen verksamhet är också ett sätt att utvecklas i sin karriär men det 

framkommer i tidigare studier att sådan utveckling inte är lika vanligt förekommande. 

Det finns olika aspekter som påverkar en individs karriärsutveckling. Aspekter som det egna 

humankapitalet, personliga faktorer, interpersonella faktorer, arbetstid och familjesituation har 

visat sig påverka hur en individs karriär utvecklas.  Dessa faktorer påverkar kvinnor och män i 

olika stor grad.  En aspekt som kan hindra kvinnor är glastaket vilket innebär att det finns 

hinder i kvinnors karriärer som gör att de inte når chefspositioner i samma utsträckning som 

män. Detta är en aspekt som enligt tidigare studier påverkar endast kvinnor i deras 

karriärsutveckling, liksom homosocial reproduktion. Homosocial reproduktion innebär att 

män rekryterar män och det medför att det skapas en klyfta mellan män och kvinnor i företag.  
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3.5 Analysmodell 

Analysmodellen är skapad utifrån den teoretiska referensramen och ska användas för att 

analysera den insamlade empirin. Den ska användas för att analysera föreliggande studies 

empiri och för att uppnå studiens syfte och besvara problemformuleringarna.  Analysmodellen 

kommer utgå från de redovisade studierna kring hur karriärsutveckling sker och vilka av 

faktorerna inre och yttre faktorer, familjesituation, glastaket och homosocial reproduktion 

som kan påverka en individs karriärsutveckling.  

Analysmodellen inleds med att analysera vad som påverkar individers karriärsutveckling. De 

faktorer som påverkar en individs karriärsutveckling kommer i sin tur påverka hur kvinnor 

och mäns karriärsutveckling sker. Analysmodellen avslutas därför med en analys kring hur 

karriärsutveckling inom den svenska detaljhandeln kan ske. På så sätt kan modellen 

synliggöra sambandet mellan vad som påverkar och hur individers karriärsutveckling sker.   
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4 Empiri 

Detta kapitel är en sammanställning av de empiriska material som insamlats via 

semistrukturerade intervjuer. 

Vid insamlingen av det empiriska materialet frågade vi respondenterna om vad som har 

påverkat deras karriärsutveckling. Vi frågade också hur deras karriärsutvecklingen skett och 

hur de har tagit sig till den position de har idag. 

4.1 Vad påverkar karriärsutveckling 

4.1.1 Inre och yttre faktorer 

4.1.1.1 Kvinnor 

Vi frågade respondenterna vad de ansåg påverkade deras karriärsutveckling och samtliga 

framförde att personliga aspekter var det som främst påverkade dem. Olika individuella 

förutsättningar och den egna personligheten lyfte samtliga upp och menade att yttre påverkan 

inte hade någon större vikt. Viljan till att förbättra sig själv eller en uppgift har varit en 

drivande faktor för några av kvinnorna att utvecklas. Samtliga var eniga om att den inre 

drivkraften spelade störst roll angående vad som påverkade dem att ta nästa steg i karriären;  

”Jag har driv, jag får saker att hända.”  

Global HR chef 

”Jag tror att det som driver mig generellt är en nyfikenhet och en vilja att hela tiden bli 

bättre.”  

Utvecklingsansvarig i Asien 

Det framkom att respondenternas karriärer hittills har påverkats av denna inställning. Flera av 

dem har tagit steget vidare i karriären på grund av deras egen inställning till att testa på nya 

saker, förändringar och en nyfikenhet att ta sig an nya utmaningar. Majoriteten menar att de 

måste våga ta sig an nya utmaningar för att lyckas ta nästa steg i karriären, har de inte modet 

att testa något nytt så kommer inte karriären att utvecklas i samma utsträckning. Två av 

kvinnorna förtydligade detta; 

”Man ska inte vara rädd för det man inte har gjort.”  

Global HR chef 
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”Jag har vågat göra saker och då har man lärt sig så himla mycket mer själv.” 

Inköp & logistikdirektör 

4.1.1.2 Män 

När vi frågade respondenterna vad som påverkade deras karriärsutveckling svarade samtliga 

att den egna personligheten och den inre drivkraften var de främsta aspekterna som påverkade 

dem. Två av männen förklarade det som;  

”Det handlar om ens egen drivkraft att man sitter här idag.”  

VD 2 

”Med facit i hand så enbart vilja och att våga, att våga anta utmaningar det är de det 

handlar om.” 

Driftsansvarig 

Några enstaka av de männen menade att deras vilja till att förbättra en situation och vilja till 

att lösa problem var framträdande i hur deras karriärsutveckling tagit form. Två av männen 

sade under intervjun;  

”Jag vill visa mig själv att jag kan mer än jag tror är möjligt.”  

Driftsansvarig 

"Det är ju vilja.” 

Ekonomichef 2 

Männen framförde även andra aspekter som de ansåg påverka deras karriärsutveckling. 

Utöver de främst påverkande aspekterna såsom den inre drivkraften så nämnde flertalet av 

respondenterna även yttre faktorer som påverkade deras karriärutveckling. Några av dessa 

yttre faktorer var; hur företaget de idag arbetade på utvecklas, ägarstrukturen på företaget de 

arbetar på, eventuella erbjudande från headhunters och hur den privata situationen 

utvecklades påverkade deras karriärsutveckling.  

4.1.1.3 Sammanfattning – olikheter och likheter  

De framkom olikheter mellan kvinnorna och männen gällande yttre faktorers påverkan. 

Kvinnorna ansåg inte att yttre faktorer påverkade deras karriärsutveckling utan menade endast 

att den inre drivkraften och den egna personligheten påverkade. Flertalet av männen hävdade 
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till skillnad från kvinnorna att yttre faktorer även påverkade deras karriärsutveckling till stor 

del. Likheterna om vad som påverkade kvinnorna och männens karriärsutveckling var att 

samtliga menade att den inre drivkraften och den egna personligheten påverkade dem främst. 

De resonerade även lika gällande att individer måste våga testa nya utmaningar för att 

utvecklas i sin karriär.  

 

4.1.2 Familjesituation 

4.1.2.1 Kvinnor 

För att ta reda på ungefär hur mycket tid respondenterna arbetar så frågade vi dem hur många 

timmar de uppskattade att de arbetade per vecka. Svaren var samlade och samtliga kvinnor 

svarade att det kunde variera mycket beroende på period, men att de i snitt arbetade ca 50 

timmar per arbetsvecka. Svaren från respondenterna varierade mellan 45-60 timmar men 

samtliga menade att de arbetade mer än en vanlig heltidstjänst. 

”Vissa veckor 40 timmar som är vanligt, men oftast jobbar man mycket mer (…) så 

kanske 50-60 timmar i snitt.” 

Global HR chef 

Vi frågade även respondenterna om hur deras familjesituation ser ut och om de hade barn. Vi 

frågade detta för att det är en aspekt som enligt tidigare forskning påverkar om en individ kan 

lyckas med sin karriärsutveckling eller inte. Av de fem kvinnorna vi intervjuat så hade tre 

stycken barn och familj och två stycken var ogifta utan barn.  

De kvinnor som hade barn berättade att deras familjesituation inte har påverkat deras 

karriärsutveckling. Vi frågade om deras avbrott med föräldraledighet hade haft någon 

påverkan på deras karriärsutveckling men samtliga nekade till att det skulle ha påverkat deras 

karriärsutveckling negativt. Samtliga respondenter som hade barn hade hittat en lösning i sitt 

privatliv för att också kunna satsa på sina karriärer. Respondenterna presenterade sådana 

lösningar som att antingen tog deras partner ett större ansvar gällande barnen och 

familjesituationen eller så delades ansvaret upp lika. En av kvinnorna berättade att när det inte 

var hennes tur att ta ansvaret över barnen så kunde hon ta tillfället i akt att jobba längre dagar. 

Kvinnorna hade gemensamt med sin partner tagit beslut gällande hur fördelningen skulle vara 

och samtliga menade att det handlar om att ha en god kommunikation med sin partner. Det 
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framkom även att det kan vara avgörande att den andre partnern i förhållandet är beredd på att 

eventuellt gå ner i arbetstid för att en av dem ska kunna lyckas i sin karriär.  

”När jag fick frågan om att kliva upp i ledningen då tog vi ju det beslutet gemensamt 

och då backade [namn], då jobbade han kanske inte hundra procent.”  

Inköp & logistikdirektör  

”Karriären är som ett växeldragande, nu jobbar jag och då gör jag det i ett par år och 

sen får vi se liksom hur vi väljer att växla om, om vi nu väljer det.”  

Utvecklingsansvarig i Asien 

De respondenter som inte hade barn och familj lyfte fram det som en fördel för dem att de inte 

är beroende av att passa tider och ta hänsyn till andra människor i samma utsträckning som en 

individ med familj gör. De menar även att det kan skapa en större frihet och mindre stress. De 

kan själva avgöra hur länge de kan arbeta och har därmed möjligheten att kunna jobba över 

eller jobba mycket under en period. De menade även att det kan vara så att de chansar mer i 

sin arbetssituation eftersom de endast behöver ta hänsyn till sig själva. Två av kvinnorna sade 

under intervjuerna; 

”Jag har jobbat mycket mer, för jag har inte haft barn att gå hem till, gå till dagis och 

passa tider. Utan jag kan ju stanna en timma eller två till, det spelar ingen roll (…), så 

det är en nackdel då ibland att man kanske har varit själv, att man inte går hem 

[skratt].”  

Global HR chef 

 

”Men det är klart att jag kan ju också välja en vecka när, nä nu ska jag jobba 7-22 

varje dag för nu måste jag få undan det här (…), det kan ju inte de flesta andra göra. 

Så jag tror kanske att det skapar mindre stress.”  

Affärsområdeschef 

4.1.2.2 Män 

På frågan hur många timmar respondenterna uppskattade att de arbetade i genomsnitt var 

svaren 45-50 h per arbetsvecka. Samtliga respondenter påpekade dock att det kunde variera 

kraftigt i olika perioder. En av männen sade under intervjun; 



 24 

”Och ja, visst, det är svårt att vara chef om man ska gå klockan tre. Så enkelt är det.”  

VD 2 

Vi frågade om hur deras familjesituation såg ut och samtliga hade barn och majoriteten av 

dem levde tillsammans med en partner. Samtliga ansåg att de har hittat en bra anpassning 

mellan sin familjesituation och sin arbetssituation. Samtliga belyste också förmågan av att 

kunna prioritera och en god kommunikation som förutsättningar för att kunna kombinera de 

båda delarna i deras liv. En enstaka av respondenterna menade även på att det handlade till 

stor del om hur han är som person, om han skulle få det att fungera med både karriär och 

familjesituation. Ingen av männen menade att barn och familj hade påverkat deras 

karriärsutvecklingar negativt utan snarare tvärtom. En av dem menade att han istället fick 

sundare värderingar och en ökad förståelse för människor i sin omgivning efter det att han 

fick egna barn och att detta har utvecklat honom som person och därmed påverkat hans 

karriärsutveckling positivt.  

”Det har inte påverkat mig negativt på något sätt, utan tvärtom har det påverkat mig 

positivt för att oavsett vad man går igenom så drar man alltid lärdomar av det och 

utvecklas som människa. Det är klart att jag har en mycket större förståelse idag för 

människor som vill vara föräldralediga än vad jag hade innan.” 

Ekonomichef 1 

Majoriteten av respondenternas partner arbetade inte hundra procent utan istället mellan 

halvtid till 80 procent. Två av männen framförde att det är en förutsättning för att de ska 

kunna utvecklas i sina karriärer och samtidigt ha en familj och barn. De sade; 

”Min fru, säg att hon jobbade 70 procent, hon tog större ansvar. Och det var en deal vi 

gjorde.”  

VD 1 

”M in sambo, hon jobbar 80 procent och hon hämtar och fixar.” 

VD 2 

Då samtliga av respondenterna hade barn så frågade vi dem om de hade varit föräldralediga 

under någon period och om denna period i så fall ska ha kommit att påverka deras 

karriärsutveckling. Majoriteten svarade att de aldrig tagit ut en enda föräldraledighetsdag, 

någon enstaka menade på att han endast varit hemma någon kort period, få dagar.  
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”Inte en enda föräldraledighetsdag har jag tagit, tyvärr.”  

VD 2 

”Nej, det är mitt dåliga samvete då. Jag tror om jag ska vara ärlig, jag tror inte jag har 

tagit en enda föräldradag.”  

VD 1 

4.1.2.3 Sammanfattning – olikheter och likheter  

De olikheter som framkom mellan kvinnorna och männen gällde föräldraledigheten. 

Kvinnorna som hade barn hade alla tagit ut föräldraledighet medan männen som hade barn 

hade knappt tagit ut föräldraledighet, i många fall inte alls. Dock fanns det likheter även här 

då ingen av respondenterna, oavsett om de tagit ut föräldraledighet eller inte, menade att det 

ska ha påverkat deras karriärsutveckling. Den mest framträdande likheten mellan de kvinnliga 

och manliga respondenterna gällande deras familjesituation var att majoriteten som hade barn 

även hade en partner som tog större ansvar i hemmet, dessa arbetade inte heltid. Samtliga 

respondenter ansåg sig ha hittat en bra anpassning mellan arbetssituation och familjesituation. 

Det fanns även likheter mellan kvinnorna och männen i hur mycket tid de arbetade per vecka, 

där svarade både kvinnorna och männen ca 45-50 timmar per arbetsvecka.  

 

4.1.3 Glastaket  

4.1.3.1 Kvinnor 

När vi frågade respondenterna om de finns någon position i hierarkin som de ansåg att de inte 

kan nå svarade majoriteten att de inte kan nå en VD- position. Anledningen till varför de inte 

kan nå en sådan position rådde det delade meningar om, flertalet av respondenterna sade att 

det handlade om att de inte var intresserade och några sade att de inte har tillräckligt med 

kompetens till en sådan position. 

”Det måste finnas ett driv, en passion låter ju så uttjatat, men man måste gilla det man 

gör.” 

 Global HR chef  

”Just nu skulle jag nog inte bli VD här och skulle inte vilja heller.” 

Inköp & Logistikdirektör 
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”Huvudsaken är att det är intressanta arbetsuppgifter, att man kan utvecklas och att 

man arbetar med bra människor.” 

Inköp & Logistikdirektör 

”Inte skulle jag vilja haft den personens jobb, aldrig, då ser man ju alla nackdelarna. 

Man ser ju inte bara glamouren på utsidan liksom (…) på insidan så ser man ju mer 

vad det verkligen handlar om.”   

Affärsområdeschef  

Samtliga kvinnor ansåg att de inte har upplevt några hinder att utvecklas i sin karriär mot en 

chefsposition på grund av sitt kön, de hinder de har stött på har berott på andra faktorer. Två 

av kvinnorna framförde detta tydligt genom att säga: 

”Jag har aldrig upplevt att jag inte har kunnat för att jag är kvinna.”  

Utvecklingsansvarig i Asien 

”Det spelar ingen roll hur du ser ut eller vad du har för kön, har du rätt värderingar, 

rätt attityd, det är så mycket inifrån på något sätt och det säger jag inte bara för att det 

vore så härligt om det vore så, men det är verkligen så tycker jag.”  

Utvecklingsansvarig i Asien 

4.1.3.2 Män 

När vi frågade respondenterna om det finns positioner i hierarkin som de tror att de inte kan 

nå så fick vi blandade svar. Majoriteten av männen var fast beslutna om att det inte finns 

någon position i hierarkin som de inte kan nå, de ansåg dock att det beror på vad de är 

intresserad av att arbeta med, snarare än att nå en viss position i hierarkin.  

”Jag har alltid fått för mig att om du är intresserad av någonting, så lär du dig mycket 

snabbare.”  

VD 1 

Männen menade också att det finns utmaningar i alla positioner och att vissa utmaningar är 

man inte intresserad av att anta då de själva anser att de inte har tillräckligt med kompetens 

för uppgiften.  
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”Jag skulle inte vilja vara ansvarig för sälj, säljare är inte min starka sida (…) jag trivs 

i den rollen med att vara sifferguru, det tycker jag är roligt.” 

 Ekonomichef 1 

”För att jag inte har rätt skills, rätt kunskaper.”  

VD 1 

Majoriteten av männen ansåg inte att de har upplevt några hinder i sin karriärsutveckling på 

grund av sitt kön då detaljhandeln är kvinnodominerad och de har därför stuckit ut ur 

mängden.  

4.1.3.3 Sammanfattning - olikheter och likheter  

De olikheter som rådde mellan de manliga och kvinnliga respondenterna var att majoriteten 

av männen ansåg att det inte finns någon position högt upp i hierarkin som de inte kan nå. 

Majoriteten av de kvinnliga respondenterna ansåg att de inte kan nå exempelvis en VD-

position. De likheter som framkom var att majoriteten av de manliga och kvinnliga 

respondenterna vill arbeta på en position som de är intresserade av, det som är viktigast är att 

arbetsuppgifterna är intressanta. Likheten bland respondenterna var även att de ansåg att brist 

på kompetens kan vara en orsak till att de inte vill nå en högre position. Andra likheter som 

framkom bland både de kvinnliga och manliga respondenterna var att majoriteten inte har 

upplevt några hinder under sin karriärsutveckling på grund av sitt kön.  

 

4.1.4 Homosocial reproduktion 

4.1.4.1 Kvinnor 

Samtliga av respondenterna ansåg att kön inte är av betydelse vid rekrytering av ny personal.  

”Kön känns jättesekundärt.” 

Utvecklingsansvarig i Asien 

 

”Vi har ju satt upp en kravprofil (…) könsfrågan är noll på något sätt.”   

Inköp & Logistikdirektör 
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Samtliga kvinnor sade under intervjuerna att det som är viktigast vid rekrytering är individens 

kompetens, värderingar och attityd. De ansåg att det är viktigt att få in alla typer av människor 

i ett företag. En av respondenterna beskrev att man kan tänka som att när man sammansätter 

ett fotbollslag:  

”Det funkar ju inte att bara anställa högeryttrar, (…) de kan jag se ibland att folk 

anställer de som är lika en själv.”  

Global HR Chef 

Samtliga kvinnor ansåg att en balans mellan könen är positivt, om det är överskott av något av 

könen så är det bra att rekrytera för att återställa balansen.   

”Skulle vilja ha balansen (…) man tänker lite olika, ser saker i olika perspektiv, så det 

är bra att ha mixen.”  

 Global HR Chef 

”En mix är det allra bästa.” 

 Affärsområdeschef 

4.1.4.2 Män 

Samtliga av respondenterna ansåg att kön inte har någon betydelse vid rekrytering. Det är 

balansen mellan könen i företaget som är det väsentliga och samtliga respondenter önskar en 

mix av könen. Samtliga män menade att det är positivt att blanda upp de avdelningar som är 

kvinnodominerande med män och de avdelningar som mansdominerade med kvinnor.  

”Vissa jobb är mer kvinnodominerande och vissa jobb är mer mansdominerande, vi 

försöker jobba med jämställdhet här på företaget.”   

VD 2 

”En mix är ju alltid bra, men om vi har en säljare som är man eller kvinna, det spelar 

ingen roll.” 

Ekonomichef 2  

Det framkom också från männen att det är individens kompetens och personlighet som är det 

viktigaste vid rekrytering, de lyfte också fram arbetslivserfarenhet som en viktig aspekt.  
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4.1.4.3 Sammanfattning - olikheter och likheter  

Samtliga av de kvinnliga och manliga respondenterna ansåg att kön inte är relevant vid 

rekrytering av ny personal. Det som samtliga respondenter tyckte var av betydelse vid 

rekrytering var att få en balans mellan könen på samtliga avdelningar i företaget då det skapar 

en bättre dynamik. En dominans av något av könen är något som samtliga respondenterna ser 

som negativt. Det som samtliga tittade på vid rekrytering var kompetens och personlighet. 

Männen ansåg även att arbetslivserfarenhet var viktigt att se på vid rekrytering, detta var inget 

som framkom från de kvinnliga respondenterna, vilket var den enda olikheten.  

 

4.2 Hur sker karriärsutveckling  

4.2.1 Kvinnor 

Respondenterna i studien var alla fast bestämda om att för att lyckas utvecklas inom 

detaljhandeln så är det viktigt att vara medveten och påläst om kärnverksamheten i företaget. 

Om det är av väsentlig betydelse att ha börjat sin karriär med att arbeta i butikerna eller inte 

var det däremot skilda åsikter om. Majoriteten menade dock att det kan vara en bra grund att 

ha startat sin karriär ”på golvet” för att få bästa möjliga förståelse för kärnverksamheten. 

Vissa respondenter belyste detta som viktigare än andra, andra menade istället att det var en 

vanlig karriärväg att gå förr i tiden. Dessa respondenter sade att nu för tiden räcker det istället 

med en bra kompetens och en övergripande förståelse för kärnverksamheten. Individen 

behöver inte ha arbetat ”på golvet” för att förstå kärnverksamheten, några av kvinnorna tyckte 

däremot:  

”Det är bättre att jobba som säljare och sen jobba sig upp.”  

Butikschef 

 

”De som kommer in, kanske lite högre upp på en position och ska sedan växa och bli 

någon stor chef, alltså det är inte så lätt (…) du måste förstå de i butik.” 

Global HR chef 
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”Alla i stort sett (…) har någon gång börjat i butik (…) det är nyckeln, att man måste 

förstå kärnverksamheten, det är i butiken det händer.” 

Utvecklingsansvarig i Asien 

Respondenterna berättade hur deras karriärsutveckling utvecklats. Majoriteten menar att det är 

tillfälligheter som främst har tagit dem dit de är idag medan en enstaka individ menar att alla 

individer medvetet eller omedvetet har en plan för sin egen utveckling. Att man sedan 

utvecklas i den riktning man ”vill” är därför endast ett resultat av individens omedvetna driv 

och att individer runtomkring har uppfattat det och därmed lett personen vidare.  

”Man kan säga såhär, inget händer av en slump. Man har ju ändå en plan även om 

man inte vill erkänna det för sig själv men det är klart att jag alltid haft en plan på vad 

jag skulle vilja göra.”  

Inköp & logistikdirektör 

Samtliga respondenter berättade att de har startat sin yrkeskarriär i positioner lågt i hierarkin 

och successivt arbetat sig uppåt och fått mer ansvar längs vägen. Flera av respondenterna har 

startat sitt yrkesliv med att arbeta i butik, sedan fått tjänsten som butikschef och därifrån tagit 

klivet från butiken till huvudkontoret där hon fick någon form av assistenttjänst och därefter 

fått positioner med ökat ansvar. Kvinnorna hävdar dock att det är samtidigt tillfälligheter och 

slumpen som avgjort hur deras karriär tagit form; 

”Det blir larvigt att säga att min karriär bara har blivit såhär, men den har typ det.”  

Utvecklingsansvarig i Asien 

”Jag har liksom inte planerat min karriär.”  

Global HR chef 

Flertalet av kvinnorna menar också att karriärsutveckling inom detaljhandeln inte alltid 

innebär en utvecklingskurva som går spikrakt uppåt. För att lyckas menar de istället att det är 

viktigt att ha arbetat inom många olika avdelningar i företaget så att individen skapar sig en 

helhetsförståelse. Detta kan innebära ett steg ner i hierarkin som vid ett senare tillfälle medför 

ett större kliv uppåt igen. Samtliga respondenter har redogjort för att de inte har några tydliga 

mål för i vilken riktning deras karriärer ska gå, de hade inte några mål att nå en högre position 

i hierarkin. Deras mål handlade om att utvecklas på ett personligt plan och i sitt privatliv samt 

att använda sin kompetens för att istället utveckla andra medarbetare.  
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”I så fall skulle väl målet vara att odla sina intressen mer.” 

Affärsområdeschef 

Några av respondenterna framförde att det kan finnas nackdelar med att ha för tydligt 

uppställda mål, individer riskerar då att missa eventuella utvecklingsmöjligheter som dyker 

upp. Några av kvinnorna sade; 

”Nej men då tror jag att jag skulle, inte ta andra möjligheter som dyker upp utan jag 

skulle vara så fokuserad på just det målet.”  

Utvecklingsansvarig i Asien 

”Jag säger alltid, allt löser sig.” 

Butikschef 

Majoriteten av respondenterna framförde under intervjuerna att de hade arbetat inom samma 

företag under större delen av sitt yrkesliv. Samtliga hade trots det utvecklats i sina karriärer 

och vid flera tillfällen bytt position.  

 

”Nu har jag varit här i 14 år, så jag har bara jobbat med mode.” 

Inköp & logistikdirektör 

4.2.2 Män 

Respondenterna menade att för att lyckas utvecklas inom detaljhandeln så måste man ha goda 

kunskaper om kärnverksamheten och man måste förstå slutkunden. Samtliga respondenter 

lyfte detta som den viktigaste aspekten för att lyckas i sin karriär. Men om en 

karriärsutveckling borde starta med arbete i butik eller inte var respondenterna inte eniga om. 

Några av männen ansåg att det var viktigt att ha startat sin yrkeskarriär med att arbeta i butik 

och två av respondenterna framförde det som;  

”Slaget sker i butik.”  

VD 2 

”Alla har ju jobbat i butik (…) man måste veta hur det funkar, det är jättesvårt att sitta 

där uppe och styra och ställa om man inte vet vad det handlar om.” 

Driftsansvarig 
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Några av respondenterna menade dock att ha gått butiksvägen kan ha olika stor betydelse för 

vilken fortsatt utveckling individen har. Att exempelvis arbeta på en produktionsavdelning 

kräver någon form av textilutbildning menar majoriteten av de manliga respondenterna. En av 

de respondenterna sade i intervjun; 

”Ska man jobba med försäljning så kan man mycket väl börja med att jobba i butiken 

och visa framfötterna och jobba sig uppåt.”  

Ekonomichef 2 

Hur männen har utvecklats i sina karriärer har skiljt sig åt. Samtliga respondenter har dock 

startat sina karriärsutvecklingar på lägre positioner i hierarkin och allteftersom fått ökat 

ansvar och tagit sig högre upp. Några av dem startade sin yrkeskarriär med att börja arbeta i 

butik och har därefter jobbat sig uppåt i hierarkin. De var alla eniga om att det har krävts hårt 

arbete att nå dit de är idag och det har bland annat inneburit mycket resor, både utlandsresor 

och resor inom Sverige. Respondenterna menade att en kombination av hårt arbete och 

tillfälligheter är det som i stor utsträckning har påverkat hur deras karriärsutveckling har skett. 

Några av männen beskrev sin karriärsutveckling såhär;  

”Jag har gjort en sån här klassisk resa (…) så då började jag ju som innesäljare då de 

första åren.” 

VD 1 

”Varje gång jag har vart på väg så har det hänt något, det har känts dumt att tacka 

nej.”  

Driftsansvarig 

”Ja men det är slumpen alltihop, du kan söka hundra jobb, och så springer du på 

någon kontakt som du känner på [företagets namn] liksom, så börjar du jobba där.”  

Ekonomichef 2 

Deras egna personliga egenskaper är därtill avgörande för huruvida de ska lyckas göra karriär 

eller inte, menar samtliga respondenter. Exempelvis framfördes det i en av intervjuerna;  

”Man får inte vara rädd i att hoppa in i saker.”  

Ekonomichef 2 
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Vid intervjuerna frågade vi respondenterna vad de hade för mål med sin karriärsutveckling. 

Svaren var samlade då majoriteten av männen såg sin personliga utveckling som det främsta 

målet och samtliga framförde vikten av att arbeta med någonting som intresserade dem;  

”Utvecklas som person är viktigare för min del än att utvecklas i en position.”  

Ekonomichef 1 

Bland svaren framkom även mål som att exempelvis överträffa förväntningar, allting kan 

göras bättre och att starta eget företag. Några enstaka av respondenterna hade som mål att 

förändra sin arbetssituation och nå en annan position. Dock var den nya positionen inte 

nödvändigtvis en position som var högre upp i hierarkin än den de hade idag, deras mål 

handlade mer om att vilja förändra och utveckla sig själv och sin situation.  

Flertalet av respondenterna har varit verksamma inom samma företag större delen av sin 

yrkeskarriär, endast två av fem män hade haft olika arbetsgivare under åren. De som varit en 

längre period inom samma företag hade utvecklas och klättrat högt upp i hierarkin i sina 

respektive företag.  

”Jag började här (…) när jag precis slutade gymnasiet.” 

VD 1 

En av respondenterna skiljer sig dock något från de övriga då han lämnade en anställning i 

detaljhandelsbranschen för att istället starta upp ett eget varumärke.  

”Och så var jag på ett annat företag som försäljningschef och sen ringde [namn] och 

sa, ska vi inte göra våra egna kläder?” 

VD 2 

4.2.2.1 Sammanfattning – olikheter och likheter  

Det fanns inga olikheter om hur respondenterna har utvecklats i sina karriärer. Samtliga 

respondenter har startat sin karriär lågt ner i hierarkin och sedan succesivt utvecklats uppåt till 

den position de besitter idag.  Det var en framträdande likhet mellan kvinnorna och männen 

då samtliga menade att det är tillfälligheter som till stor del har medfört att de är på den 

position de är idag. Majoriteten av respondenterna hävdade att deras karriärsutveckling inte 

var något de hade planerat i förväg utan menade istället att anledningen till att de kommit dit 

de är idag är att de vågat testa nya saker och ”hoppat på” utmaningar som dykt upp. En annan 
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framträdande likhet mellan de kvinnliga och de manliga respondenterna var deras syn på hur 

en karriärsutveckling i detaljhandeln sker och samtliga belyste vikten av att förstå 

kärnverksamheten. De menade att man behövde ha kunskaper om kärnverksamheten för att 

kunna lyckas utvecklas inom detaljhandeln.  
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5 Analys 

I analysen kommer den teoretiska referensramen tillsammans med det empiriska materialet 

att analyseras för att nå resultat och bidrag för förståelse om karriärsutveckling i 

detaljhandel.  

5.1 Vad påverkar karriärsutveckling  

5.1.1 Inre och yttre faktorer 

Denna studie visar att både kvinnor och män påverkas av den inre drivkraften och deras 

personlighet till att utvecklas sin karriärsutveckling. Studien visar också på att individer som 

har en stark inre drivkraft tycks utvecklas i sina karriärer till att nå en chefsposition, vilket 

samtliga deltagare i denna studie har gjort. Studiens resultat om den inre drivkraften och 

personligheten ligger väl i linje med Kirchmeyers (1998) studie om den inre motivationens 

påverkan. Studiens resultat beskriver också att individer som saknar eftergymnasial utbildning 

tycks utvecklas till högre positioner inom den svenska detaljhandeln i samma utsträckning 

som individer med eftergymnasial utbildning. Detta tyder på att utbildningsgraden inte har 

någon väsentlig påverkan på om en individ lyckas med sin karriärsutveckling till att nå en 

chefsposition eller inte. Resultaten i denna studie tycks inte ligga i linje med vad som nämns i 

Kirchmeyers (1998) studie om att individens utbildningsgrad ska påverka 

karriärsutvecklingen, föreliggande studie tyder på motsatta resultat. Föreliggande studies 

resultat beskriver att aspekter som påverkar individers karriärsutveckling är likartade mellan 

kvinnorna och männen, det tycks således inte finnas några specifika olikheter mellan könen 

gällande inre faktorers påverkan. Studien tyder dock på att det råder olikheter gällande yttre 

faktorers påverkan på kvinnors och mäns karriärsutveckling. Resultaten visar att männen till 

skillnad från kvinnorna tycks påverkas av yttre faktorer i större utsträckning. Exempel på 

sådan yttre faktor visades vara relationen till arbetsgivaren. Kirchmeyer (1998) belyste 

specifikt den aspekten i sin studie, att relationen till arbetsgivaren är betydande för kvinnor 

och att den relationen främst skulle ha en påverkan på kvinnors karriärsutveckling. Denna 

aspekt kan därför inte anses ligga i linje med denna studie som istället tycks visa på att 

relationen med arbetsgivaren istället tycks påverka männen. Studien tyder därför på 

motsatsen, att relationen till arbetsgivaren är betydande för män och inte för kvinnor. 

Kirchmeyer (1998) menar vidare att det råder både olikheter och likheter mellan kvinnor och 

män beroende på vilken av aspekterna i hennes studie man granskar. Föreliggande studie 

tyder också på att det föreligger både olikheter och likheter mellan könen vilket kan ligga i 
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linje med Kirchmeyers (1998) studie. Sammanfattningsvis kan det dock finnas ett samband 

mellan de inre och yttre faktorerna då exempelvis en engagerad arbetsgivare kan bidra till att 

individens inre drivkraft och motivation ökar. Att särskilja dessa faktorer åt kan därför bli 

tvivelaktigt och kvinnorna kan exempelvis påverkas även av de yttre faktorerna utan deras 

direkta vetskap om det, vilket därför inte framkommer i denna studie. Detta tyder på att det 

eventuellt kan finnas fler likheter mellan könen än vad individerna själva hävdar. 

 

5.1.2 Familjesituation 

Föreliggande studie beskriver att ett arbete på en chefsposition inom detaljhandeln innebär att 

individen arbetar mer än vid en vanlig heltidstjänst. Broadbridges (2007) studie om arbetstid i 

detaljhandeln ligger i linje med vad föreliggande studie tycks påvisa. Kvinnorna och männen i 

föreliggande studie tycks dock inte hindras av sådan arbetsbelastning vilket tyder på att det 

inte råder några olikheter mellan könen gällande arbetstid. Broadbridges (2007) studie om att 

arbetstiden skulle vara ett hinder för kvinnor ligger därför inte i linje med föreliggande studie 

då studiens resultat beskriver att arbetstid inte tycks påverka kvinnorna.  

Resultaten i föreliggande studie visar att familjesituationen däremot tycks påverka individens 

karriärsutveckling att nå en chefsposition. Resultatet i studien angående familjesituationen 

visar att påverkan av familjesituationen är lika mellan kvinnorna och männen vilket tyder på 

att denna studie inte kan uppmärksamma några olikheter. Dock ska det tilläggas att det i 

föreliggande studie var fler män än kvinnor som hade barn och det kan vara orsaken till att 

studien inte tycks finna några olikheter mellan kvinnorna och männen. Resultaten i denna 

studie beskriver att individer med familj tycks kunna utvecklas i sin karriär i samma 

utsträckning som en individ utan familj. En förutsättning för att utvecklas i sin karriär tycks 

dock vara att individens partner tar ett större ansvar för familjen, vilket då tyder på att det 

skapas goda förutsättningar för individen att utvecklas i sin karriär. Resultaten visar på att en 

anpassning med partnern innebär att familjesituationen påverkar individer som har barn. 

Studien beskriver också att individer som inte har barn tycks vara mer flexibla i sin 

arbetssituation vilket också tyder på att familjesituationen påverkar.  Kirchmeyers (1998) och 

Broadbridges (2007) studier om att familjesituationen påverkar individens karriärsutveckling 

ligger därför i linje med föreliggande studie. Individerna i föreliggande studie som hade barn 

hävdade att deras familjesituation inte har påverkat deras karriärsutveckling eller vice versa 

men framförde samtidigt att deras partner tar ett större ansvar i hemmet. Det tyder på att deras 
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karriärsutveckling inte påverkas under den förutsättningen att partner tar ett större ansvar och 

resultaten i föreliggande studie kan därför visa att familjesituationen tycks påverka individens 

karriärsutveckling. 

Föreliggande studie visar att karriärsavbrott som föräldraledighet inte tycks påverka en 

karriärsutveckling inom detaljhandeln. Resultatet beskriver en olikhet mellan kvinnorna och 

männen i att kvinnor är föräldralediga i större utsträckning än män. Detta ligger i linje med 

Kirchmeyers (1998) studie där det nämns att kvinnor har fler karriärsavbrott än män. 

Kirchmeyer (1998) menar vidare gällande föräldraledighet att det skulle hindra kvinnor i 

deras karriärsutveckling men det kan inte anses ligga i linje med denna studie då resultaten 

inte visar på några sådana uppfattningar från kvinnorna. Resultaten tyder istället på att 

föräldraledigheten inte tyckts påverka kvinnorna i deras karriärsutveckling. En förklaring till 

att föräldraledigheten inte tycks påverka kvinnorna kan vara samma som vid att 

familjesituationen inte påverkar. Kvinnorna med barn hade tagit ut föräldraledighet men 

berättade inte hur lång denna var eller om deras partner även här tog ut den större delen av 

föräldraledigheten. Sådana aspekter kan vara förklaringar till att kvinnorna inte påverkats av 

sin föräldraledighet, den kan helt enkelt pågått endast under en mycket kort period och 

därmed inte hunnit få någon påverkan på deras arbetssituation och karriärsutveckling.  

Sammanfattningsvis så tyder föreliggande studies resultat på att familjesituation påverkar 

kvinnor och män i deras karriärsutveckling. Med det menas att familjesituationen påverkar 

karriärsutvecklingen eftersom partnern tar ett större ansvar för familjen.  

 

5.1.3 Glastaket 

Denna studie tyder på en likhet mellan könen då kvinnor och män tycks uppfatta sin karriär på 

ett likartat sätt. En förklaring till detta kan vara att både män och kvinnor prioriterar 

intressanta arbetsuppgifter då de utvecklas i sina karriärer. Tillräckligt med kompetens för 

uppgiften tycks också vara en faktor som både män och kvinnor uppfattar som viktig då de 

avancerar till högre positioner. Marlow m.fl. (1995) menar dock att kvinnor uppfattar sin 

karriär på andra sätt än män vilket därmed inte ligger i linje med denna studies resultat. En 

annan förklaring till att kvinnor och män uppfattar sin karriär på ett likartat sätt kan vara att 

individerna i studien har olika chefspositioner och att det är orsaken till att det inte tycks vara 

några större olikheter mellan män och kvinnor angående denna aspekt.  
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Föreliggande studie visar att kvinnorna till skillnad från männen anser att de inte kan nå 

exempelvis en VD-position. En förklaring till detta kan vara att kvinnorna visar ett minde 

intresse för sådana positioner än männen och det medför att de upplever att de inte kan nå en 

sådan position. Dock kan en förklaring till detta resultat vara att kvinnorna egentligen 

upplever att de inte kan nå VD-position men att det uttrycks genom att säga att de inte är 

intresserade av en sådan position. Ett sådant uttalande kan alltså tolkas som antingen ett 

ointresse eller en undanflykt till att man inte kan nå en sådan position och att de bara inte vill 

erkänna det. Detta resultat ligger i linje med Marlow m.fl. (1995) studie om att kvinnor och 

män uppfattar sina karriärer på olika sätt.  

Denna studie beskriver att kvinnorna och männen befinner sig på motsvarande positioner i 

den svenska detaljhandeln. Resultatet tyder på att kvinnorna inte tycks uppleva hinder under 

sin karriär på grund av sitt kön samt att de till stor del kan avancera till högre positioner som 

män. Marlow m.fl. (1995), Pai och Vaidya (2006) samt Persson och Wadensjö (1997) 

diskuterar om att kvinnor har svårare att nå en chefsposition och att kvinnor endast når en viss 

position i hierarkin. De menar att det föreligger ett glastak för kvinnor som hindrar kvinnor att 

nå chefspositioner. Resultaten från föreliggande studie ligger inte i linje med ovanstående 

studier då denna studie istället indikerar på att kvinnorna når chefspositioner inom den 

svenska detaljhandeln i lika stor utsträckning som män. En förklaring till detta kan vara att 

detaljhandeln i Sverige är kvinnodominerad och att det kan vara en orsak till att kvinnor når 

chefspositioner inom just den svenska detaljhandeln. Det kan också vara så att kvinnorna som 

besitter chefspositioner i detaljhandeln inte har uppmärksammat glastaket under sin karriär 

och att det är därför kvinnorna inte upplever hinder som är kopplat till deras kön. 

Föreliggande studie tycks dock visa på att glastaket inte behöver vara en tydlig problematik 

för dem i detaljhandeln och att kvinnorna således inte upplever hinder på grund av sitt kön 

under karriärsutveckling.  

Sammanfattningsvis visar denna studie att glastaket inte tycks vara en uppenbar problematik 

för kvinnor som besitter chefspositioner i den svenska detaljhandeln, men att studien kan 

förklaras med att kvinnorna under sin karriär eventuellt inte har uppmärksammat glastaket. 

Kvinnorna anser exempelvis att de inte kan nå tjänster såsom en VD-position vilket de menar 

beror på att de inte är intresserade av en sådan position, men detta kan också tolkas som en 

undanflykt för att undvika problemet att stöta i glastaket.  
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5.1.4 Homosocial reproduktion 

I föreliggande studie har det framkommit att vid rekrytering inom detaljhandeln tycks företag 

fokusera på att rekrytera olika typer av människor som har olika kunskaper och 

personligheter. Denna studie visar att en balans mellan könen i antalet individer är det företag 

tycks anse som viktigt vid rekrytering för att skapa en god dynamik. Studiens resultat tyder på 

att det inte tycks finnas olikheter mellan kvinnorna och männen i vad som ses som viktigt vid 

rekrytering. Studien kan visa att könet i sig inte tycks ha någon betydelse vid rekrytering men 

samtidigt visar studien att skapa en balans i antalet män och kvinnor är det som eftersträvas. 

Det tyder på att individens kön har en viss betydelse vid rekrytering även om det inte är 

uttryckt i exempelvis annonsen för tjänsten vilket kön som efterfrågas.  

Gunnarsson och Andersson (2003) menar i sin studie att homosocial reproduktion påverkar en 

rekryteringsprocess och att det kan hindra kvinnor att nå chefspositioner. De menar att 

homosocial reproduktion innebär rekrytering av likasinnade och att kvinnor därför utesluts då 

det är fler män än kvinnor på höga positioner. Denna studies resultat ligger därför inte i linje 

med Gunnarsson och Anderssons (2003) studie då föreliggande studie istället visar att 

rekrytering i detaljhandeln inte präglas av att rekrytera likasinnade. Resultaten tycks istället 

visa på att individens kön endast har betydelse i syfte att skapa en balans.  

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att könet har en betydelse vid rekrytering då det 

efterfrågas balans mellan könen i antalet individer. Varför könet inte uttryckligen sägs ha en 

betydelse kan visa på individernas rädsla för att ha en åsikt om det ena eller det andra könets 

fördelar och nackdelar.  

 

5.2 Hur sker karriärsutveckling 

De aspekter som har analyserats ovan har olika stor påverkan individernas karriärsutveckling. 

Eftersom dessa faktorer påverkar individernas karriärsutveckling påverkar det även hur deras 

karriärsutveckling kan ha skett. 

Föreliggande studie beskriver att karriärsutveckling inom detaljhandeln påbörjas lågt i 

hierarkin och sedan utvecklas individen succesivt uppåt i hierarkin för att nå en chefsposition. 

Resultatet tyder på att individer startar sin karriär lågt i hierarkin och att det tycks vara en 

förutsättning för att förstå företagets kärnverksamhet.  Studien beskriver att individer i den 

svenska detaljhandeln tycks starta sin karriär som medarbetare och får därefter succesivt ökat 
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ansvar och avancerar till högre positioner vartefter. Exempel på sådan utveckling som 

föreliggande studie beskriver kan vara att individen startar som butiksbiträde, därefter någon 

form av assistenttjänst, sedan lägre ansvarsposition och därefter en position med övergripande 

ansvar. Andersson m.fl. (2013) och Wickelgren m.fl. (2012) menar att karriärsutveckling 

inom detaljhandeln mestadels sker genom att individen startar sin yrkeskarriär som 

medarbetare, vilket i detaljhandeln till stor del innebär att arbeta i butik. Wickelgren m.fl. 

(2012) menar också att en individ utvecklas i sin karriär då denne uppvisat ansvarsförmåga, 

först då kan en eventuell utveckling ske uppåt i hierarkin. Andersson m.fl. (2013) och 

Wickelgren m.fl. (2012) uttrycker vidare att en karriärsutveckling även kan starta genom att 

individen startar sin egen verksamhet och därmed blir sin egen chef, men att sådan utveckling 

inte är lika vanligt förekommande. Föreliggande studies resultat om karriärsutveckling 

baseras på både kvinnor och män, det tyder på att det inte föreligger några olikheter mellan 

könen hur karriärsutveckling sker då resultaten var likartade oavsett individens kön. Studien 

kan synliggöra en likhet i hur kvinnor och män startar sina karriärsutvecklingar inom den 

svenska detaljhandeln. Föreliggande studie ligger i linje med sådan karriärsutveckling som 

Andersson m.fl. (2013) och Wickelgren m.fl. (2012) visar som den mest förekommande 

utvecklingsvägen för en individ i detaljhandeln. Resultaten i föreliggande studie visar också 

att karriärsutveckling i detaljhandeln kan ske genom att starta egen verksamhet, vilket därmed 

ligger i linje med Andersson m.fl. (2013) och Wickelgrens m.fl. (2012) studier om hur 

karriärsutveckling i den svenska detaljhandeln kan ske. En förklaring till att individer väljer 

att starta egen verksamhet kan vara att de anser att de inte kan utvecklas vidare inom företaget 

de tidigare arbetat på. För att då kunna utvecklas mot en chefsposition startar de därför istället 

sin egen verksamhet och blir sin egen chef. 

I föreliggande studie framkommer det dock ingenting om vilken tidsomfattning som en 

karriärsutveckling från en låg position till en chefsposition tar. Detta innebär att det är oklart 

om, och när, de olika faktorerna har haft en påverkan på individernas karriärsutveckling. En 

förklaring kan vara att familjesituationens påverkan ha bidragit till att kvinnorna har 

utvecklats under en längre tidsperiod än vad männen har gjort, det kan således inneburit att 

det tagit längre tid för kvinnorna att nå chefsposition än vad det har tagit för männen att nå en 

chefsposition.  

Föreliggande studies resultat visar att individens karriärsutveckling tycks ske till stor del på 

tillfälligheter. Detta resultat tyder på att individen tar ställning till de tillfälligheter som ges 

och därmed påverkar utformningen av sin egen karriärsutveckling. Wickelgren m.fl. (2012) 
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menar att individer inom den svenska detaljhandeln själva påverkar sin karriärsutveckling 

vilket ligger i linje med föreliggande resultat. Sådana uttalande om att karriärsutveckling sker 

till stor på tillfälligheter kan tolkas som att individerna inte haft tydligt uppsatta mål om att ta 

sig vidare till nästa position uppåt i hierarkin. Individerna har istället hoppat på de möjligheter 

som getts och de utmaningar som dykt upp. Resultatet i föreliggande studie visar också att 

tillfälligheter tycks påverka individers karriärsutveckling i den svenska detaljhandeln, oavsett 

kön. Studien tycks inte visa några olikheter mellan kvinnor och män gällande denna aspekt.  

Resultaten i denna studie tyder också på att kvinnor och män som arbetar inom samma företag 

under större delen av sitt yrkesliv lyckas utvecklas och avancera uppåt i hierarkin trots att de 

stannat kvar hos samma arbetsgivare. Det tycks därmed inte råda några olikheter mellan 

könen om huruvida deras karriärsutveckling hämmats av en lång anställning hos en 

arbetsgivare. Föreliggande studies resultat tyder på att kvinnor och män i den svenska 

detaljhandeln utvecklas i sina karriärer till en chefsposition trots att de stannat hos samma 

arbetsgivare under en lång period. Andersson m.fl. (2013) menar dock att det kan hämma en 

individs karriärsutveckling att vara på samma arbetsplats en längre tid då arbetet blir slentrian 

och individen får svårt att frångå vanor. Föreliggande studies resultat ligger inte i linje med 

Anderssons m.fl. (2013) studie då denna studie tyder på att både kvinnor och män lyckas i 

sina karriärer trots om de arbetat hos samma arbetsgivare under större delen av sitt yrkesliv.  

Sammanfattningsvis visar föreliggande studie att kvinnor och män utvecklas i sin karriär på 

ett likartat sätt trots att de påverkas av olika faktorer under sin karriärsutveckling. 
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6 Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser. Vi lyfter fram analysens huvuddelar 

för att uppnå studiens syfte och besvarar problemformuleringarna. I kapitlet ges studiens 

bidrag, förslag till vidare forskning, praktiska implikationer, samhällelig påverkan och etiska 

reflektioner.  

 

Det övergripande syftet med studien är att beskriva och skapa förståelse för hur kvinnor och 

män i detaljhandeln utvecklas i sina karriärer och vad som påverkar karriärsutveckling. Syftet 

är också att jämföra om det föreligger några olikheter alternativt likheter mellan könen i deras 

karriärsutveckling till att nå en chefsposition. 

De problemformuleringar som besvarar syftet är: Hur sker karriärsutveckling för kvinnor och 

män inom detaljhandeln i Sverige för att nå en chefsposition? Vad påverkar kvinnor och män 

i deras karriärsutveckling inom detaljhandeln i Sverige? 

Denna studie kan visa att det föreligger ett samband mellan vad som påverkar individen i sin 

karriärsutveckling och hur karriärsutveckling sker.  

I föreliggande studie kan det konstateras att det som påverkar kvinnor och mäns 

karriärsutveckling är den inre drivkraften och personligheten. Det kan konstateras likheter 

mellan kvinnor och män gällande dessa inre faktorers påverkan.  De olikheter som denna 

studie kan konstatera mellan kvinnor och män om vad som påverkar dem är att yttre faktorer 

endast påverkar mäns karriärsutveckling. Det kan dock finnas fler likheter mellan könen än 

vad denna studie beskriver då det kan råda ett samband mellan de inre och yttre faktorerna. 

Studien kan vidare konstatera att familjesituationen påverkar kvinnor och män i deras 

karriärsutveckling vilket beror på att individerna har en anpassning med sin partner som tar ett 

större ansvar för familjen. Denna studie kan också konstatera att kvinnor inte hindras av sitt 

kön under sin karriärsutveckling och hindras således inte av problematiken med glastaket. 

Studiens kvinnliga medverkande besitter olika chefspositioner, det kan förklara att dessa 

kvinnor inte har uppmärksammat glastaket. Studien kan vidare visa att vid rekrytering inom 

den svenska detaljhandeln är det som är betydande att uppnå en balans mellan könen. Det kan 

också konstateras att homosocial reproduktion således inte påverkar kvinnor eller män vid 

rekrytering.  
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Föreliggande studie kan konstatera att karriärsutveckling i den svenska detaljhandeln startar 

på en position lågt i hierarkin samt att den sker på ett likartat sätt för kvinnor och män. 

Kvinnor och män i den svenska detaljhandeln tenderar att startar sin karriär som medarbetare 

och avancerar därefter succesivt uppåt i hierarkin till chefspositioner. Studien kan således inte 

konstatera några olikheter mellan kvinnor och män i hur karriärsutveckling inom 

detaljhandeln sker. 

 

Sammanfattningsvis är denna studies bidrag att det råder få olikheter mellan kvinnor och 

mäns karriärsutveckling i den svenska detaljhandeln och desto fler likheter. Studien bidrar 

även med att konstatera att inre faktorer påverkar kvinnor och män i deras karriärsutveckling 

samt att även yttre faktorer påverkar män. Föreliggande studie bidrar med att visa att 

familjesituationen påverkar individer i deras karriärsutveckling i detaljhandeln och att 

problematiken med glastaket är inte synlig för kvinnor på chefspositioner och homosocial 

reproduktion förekommer inte vid rekrytering. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

En framträdande brist i denna studie är att det resultat som har samlats in är baserat på 

individer som besitter chefspositioner, vilket kan påverka resultatet. Då karriärsutveckling 

även omfattar utveckling från lägre positioner i hierarkin kan en uppföljning av individer på 

lägre positionerna göras. Denna studie kan därför utgöra grunden till fortsatt forskning om 

karriärsutveckling där även individer på andra positioner i hierarkin bör inkluderas.  

Ett annat alternativ till fortsatt forskning är att utföra en liknande studie i en annan bransch för 

att undersöka hur karriärsutveckling där kan ske. 

 

6.2 Praktiska implikationer 

För att använda denna studies resultat kan företag i den svenska detaljhandeln ha i beaktande: 

 Att kvinnor och män påverkas av olika faktorer. 

 Att uppmuntra kvinnor till att de kan nå exempelvis en VD-position. 
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 Att uppmuntra individer på arbetsmarknaden att starta sin karriär lågt i hierarkin för 

att förstå företagets kärnverksamhet. Det kan bidra till en bra start för kvinnor och 

män i deras karriär för att kunna utvecklas vidare i detaljhandeln. 

Genom att företag beaktar dessa punkter kan de ge goda förutsättningar för individer att 

utvecklas i den svenska detaljhandeln.  

 

6.3 Samhällelig påverkan och etiska reflektioner 

Den samhälleliga påverkan denna studie bidrar med är att den skapar en medvetenhet om att 

det tycks råda få olikheter mellan kvinnor och mäns karriärsutveckling inom den svenska 

detaljhandeln. Detta tyder på att könet inte är av väsentlig betydelse i diskussioner kring 

karriärsutveckling.  

Den etiska reflektion som kan göras i denna studie är att garantera respondenterna anonymitet 

har skapat öppna svar på de frågor som ställdes. Det kan således konstateras att det varit 

positivt för denna studie att respondenternas hölls anonyma.  
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Bilaga 1- Definitionslista 

Genus: Begrepp som används för att förstå de handlingar som formar människans kön (NE 

1:2014)   

Genusordning: Begrepp som betecknar den sociala struktur gällande kön och som reglerar 

män och kvinnor i samhället. (NE 2: 2014)  

Karriär: Succesiv befordran och avancemang inom ett yrke (NE3:2014)   

Karriärsutveckling: ”hur en persons levnadsbana och utveckling gestaltar sig” (Andersson 

m.fl., 2013, s. 208). I föreliggande studie syftar begreppet på en individ som strävar efter att 

nå en chefsposition. 

Homosocial reproduktion: Rekrytering av individer med samma kön (Gunnarsson och 

Andersson 2003).  
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Bilaga 2- Intervjuguide  

Inledning 

Vi förklarar syftet med studien och tydliggör att det endast handlar om personen som 

individ och ingenting om organisationen som han/hon representerar samt förklarar vi hur 

intervjun kommer redogöras och publiceras, respondenten kommer att vara anonym.  

Bakgrundsfrågor 

Ålder  

Utbildning 

Civilstånd/Familjesituation 

Nuvarande position 

Arbetstid: Hur många timmar per vecka uppskattar du att du arbetar? 

Intervjufrågor 

Upplever du detaljhandelbranschen som kvinnodominerad?  

Hur har din karriärsutveckling sett ut? Hur har du tagit dig till din nuvarande position?  

Vad har du för mål med din karriär?  

Har du haft avbrott i din karriär på grund av föräldraledighet eller andra orsaker?  

Påverkar din familjesituation din arbetssituation? 

Upplever du att du haft hinder i din karriärsutveckling på grund av ditt kön? 

Vad uppfattar du påverkar din karriärsutveckling? (vilja, yttre påverkan) 

Har du stött på några hinder då du har velat utvecklas i din karriär?  

Tror du att det finns någon högre position i hierarkin i ditt företag som du inte kan nå?  

Vad är utmärkande för att göra karriär inom just detaljhandeln? 

Är det lättare/svårare att utvecklas i detaljhandeln än någon annan bransch?  

Är du involverad i rekryteringsprocesser? 

Om ja; kan det då vara väsentligt om den personen ni ska rekrytera är kvinna eller man?  
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Bilaga 3- Respondenter 

Titel Kön Ålder  

Affärsområdeschef Kvinna 49 år  

Butikschef Kvinna 34 år  

Driftsansvarig Man 29 år  

Ekonomichef 1 Man 45 år  

Ekonomichef 2 Man 42 år  

Global HR chef Kvinna 56 år  

Inköp & logistikdirektör Kvinna 50 år  

VD 1 Man 47 år  

VD 2 Man 41 år  

Utvecklingsansvarig i Asien Kvinna 36 år  
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Bilaga 4- Individuella reflektioner 

Matilda Hagström 

Arbetsfördelning mellan författarna 

Samarbetet mellan oss två har fungerat mycket bra. Vi har fördelat arbetet jämt mellan oss 

och vi har tillåtit varandra att ha bättre och sämre dagar.  Det har funnits dagar som någon av 

oss inte har kunnat arbeta med uppsatsen och då har partnern accepterat det och skrivit på 

egen hand. Vi har lagt samma antal timmar på arbetet och vi har under hela arbetets gång haft 

en bra kommunikation.  

Vi har under hela processen tagit ett gemensamt ansvar och tillsammans satt upp 

arbetsordningar och deadlines.  

Den absolut största delen av tiden har vi suttit och arbetat gemensamt. De dagar då det av 

olika anledningar inte har varit möjligt har vi skött kommunikationen via telefon och mail. 

Detta har gjort att jag aldrig känt att jag behövt ta ansvar på egen hand när det gäller de 

övergripande och viktiga besluten. 

Metodkunskaper 

Under arbetet har jag fått ny kunskap om metoder och rapportskrivande. Jag har insett att det 

bakom alla metoder finns mycket vetenskap att ta hänsyn till. Det har varit givande att förstå 

skillnader mellan olika metoder och intressant att lära sig mer om en specifik metod och 

sedan tillämpa den i vår uppsats. Inledningsvis i arbetet hade vi svårigheter med att få 

metoden att ”matcha” med vårt syfte men med hjälp av handledning, litteratur och 

metodkursen löste sig detta.  

Faktakunskaper 

Under uppsatsens gång har mina kunskaper inom området företagsekonomi blivit djupare och 

jag har fått ett helhetsperspektiv. Jag har även tagit del av ny fakta då vi har gjort 

litteratursökningar i både böcker och vetenskapliga artiklar.  
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Färdighetsutveckling 

Uppsatsskrivandet har inneburit att jag har erhållit kunskap och färdigheter om hur en 

vetenskaplig rapport skall genomföras. Jag har dessutom fått mer kunskap om 

karriärsutveckling inom detaljhandeln. Dessa kunskaper har jag erhållit genom att läsa 

litteratur och mycket forskning inom området och dessutom genomfört tio intervjuer med 

chefer på olika nivåer inom detaljhandeln. Då vi efter varje intervju transkriberat hela 

samtalet har den processen känts allt mer bekväm ju fler intervjuer som genomfördes. Vi har 

under hela arbetets gång tvingats att analysera resultat och detta har varit mycket lärorikt.  

Förståelseutveckling 

Jag har genom uppsatsen fått mycket större kunskap om forskningsarbete som helhet och 

även bättre förståelse för en individs karriärsutveckling inom detaljhandeln.  

Personligen har jag fått större förståelse för hur viktigt det är med kommunikation. 

Kommunikation i ett grupparbete är A och O och om man pratar med varandra och kan ha en 

öppen dialog är det lättare att få ett bra resultat.   

Jag har erhållit ett nytt sätt att reflektera över hur svenska språket används. I början av arbetet 

skrev vi meningar som upplevdes svårlästa. Allteftersom tiden har gått så har vi arbetat 

mycket med meningsuppbyggnad. Jag har lärt mig betydelsen av hur viktigt det är med rätt 

ordval för att nå ut med ett budskap.  
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Cecilia Larsson  

Arbetsfördelning mellan författarna 

Arbetsfördelningen i skrivandet av den här studien har varit jämt fördelat och fungerat mycket 

bra. Vi bestämde oss i början av den här uppsatsen att vi till så stor del som möjligt ska sitta 

tillsammans och skriva för att lätt kunna reflektera och diskutera. Det har funnits dagar då vi 

rent praktiskt inte har kunnat sitta ihop på grund av att vi bor i olika städer. Vid de tillfällena 

delade vi upp det som skulle skrivas och vi har vid ett senare tillfälle sedan suttit tillsammans 

och sammanställt det materialet. Den största delen av arbetstiden har vi dock kunnat sitta 

tillsammans och skrivit. Arbetsfördelningen har fungerat bra och varit jämn genom hela 

arbetet. Vi har kompletterat varandras tankar och sett saker ur olika perspektiv vilket har lett 

fram till det vi tillsammans ansåg vara bäst. Matilda och jag har haft samma mål och 

ambitioner med denna uppsats vilket har underlättat vid bland annat tidsplaneringen och att vi 

har varit överens om att sätta upp deadlines för oss själv när de olika delarna skulle vara klara.  

Metodkunskaper 

Mina metodkunskaper har utvecklats under skrivandet av den här uppsatsen. Innan vi började 

skriva var mina kunskaper endast de mest grundläggande men i samband med skrivandet och 

kursen ”Företagsekonomisk metod”, som vi har läst parallellt, så har jag fått ökade kunskaper 

om olika forskningsmetoder.  

Då uppsatsens syfte och problemformulering var klar så föll sig valet på en kvalitativ metod 

självklart. Det har varit väldigt givande att genomföra en kvalitativ studie då det har gett mig 

lärdomar om hur verkligheten runtomkring våra intervjuobjekt sett ut, denna erfarenhet har 

gett mig lärdomar att ta med mig ut i arbetslivet.  

Faktakunskaper 

Innan vi började skriva den här uppsatsen hade jag läst 2,5 år på Högskolan i Skövde varav 2 

år företagsekonomi och ett halvår inriktning management. De förkunskaper jag har fått under 

studieåren anser jag gjorde mig väl förberedd inför uppsatsskrivandet. Det jag har saknat är 

bättre kunskaper i engelska som jag anser krävdes för att förstå de vetenskapliga artiklarna 

inom vårt uppsatsområde. Efter att i uppstarten ha läst igenom ett stort antal artiklarna vande 

jag mig dock vid det engelska fackspråket och har i dagsläget inga problem med att följa med 

i vetenskapliga texter på engelska. De studier och den litteratur vi har läst inför det här 
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uppsatsskrivandet har medfört att jag har lärt mig mycket inom området karriärsutveckling 

och även gällande detaljhandeln.  Att sammanställa en teoretisk referensram har även gett mig 

ökade kunskaper om hur tidigare forskning kan skapa en förståelse för ett ämne och en 

problematik. 

De faktakunskaper jag har fått om ämnet karriärsutveckling har gett mig kunskaper om hur 

det i praktiken går till att göra karriär i sitt yrkesliv och har medfört en drivkraft i mig att själv 

vilja komma ut i arbetslivet och utvecklas.  

Färdighet- och förståelseutveckling 

Skrivfasen har lärt mig hur akademisk forskning fungerar och hur vetenskapliga rapporter 

skrivs. Under det halvåret jag läste inriktning management skrev vi en miniuppsats som 

kallades C-uppsats light som skulle förbereda oss inför den kommande C-uppsatsen. 

Skrivandet av den miniuppsatsen gjorde att jag lärde mig hur dispositionen av en uppsats 

skulle vara utformad och det hjälpte mig mycket då det var dags att börja skriva denna C-

uppsats. Nu i efterhand kan jag dock se att skrivandet av denna C-uppsats har lärt mig mycket 

mer än den miniuppsatsen vi skrev under höstterminen.  

Den delen i den här uppsatsen som gett mig ökade färdigheter och som har varit roligast att 

genomföra är insamlandet av det empiriska materialet. Vi genomförde kvalitativa intervjuer 

som blev semistrukturerade, det medförde att intervjuerna blev liknande öppna samtal. Vid 

dessa intervjuer var det så mycket mer än endast området karriärsutveckling som blev 

aktuellt. Till en början fick jag lära mig hur viktigt det är att kunna hantera olika 

människotyper och bemötandet av de olika personerna blev olika för varje person, jag lärde 

mig att anpassa mig efter varje situation. Då intervjuerna var mer likt öppna samtal än 

intervjuer halkade vi dessutom in på andra områden än karriärsutveckling och även i dessa 

diskussioner lärde jag mig mycket och fick se saker ur andra perspektiv.  

Då vi har genomfört den här uppsatsen har jag fått en ökad förståelse för hur 

karriärsutveckling inom detaljhandeln går till och även en ökad förståelse för de likheter och 

olikheter som finns mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Min hypotes vid uppstarten 

av denna uppsats var att det skulle finnas tydliga olikheter mellan könen. Efter att vi samlade 

in det empiriska materialet insåg jag dock att det var betydligt fler likheter än olikheter. 

Tidigare forskning inom området visade att det fanns hinder för kvinnor på arbetsmarknaden, 
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specifikt detaljhandeln, och att genomföra denna uppsats har gett mig en förståelse för att 

”verkligheten” på arbetsmarknaden kan skilja sig från den tidigare forskningen.  

Jag har även fått en ökad förståelse för vikten av kommunikation i grupparbeten och jag 

tycker att vi har varit tydliga i vår kommunikation och hanterat det på ett bra sätt och därmed 

undvikit problem på grund av kommunikationen.  

 


