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Sammanfattning 
Författare: Sara Björkman, Ida Harju. 
Titel: Kvinnligt ledarskap inom ICA – organisatoriska förutsättningar och individuella 
erfarenheter. 
 
Bristen av kvinnor på de högre positionerna inom ICA som i övrigt är en kvinnodominerad 
bransch utgör intresseområdet för denna uppsats. Vi vill med uppsatsen undersöka och belysa 
de erfarenheter som kvinnor på olika positioner inom organisationen har gällande deras 
möjligheter till karriär. Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie med en fenomenologisk 
teoretisk ansats som även stödjs av andra teorier gällande organisation och kön. Empirin som 
studiens resultat bygger på kommer från intervjuer med sju kvinnor på olika nivåer inom ICA. 
Resultatet i sin tur presenteras utifrån fem olika teman vilka belyser kvinnornas upplevelser 
gällande: Uppfattningar om organisationen, Jämställdhet, Rekrytering, Kompetensutveckling 
och karriär samt Hinder och möjligheter till karriär. Resultatet visar att kvinnornas levda 
erfarenheter gällande sina karriärmöjligheter inom organisationen skiljer sig åt, beroende på 
vilken position de besitter.  Ett flertal hinder urskiljs i resultatet, vilka kan vara möjliga 
anledningar till kvinnornas underrepresentation på de högre positionerna.   
 

Nyckelord: Kvinnor, karriär, erfarenheter, hinder, jämställdhet. 

 
Abstract 
Authors: Sara Björkman, Ida Harju. 
Title: Female leadership within ICA – organizational conditions and individual experiences. 

The lack of women in higher positions within ICA as for the rest is a female-dominated 
industry represents the area of interest for this essay. We want this paper to investigate and 
illuminate the experiences of women in various positions within the organization regarding 
their career opportunities. The essay is a qualitative study with a phenomenological 
theoretical approach which is also supported by other theories regarding organizations and 
gender. The empirical data that the study´s results are based on comes from interviews with 
seven women at different levels within ICA. The result in turn is presented based on five 
different themes which highlight women’s experiences regarding: Perceptions of the 
organization, Gender equality, Recruitment, Competence development and career and finally 
Barriers and opportunities for career. The results show that women’s lived experiences 
regarding their career opportunities within the organization differ, depending on the position 
they occupy. Several obstacles are identified in the results, which may be possible reasons to 
women’s under-representation in higher positions.  

Keyword: Women, careers, experiences, barriers, gender equality. 
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1. Inledning 
 

ICA är ett av nordens främsta detaljhandelsföretag. De har under de tre senaste åren sagt sig 
arbeta utefter en författad mångfaldsstrateg, som syftar till att ICA ska arbeta aktivt för att 
främja mångfalden inom organisationen (www.reports.ica.se). Efter att vi läst en artikel som 
Svenska Dagbladet publicerat angående ICAs positionering som sämst i branschen gällande 
den bristande jämställdheten på organisationens ledande positioner, väcktes vårt intresse att 
vilja undersöka denna problematik närmare (SvD, 2/5, 2012). Vi blev särskilt intresserade av 
att studera hur kvinnor inom ICA upplever organisationen ur jämställdhetssynpunkt. Vi vill i 
denna uppsats även undersöka hur kvinnliga individer på olika positioner inom ICA upplever 
sina karriärmöjligheter samt vilka eventuella hinder de upplever kan existera inom 
organisationen gällande detta. I detta inledande kapitel kommer vi att redogöra för hur ICA 
som organisation ser ut samt beskriva den bakgrund i vilken jämställdhetsproblemet inom 
ICA berörs. Avslutningsvis kommer vi att beskriva de insatser som ICA infört för att försöka 
förändra den rådande situationen. 

1.1 ICA Gruppen 
ICA ägs av aktiebolaget Hakon Invest AB och tillsammans bildar de koncernen ICA Gruppen 
som är ett börsnoterat bolag. Koncernen består av ICA Sverige, ICA Norge samt Rimi Baltic 
som alla driver dagligvaruhandel i Sverige, Norge samt i de baltiska länderna. Inom 
koncernen ingår även ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken 
som erbjuder finansiella tjänster till kunder i Sverige. Inom ICA Sverige ingår alla ICA-
butikerna i vilka det arbetar 25,000 heltidsanställda medarbetare. 2012 var könsfördelning 
inom ICA-Sverige kvinnodominerad med 65 procent kvinnor och 35 procent män 
(www.corporate.ica.se).  

I Sverige drivs det 1330 ICA-butiker runt om i landet med fyra olika format: ICA Nära, ICA 
Supermaret, ICA Kvantum samt MAXI ICA Stormarknad. En ICA-butik kan drivas på fyra 
olika sätt, men det vanligaste och mest förekommande sättet är genom fria handlare i 
samverkan. Detta sätt innebär att handlare äger och driver butikerna men har centrala avtal 
med ICA inom områdena inköp, logistik, marknadskommunikation och butiksutveckling. 
Detta sätt att driva butikerna är den ursprungliga ICA-idén och finns endast i Sverige. ICA-
idén innebär att varje handlare äger och driver sin egen butik och kan på detta sätt möta sina 
kunder genom lokalt anpassade koncept och erbjudanden (www.corporate.ica.se).  ICA är en 
organisation som i sin personalförsörjning och rekrytering är väldigt måna om att ”hämta 
framtida ledare ur vår egen organisation, eftersom dessa redan bär på vår gemensamma 
värdegrund. Vårt mål är att medarbetare i höga ledarpositioner ska internrekryteras så långt 
det är möjligt” (www.reports.ica.se). Därmed satsar de i hög utsträckning på att 
internrekrytera sina medarbetare. Däremot är varje enskild ICA-butik självstyrd och har få 
direktiv eller bestämmelser som de måste följa gällande dessa processer. 

 
 

http://www.reports.ica.se/
http://www.corporate.ica.se/
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1. 2 Problemområde 
I ICAs publicerade Års och Hållbarhetsredovisning 2012 kan man läsa att de sedan 2010 har 
en särskild mångfaldsstrateg författad, som ska ge en fingervisning om hur viktig 
organisationen tycker att frågan om jämställdhet och mångfald är (www.reports.ica.se). Trots 
denna mångfaldsstrateg tycks ICA ha en utmaning att bemästra. Denna utmaning 
uppmärksammades i en artikel i Svenska Dagbladet 2 maj 2012. Artikeln beskriver ICA och 
presenterar siffror på hur låg andel kvinnor organisationen har på de högre positionerna. 
Endast 16 procent av det totala antalet ICA-handlare i Sverige är kvinnor och tittar man på de 
20 största ICA-butikerna ser man även där en liknande tendens, då det där endast finns en 
kvinnlig huvudägare. Den största manliga dominansen ses dock i ICAs styrelse som 
uteslutande består av män. Dessa siffror gör att ICA klassas som sämst i branschen på denna 
punkt. Ser man till ICAs övriga konkurrenter inom dagligvaruhandeln så har de tre största 
företagen fyra kvinnliga styrelseledamöter vardera. Ser man dessutom till genomsnittet av 
kvinnor i svenska börsbolagsstyrelser så ligger snittsiffran på 23,7 procent (SvD, 2/5, 2012). 
Detta problem som vi uppmärksammat i och med artikeln i Svenska Dagbladet är en 
problematik som redan 2003 synliggjordes. ICA var nämligen en av organisationerna som 
handboken ”Så spräcker vi glastaket – En handbok om hur det privata näringslivet ska kunna 
rekrytera och utveckla 3000 nya kvinnliga toppchefer” fokuserade på (Fagerfjäll, 2003). Detta 
på grund av deras roll som en av de största privata aktörerna inom dagligvaruhandeln i 
Sverige, med en övervägande stor andel kvinnor bland både personal och kunder. ICAs 
dåvarande personaldirektör beskriver i handboken att det inom ICA finns en 
jämställdhetsplan, i vilken de eftersträvar en balans bland kvinnor och män inom 
organisationen. Detta eftersom de tror att en jämnare könsfördelning är något som skulle ge 
en positiv effekt på resultatsiffrorna. De siffror som presenterades i denna handbok visar att 
andelen kvinnor i mellanchefspositioner inom ICA då var 20-25 procent och att av de nio 
styrelsemedlemmarna var endast två stycken kvinnor (Fagerfjäll, 2003, s. 78). Siffrorna var 
alltså bättre för tio år sedan, detta trots att ICA för tre år sedan införde sin mångfaldsstrateg.  

1.3 Initiativ  
ICA-handlarnas förbund är en riksorganisation för alla Sveriges ICA-handlare. De har till 
uppgift att stärka ICA-handlarnas möjligheter att äga och driva sina butiker med lönsamhet, 
konkurrenskraft samt högt kundförtroende (www.ica-handlarna.se). 2009 tog de även ett 
initiativ till att försöka förändra kvinnans roll inom ICA. Detta genom att inrätta ett 
stipendium på 20,000 kronor, som årligen delas ut till 20 stycken blivande kvinnliga ICA-
handlare. Syftet med stipendiet är att locka fler kvinnor till handlaryrket samt främja 
jämställdheten mellan män och kvinnor inom ICAs verksamhet. Stipendiet ger kvinnorna en 
möjlighet att gå en intern och nödvändig företagsledarutbildning (FLU) på ICA-skolan som 
på sikt ska hjälpa dem att avancera och slutligen leda dem till handlaryrket (www.ica-
handlarna.se). Om man som kvinna arbetar aktivt i en butik och vill söka detta stipendium 
krävs det att ansökan sker i samförstånd med ICA-handlaren då denna står för merparten av 
investeringen.  

 
 
 

http://www.reports.ica.se/
http://www.ica-handlarna.se/
http://www.ica-handlarna.se/
http://www.ica-handlarna.se/
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2. Syfte och frågeställningar  
 
Med det presenterade problemområdet som bakgrund är syftet med denna studie att undersöka 
hur anställda kvinnor inom ICA upplever att organisationen arbetar med sin 
personalförsörjning samt om de upplever att ICA är en jämställd organisation. Syftet är även 
att ta reda på hur kvinnor på olika positioner inom organisationen upplever sina 
karriärmöjligheter. Utifrån studiens syfte har vi formulerat tre frågeställningar som vi önskar 
besvara med vår studie. 

 

- Hur beskriver kvinnor inom ICA att organisationens rekryteringsarbete ser ut? 
- Hur ser kvinnors erfarenheter av att göra karriär och utvecklas inom ICA ut? 
- Upplever kvinnor inom ICA att det finns specifika hinder att nå de högre positionerna 

inom organisationen? 
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3. Uppsatsens disposition 
 

I uppsatsens inledande kapitel har studiens problemområde och syfte och frågeställningar 
presenterats. Vidare presenteras kapitlet tidigare forskning där studier inom problemområdet 
introduceras. Därefter följs kapitlet teoretiska utgångspunkter i vilket vi redogör för studiens 
teorier. Sedan beskrivs studiens metod och tillvägagångssätt som följs av kapitlet resultat, där 
de resultat som studien fått fram beskrivs. Detta kapitel är utformat efter fem olika teman i 
vilka vi redogör vår empiri. I slutet av varje tema följer en analysdel där vi kopplar den 
presenterade empirin med våra teoretiska utgångspunkter. Därefter kommer kapitlet 
diskussion i vilket vi inleder med att presentera och besvara studiens tre frågeställningar. 
Sedan återknyter vi studiens resultat med den tidigare forskningen i en övergripande 
diskussion. Slutligen presenteras våra avslutande reflektioner, där vi fritt diskuterar studiens 
resultat för att sedan mynna ut i förslag på fortsatt forskning.  
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4. Tidigare forskning  
 

För att finna relevanta studier till vår uppsats sökte vi efter vetenskapliga artiklar, 
avhandlingar och böcker gällande organisation och kön. Sökningen skedde via Uppsala 
universitets sökmotorer och genererade i ett brett urval, varav ett flertal texter valdes ut för att 
läsas igenom. Denna sökning gjordes för att vi skulle få mer kunskap om hur området 
problematiserats och förklarats tidigare och för att vi skulle få en inblick i forskningsområdet. 
Efter att vi läst igenom texterna valdes fem studier ut, vilka anses vara intressanta att använda 
och redogöra för i förhållande till vår studie. Samtliga studier och artiklar som presenteras 
synliggör problematiken som utgörs av att män dominerar de högre positionerna inom 
organisationer.  Den första studien som presenteras är en avhandling skriven av Sophie 
Linghag i vilken hon synliggör den existerande problematiken gällande kvinnors bristande del 
i den svenska chefsförsörjningen inom den privata sektorn. Därefter presenterar vi resultat ur 
boken ”Det ordnar sig – teorier om organisation och kön” skriven av författarna Anna Wahl, 
Charlotte Holgersson, Pia Höök och Sophie Linghag. Boken behandlar olika 
organisationsteorier med ett könsperspektiv. Efter detta introduceras den studie som 
författarna Morrisson, Van Velsor och White behandlar i sin bok ”Breaking the glass ceiling 
– can women reach the top of Americas largest corporations?”. De undersöker i denna bok 
hur högt uppsatta kvinnliga chefers karriärer sett ut samt vilka hinder de stött på under vägen 
dit. Därefter redogör vi för artikeln ”Four ways of looking at women and leadership” skriven 
av Yvonne Due Billing och Mats Alvesson. Artikeln beskriver fyra olika sätt att se på kvinnor 
och ledarskap. Slutligen presenteras Joan Ackers artikel ”Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory 
of Gendered Organizations” som problematiserar hur organisationer kan ses som könade och 
formade efter manliga kroppar. 

4.1 Kön i chefsförsörjning 
Att synliggöra problematiken som existerar gällande kvinnors bristande del i den svenska 
chefsförsörjningen har professorn Sophie Linghag gjort i sin avhandling ”Från medarbetare 
till chef - kön och makt i chefsförsörjning och karriär”. Studien undersöker kvinnors och 
mäns förutsättningar att bli chefer inom banksektorn samt hur kön behandlas i denna process 
av chefsförsörjningen (Linghag, 2009, s.237). Syftet med Linghags studie är att försöka 
problematisera hur det kommer sig att mansdominansen bland chefer i stora organisationer 
inom svenskt näringsliv är så stor, när könsfördelningen bland medarbetarna i övrigt är 
jämlik. Linghags avhandling bygger på en kvalitativ ansats. Hon har gjort en intervjustudie 
som bygger på intervjuer med elva kandidater som deltar i ett chefsutvecklingsprogram vid en 
bank som hon studerat under två års tid. Kandidaterna bestod av sex kvinnor och fem män, 
och avsikten med dessa intervjuer var framför allt att undersöka hur de som chefskandidater 
orienterar sig i karriären. Utöver dessa elva kandidater intervjuade Linghag även HR-aktörer 
på samma bank för att försöka förstå hur chefsförsörjningen av nya chefer organiseras och 
även hur dessa chefskandidater utvärderas (Linghag, 2009, s.70). Hon gjorde även deltagande 
observationer för att undersöka vad individer på olika positioner gör när de praktiserar 
chefsförsörjning och kön (Linghag, 2009, s.64). 
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Resultaten i Linghags studie visar hur kön skapas och ordnas i chefsförsörjning av nya chefer 
genom att individers potential blir könsmärkt. Detta i sin tur leder ofta till att kvinnor och 
mäns möjligheter att göra karriär inom organisationer blir påtagliga och karriären i sig blir 
könsmärkt. När karriären blir könsmärkt bidrar även det till att män och kvinnors 
handlingskraft förändras då kvinnors handlingskraft avtar, när de inte ser samma möjlighet 
som männen att nå de högre positionerna inom en organisation. Linghag menar även att 
chefsförsörjning består av ett flertal olika praktiska tillämpningar såsom jämställdhetsarbete, 
individualism och könsneutralitet som alla individuellt och i kombination med varandra bidrar 
till att ifrågasätta, förändra och återskapa könsordningen. För att en förändring ska se måste 
en medvetenhet resas om hur kön i chefsförsörjning är integrerat med dessa olika praktiska 
tillämpningar samt hur de speglar och berör varandra. Främst av allt menar Linghag att det 
krävs nya praktiker inom organisationer för att kunna nå en jämnare könsfördelning inom 
chefspositionerna (Linghag, 2009, s.237).  

Linghag synliggör även problematiken gällande bristen av kvinnor i chefsförsörjningen 
genom att bland annat presentera en kartläggning som Statistiska Centralbyrån (SCB) gjort. I 
den redovisas det för hur könsfördelningen mellan kvinnor och män på ledande positioner 
inom den privata sektorn ser ut. Resultaten visar att könsfördelningen bland unga chefer i 
åldern 35 eller yngre är den jämnaste, med 25 procent kvinnor och 75 procent män. Däremot 
menar Linghag att problematiken skapas redan hos den yngre chefsgruppen, trots att den 
visade sig ha den jämnaste könsfördelningen. Detta eftersom möjligheterna att få den 
erfarenhet som krävs för att nå de ledande positionerna är ojämnt fördelad mellan könen, där 
kvinnans chans till befordran ofta är lägre än mannens. Denna mansdominans menar Linghag 
utgör ett maktproblem på både samhälls-, organisations- och individnivå eftersom män och 
kvinnors olika livsvillkor blir tydliga, då män i allt större utsträckning har ett större inflytande 
i arbetslivet än vad kvinnorna har (Linghag, 2009, s12f).  

4.2 Struktur, ledarskap och symbolism  
Författarna Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök och Sophie Linghag presenterar i 
boken ”Det ordnar sig – teorier om organisation och kön” organisationsteorier som är 
kopplade till fyra olika teman: Struktur, Ledarskap, Symbolism och Förändring. Boken är 
strukturerad utefter dessa teman och de teorier som tas upp där kopplas i sin tur till ett 
praktikfall vid namn Global. Praktikfallet följer med som en röd tråd genom bokens alla 
kapitel och är en studie som en av författarna, Charlotte Holgersson, gjort tidigare. Företaget 
Global har ett dotterbolag vid namn Detalj vilket är det företag som studien bygger på. 
Praktikfallet har till syfte att undersöka varför kvinnorna i Detalj inte gör karriär i samma 
utsträckning som männen. I denna studie har Holgersson använt sig av både kvantitativa och 
kvalitativa metoder där en enkät har skickats ut till samtliga kvinnliga avdelningschefer och 
även till en manlig referensgrupp, totalt 70 stycken. Hon genomförde även tio stycken 
intervjuer med kvinnliga avdelningschefer (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2001, s.14f, 
19f, 29). Resultaten från tre av bokens teman kommer presenteras mer ingående nedan, då 
dessa anses mest relevanta i förhållande till vår studie.   
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När det gäller temat struktur så beskrivs det att det inom Detalj finns en problematik gällande 
positioneringen av könen, då det finns en hierarkisk fördelning där män besitter de högre 
chefspositionerna inom företaget. Detta medför att männen ges mer makt och har fler 
möjligheter att påverka organisationen än vad deras kvinnliga kollegor har. Enkätsvaren visar 
att kvinnor och män upplever sina möjligheter gällande befordran och karriär olika. 
Majoriteten av kvinnorna upplever att de inte bedöms på lika villkor som männen. Männen 
däremot anser att bedömningen av könen är lika (Wahl m.fl., 2001, s.94ff). 

Inom organisationen Detalj förekommer även en intern och informell rekrytering som i sin tur 
bygger på personliga kontakter. Intervjuerna visar att detta resulterar i att kvinnor i högre 
utsträckning än män riskerar att osynliggöras på grund av att deras personliga nätverk inte är 
lika stort som männens. Det beskrivs också att det hos Detaljs ledning finns en felaktig 
föreställning om kvinnorna i organisationen, nämligen att de inte har möjlighet att flytta eller 
jobba övertid på grund av familjelivet. Enkätsvaren visar dock motsatsen, det vill säga att 
kvinnor visst är beredda att flytta och jobba övertid om de skulle bli erbjudna ett mer 
kvalificerat jobb (Wahl m.fl., 2001, s.97).  

I temat ledarskap undersöktes bland annat hur kvinnors villkor som chefer ser ut. Man fann då 
att de kvinnliga avdelningscheferna i högre utsträckning än sina manliga kollegor fick ta 
större ansvar för hem och familj. De kvinnliga cheferna har sämre förutsättningar att anpassa 
sig till den rådande arbetsorganisationen, som kräver att någon annan ansvarar för 
familjelivet. De kvinnliga cheferna i denna studie hade även framgångsrika män, vilket 
resulterade i att ett större ansvar gällande familjen lades på kvinnorna i fråga. Kvinnorna 
utsätts därmed för en dubbel stress som konflikten mellan arbetsliv och familjeliv skapar 
(Wahl m.fl., 2001, s.127f).  

Inom Detalj spelar även den homosociala reproduktionen en stor roll under rekryteringen. 
Homosocial reproduktion innebär att individer på ledande positioner tenderar att rekrytera 
individer med liknande personlighetsdrag som dem själva. Resultatet visar att det finns en 
grabbig jargong inom företaget där de kvinnliga cheferna bemöts annorlunda och har därmed 
annorlunda villkor som chefer. Denna stämning som finns männen emellan kan illustrera som 
exempel på deras homosociala spel som även medför att männen ges fördelar i exempelvis 
rekryteringsprocessen. Eftersom män i detta fall har lättare för att identifiera sig med män än 
med kvinnor. Inom Detalj medför detta att män i högre utsträckning än kvinnor rekryteras till 
de högre positionerna inom företaget, eftersom rekryteringen är intern och styrs av män (Wahl 
m.fl., 2001, s.107, 129).  

Rörande temat symbolism så beskrivs det att den organisationskultur som finns inom Detalj 
bidrar till en informell struktur, där kompetens och personlighet är viktigt. Inom 
organisationen är ledningen samt de högre positionerna mansdominerade, vilket i sin tur leder 
till att männen har tolkningsföreträde gällande vilken slags kompetens samt personlighet som 
är önskvärd på chefspositionerna inom organisationen. Det framgår också att de 
personlighetsdrag som är önskvärda inom Detalj har en maskulin könsmärkning, då det 
uttrycks att de anställda exempelvis bör ”ta för sig” och ”vara hungriga” (Wahl m.fl., 2001, 
s.158f). 
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4.3 Glastak 
Den organisatoriska teorin om glastaket vilken behandlar könsliga hinder inom organisationer 
presenteras i boken ”Breaking the glass ceiling – can women reach the top of Americas 
largest corporation” skriven av Morrison, White och Van Velsor. Boken bygger på en 
kvalitativ treårig studie i vilken författarna har intervjuat kvinnliga toppchefer på USAs 100 
största företag. Detta för att undersöka vilka faktorer som kan tänkas avgöra vilka individer 
som når framgång i dessa företagsmiljöer. Studiens urval består av 76 kvinnor på 
mellanchefsnivåer samt 16 manliga och 6 kvinnliga chefer på de högsta positionerna. 
Intervjuerna med de högt uppsatta kvinnliga cheferna jämförde författarna sedan med en 
liknande studie som de tidigare genomfört med manliga toppchefer. Detta för att undersöka 
vad det fanns för likheter och skillnader mellan de ledande chefernas erfarenheter under sina 
karriärer (Morrison, White & Van Velsor, 1994, s. 9).  

Studien visar att de kvinnliga cheferna återkommande har en beskrivning om hur de ”brutit 
sig genom glastaket” för att nå deras nuvarande position samt hur den verkställande miljön 
där skiljer sig bland män och kvinnor. Författarna menar att glastaket är en barriär som 
hindrar kvinnor som grupp från att nå de högre chefspositionerna i deras egenskap av kvinna, 
snarare än att de saknar relevant kompetens (Morrison m.fl., 1994, s.123f).  

Glastaket kan liknas vid hinder som uppkommer i form av tre nivåer av grundläggande press 
som kvinnorna i studien ständigt upplevde försvåra deras roll som kvinna och chef.  Den 
första nivån av press är pressen gällande jobbet i sig, i rollen som chef. Kvinnorna uttrycker 
hur de fått kämpa med långa kvällar på kontoret, olika typer av beslutsfattande och hur de 
utöver sina egna arbetsuppgifter förväntas motivera sina arbetskollegor till att nå företagets 
gemensamma mål. Rollen som chef på ett stort företag kommer med många uppgifter och 
pressen hos kvinnorna ligger i hur de förväntas utföra dessa uppgifter för att bli accepterade, 
nämligen bättre än alla andra (Morrison, m.fl., 1994, s.16f). Den andra nivån av press som 
gemensamt uttryckts av kvinnorna handlar om att vara chef och kvinna. De menar att genom 
att vara kvinna på en position där få, om några kvinnor, har varit innan bidrar till en känsla av 
ansvar och skyldigheter som genererar press.  Resultatet i deras studie beskriver hur kvinnliga 
chefer utför sitt arbete i ett så kallat ”glashus” i vilket de fruktar tanken av att misslyckas i sitt 
arbete, eftersom det inte bara skulle påverka deras egen utveckling utan även begränsa de 
möjligheter som kommer komma att ges till de kvinnor som kommer efter dem. Pressen 
uppstår även av att som kvinnlig chef utgöra en minoritet. Där hon å ena sidan ansvarar för att 
representera kvinnor som grupp, och å andra sidan skiljs åt från männen på grund av sitt kön. 
Förutom att de kvinnliga cheferna ständigt granskas i sin roll som chef känner de sig 
ovälkomna i branschen då ledningarna ofta har en gammaldags mentalitet som inte 
uppmärksammar kvinnan eller kan se henne på samma nivå som mannen (Morrison, m.fl., 
1994, s.16f). Den tredje och sista nivån av press handlar om hur kvinnorna i studien upplever 
svårigheter med att klara av de krav som ställs på dem utanför arbetet. Kvinnan förväntas ta 
stort ansvar för att upprätthålla hushållet, uppfostra barnen och vårda förhållandet med sin 
man. Utöver detta ska de klara av att framgångsrikt gå mellan rollen som chef på kontoret till 
att effektivt gå vidare till den personliga sfären i vilken de förväntas vara kravlösa, ömsinta 
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och lekfulla. Att utföra och hantera alla dessa krav och förväntningar leder till hög press på 
kvinnorna och kraven på dem själva höjs (Morrison m.fl., 1994, s.17ff). 

4.4 Fyra perspektiv att se på kvinnor och ledarskap 
I artikeln “Four Ways of Looking at Women and Leadership” undersöker författarna Yvonne 
Due Billing och Mats Alvesson vilka grundläggande problem som finns gällande kvinnor och 
ledarskap. Artikeln bygger på texter och studier som publicerats inom området kvinnligt 
ledarskap och har till syfte att besvara frågeställningen: Varför det finns så få kvinnliga ledare 
idag? Författarna har med utgångspunkt i dessa texter kommit fram till att det finns fyra olika 
perspektiv att se på kvinnor och ledarskap ur (Billing & Alvesson, 1989, s.63).  

Det första perspektivet menar att det är de strukturella, kulturella och sociala processerna som 
finns i samhället som skapar en åtskillnad mellan mäns och kvinnors möjligheter och 
karriärer. Eftersom dessa processer tenderar att verka i favör för männen. Författarna 
beskriver att kvinnor generellt sett innehar de lägre positionerna i arbetslivet på grund av hur 
de uppfostrats samt vilken utbildning de väljer. De få kvinnor som i sin tur erövrar manliga 
positioner får inte samma behandling som männen utan tenderar att bli diskriminerade och ses 
som stereotyper. De stereotypifieringar som finns av kvinnor minskar deras möjligheter vid 
rekrytering och påverkar deras karriärmöjligheter negativt. Bland annat så finns det 
föreställningar om att en framgångsrik ledare ska ha manliga attribut. Detta medför att en 
kvinna vid rekrytering, trots att hon har samma kompetens som mannen, tenderar att bli 
bortvald. Det framkommer även att kvinnor vid rekrytering upplever att de inte ges samma 
möjligheter som männen utan ofta blir förbisedda eftersom de förväntas ta mer ansvar för hem 
och barn (Billing & Alvesson, 1989, s.65ff).  

Det andra perspektivet tar sin utgångspunkt i de sociala krafter som förhindrar det fulla 
utnyttjandet av den potential och kompetens som finns i samhället idag. Den kvinnliga 
kompetensen tillvaratas inte i den utsträckning den borde och därmed utnyttjas inte 
effektiviteten maximalt. Samhället utnyttjar den kvinnliga kompetensen på fel sätt, då 
kvinnorna placeras inom områden där de inte ges möjligheter att göra karriär exempelvis 
inom vård- och serviceyrken. Perspektivet menar att företag kommer att bli tvungna att se till 
kompetens och inte till kön för att överleva på dagens tävlingsinriktade marknad. Bland annat 
en förbättrad rekrytering kan på sikt bidra till mer könsneutrala organisationer (Billing & 
Alvesson, 1989, s.68ff).  

Kvinnor och män tänker olika och har olika värderingar och erfarenheter menar det tredje 
perspektivet. För att nå de högre positionerna måste kvinnorna framhäva sina specifika 
kvalifikationer och orienteringar, som skiljer dem från männen. Kvinnor kan nämligen i 
egenskap av kvinna tillföra någonting extra till mansdominerade organisationer. Resultaten 
visar att det finns en föreställning att kvinnor har en ledarstil som skapar mindre hierarkiska 
arbetsplatser som i sin tur kan förändra arbetsklimatet (Billing & Alvesson, 1989, s.71ff).  
 
Det fjärde och sista perspektivet menar att kvinnors och mäns attityder, intressen och 
prioriteringar skiljer sig åt i de flesta fall. Kvinnor har traditionellt uppfostrats till att de ska 
vara omhändertagande och prioritera hem och barn. Männen i sin tur uppfostras till att vara 
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starka, tävlingsinriktade och att våga ta risker. Kvinnorna riktar sig därmed mot den privata 
sfären medan männen riktar sig mot den offentliga (Billing & Alvesson, 1989, s.74ff). 
Perspektivet beskriver två grundläggande anledningar till varför det är så få kvinnor på 
ledande positioner. Den första är att kvinnor tenderar att söka sig till områden som inte ger så 
stora karriärmöjlighet. Här spelar uppfostran och socialisationen en stor roll, då kvinnan ofta 
väljer de utbildningar och yrken som traditionellt sett har ansetts varit bäst lämpade för henne. 
Den andra anledningen är att kvinnan upplever svårigheter att kombinera karriär och familj 
och därmed inte söker sig till de ledande positionerna. Eftersom kvinnor och män har olika 
värderingar och orienteringar kan det medföra att kvinnor som kliver in i den ”manliga 
världen” stöter på motstånd då organisationerna generellt sett är mansdominerade och därmed 
är formade efter manliga värderingar. Organisationer är med andra ord inte anpassade efter 
kvinnor. Detta kan medföra att det uppstår en konflikt mellan den kvinnliga rollen och 
organisationens förväntningar på henne. Rollen som kvinna och rollen chef överensstämmer 
inte (Billing & Alvesson, 1989, s.74ff). 
 
För att fler kvinnor ska nå de ledande positionerna så menar författarna att grundläggande 
organisationsförändringar måste ske. De beskriver också att kvinnor som besitter ledande 
positioner inte ska försöka agera som män, utan som sig själva. Först då kan andra värderingar 
lyftas fram och prioriteras samtidigt som det kan ske förändringar i organisationers strukturer 
(Billing & Alvesson, 1989, s.75f). 
 

4.5 Hierarkier, arbete och kroppar 
Joan Acker beskriver i artikeln ”Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered 
Organizations” den problematik som finns angående bristen på teorier om kön och 
organisation. Feministiska forskningar visar att manlig dominans är vanligt förekommande i 
hierarkiska organisationer. Trots detta menar många feministiska studier att organisationer är 
könsneutrala. Detta är något som Acker motsäger, då hon menar att olika föreställningar om 
kön finns inom alla organisationer och påverkar deras strukturer. Organisationer är därmed 
könade. Organisationernas könsprägling är dock något som de försöker dölja genom att 
osynliggöra den förkroppsligade naturen som vissa arbeten har. Författaren beskriver att 
organisationer framställer en bild av arbetaren där hen ska ses som universell och okroppslig, 
men denne arbetare är i själva verket en man menar hon. Den manliga kroppen symboliserar 
arbetaren och de föreställningar som finns om mannen genomsyrar i sin tur de organisatoriska 
processerna. Som en följd av detta uppkommer en könssegregering och en marginalisering av 
kvinnor, vilket upprätthålls så länge organisationer enbart är formade efter manliga kroppar 
(Acker, 1990, s.139).     

Organisationer producerar både kön och klassrelationer och varje struktur som finns inom 
organisationen har i sin tur en underliggande könsprägel. Olika jobb har en könsprägel och det 
finns empiriska bevis på att könssegregering är ett vanligt förekommande mönster. Acker 
beskriver fem olika integrerande processer där kön involveras inom organisationer. Den första 
processen som sker är en åtskillnad av könen gällande arbetsfördelning, tillåtna beteenden och 
positioner i det fysiska rummet. Detta uttrycker sig bland annat i att män besitter de högre 
positionerna och därmed har den största makten inom organisationen. Den andra processen är 
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att organisationer skapar symboler som kan bidra till att upprätthålla åtskillnaden mellan 
könen. Exempelvis så finns det en föreställning om att en framgångsrik ledare ska vara man. 
Tredje processen berör konversationen som äger rum mellan män och kvinnor. Om det i 
interaktionen mellan könen finns olika influenser av dominans och underordning så kan 
språket bidra till att reproducera de könsskillnader som finns inom organisationen. Om dessa 
tre processer existerar inom en organisation så är de berörda individerna i sin tur medvetna 
om detta, vilket leder till att de anpassar sig till de rådande normerna som finns på 
arbetsplatserna. Exempelvis söker sig individerna till tjänster som anses passande, de anpassar 
sitt språkbruk och agerar på ett sätt som anses korrekt för den roll de innehar. Den sista menar 
att kön är en ständigt pågående process som påverkar de sociala strukturerna i samhället och 
även organisationsstrukturerna. På så vis påverkar kön de existerande relationerna som finns 
inom organisationen och involveras därmed även i organisationens logik (Acker, 1990, 
s.145ff). 

Acker beskriver även att det inom organisationer finns hierarkier och beroende på vilket jobb 
du har så ges du en viss position i hierarkin. Hon menar också att dessa hierarkier är könade. 
Majoriteten av de lägre positionerna innehas av kvinnor, vilket medför att de har mindre 
ansvar och lägre lön. Därmed tilldelas de även en lägre position i hierarkin. Författaren 
beskriver även att kvinnor tenderar att ses som opassande för vissa sorters jobb, eftersom hon 
anses ha andra skyldigheter förutom jobbet. Till skillnad från mannen som endast förväntas 
fokusera på sitt arbete. Den kvinnliga kroppen exkluderas bland annat för att hon förväntas ta 
ett större ansvar för hem och barn. Man försöker rättfärdiga den låga positionen som kvinnliga 
jobb har genom att påpeka att hon är oförmögen att klara av att både ha en ledande position 
och samtidigt vara mamma. Kvinnan måste med andra ord släppa sina feminina egenskaper 
för att kunna fungera i toppen av en manlig hierarki. Den kvinnliga kroppen utesluts medan 
den manliga kroppen inte gör det (Acker, 1990, 148ff).   
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5. Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensram som används i studien att presenteras. De 
angreppssätt som introduceras här kommer sedan att utgöra analysinstrument för empirin. 
Först presenteras fenomenologin och dess teoretiska utgångspunkter, som utgörs av Sara 
Ahmeds begrepp ”in line” och ”off line” samt Berger och Luckmanns teori om 
institutionalisering. Dessa används främst för att fånga upp de individuella erfarenheterna som 
finns inom fältet. Fenomenologin anses passande i förhållande till vår studie, då vi söker 
förståelse för hur kvinnorna inom organisationen upplever och beskriver sin situation. 
Därefter redogörs Yvonne Hirdmans teorier om genussystem och genuskontrakt vilka 
används för att undersöka den kvinnliga underpresentationen på ledande positioner. Hirdmans 
teorier anses väl lämpade för att undersöka kvinnans roll i en manlig hierarki.  Även det 
intersektionellt teoretiska begreppet homosocial reproduktion ingår i den teoretiska 
referensramen, då detta begrepp är lämpligt att behandla då det syftar till att förklara hur 
företag organiserar sig och hur chefer rekryterar personal.  

5.1 Fenomenologi  
Fenomenologin försöker förstå världen och den sociala verkligheten genom att undersöka 
människor i deras vardagsliv. Perspektivet lägger stor vikt vid subjektet och dennes levda 
erfarenheter. Den levda erfarenheten ses som meningsskapande och bestäms av situationen. 
Det finns ingen neutral övergripande blick utan vårt medvetande är alltid riktat mot 
någonting. Verkligheten ges till oss via erfarenheten (Ferguson, 2006, s.38, 43ff, 85). 
Människorna skapar själva den sociala verkligheten genom deras aktiviteter och verkligheten 
ska därmed inte ses som externt bestämd eller objektiv. Den vardagliga människan i sin 
livsvärld är alltså primär att studera enligt fenomenologin. Livsvärlden är den värld som vi 
inte reflekterar över, utan den är given och bekant för oss. Det är den värld vi upplever varje 
dag och är även den främsta källan för mening och bevis. Fenomenologin poängterar vikten 
av det individuella subjektet men perspektivet värdesätter även intersubjektivitet. Den sociala 
verkligheten kan inte skapas av enbart enskilda individer utan det krävs också att de 
interagerar med varandra (Overgaard & Zahavi, 2009, s.1, 4f).        
 
5.1.1 In line och off line     
Sara Ahmed använder sig av de teoretiska begreppen ”in line” och ”off line” för att förklara 
hur kroppar är orienterade mot vissa objekt vilket i sin tur påverkar det kroppsliga agerandet. 
Begreppen kan liknas vid olika handlingslinjer som finns i samhället. För att ses som ”in line” 
krävs det att man följer den linje som anses vara normativt korrekt, det normala och 
accepterade. Denna normativa linje uppkommer genom repetition av mänskligt agerande och 
skapar ett rum för det kroppsliga handlandet. För att följa en viss linje krävs det att kroppar 
orienterar sig mot vissa objekt, detta medför att andra objekt automatiskt utesluts. Därmed har 
man olika objekt inom räckhåll beroende på vilken linje kroppen följer. De kroppar som inte 
följder den normativa linjen ses som ”off line”. Dessa kroppar uppfattas som avvikande och 
sticker ut i högre utsträckning än en kropp som anses vara ”in line”, de har även färre objekt 
inom räckhåll (Ahmed, 2006, s.65ff). 
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En konsekvens av dessa handlingslinjer är att kroppar som är ”off line” tenderar att bli 
stoppade i vissa situationer. En kropp som avviker stoppas i högre utsträckning än en kropp 
som följer strömmen. Detta förhindrande som vissa personer stöter på begränsar vad de kan 
göra. Vissa kroppar stoppas medan andra ges företräde och får passera. Avgörande för om du 
tillåts passera eller stoppas beror alltså på om du ses som ”in line” eller ”off line”. Detta leder 
i sin tur till att de stoppade kropparna i högre utsträckning känner sig ”out of place”. Med 
andra ord vidgas rummen och världen för vissa sorters kroppar (Ahmed, 2006, s.111f, 139ff). 

Rum är formade och skapade efter vissa kroppar mer än andra. De innehåller olika linjer som 
i sin tur möjliggör och omöjliggör vissa personers handlingar. Vilka objekt du är riktad mot 
påverkar hur de uppfattas av andra, vad du kan göra och till vilka platser du kan gå. En person 
som ses som ”in line” kan ta sig an rummet och agera relativt fritt till skillnad från en person 
som är ”off line”, vars agerande därmed begränsas. Kroppen anpassar sig oftast till de normer 
som finns i olika rum vilket påverkar handlandet och medför att man går miste om det som 
finns utanför den normativa linjen (Ahmed, 2006, s.90ff, 99ff).    
 
5.1.2 Institutionalisering  
Sara Ahmed resonerar även kring institutioner. Hon menar att institutioner ses som 
orientation devices och de bestämmer själva vilka som ska få ingå i deras verksamheter. 
”[…]institutions become given as an effect of the repetition of decisions made over time, 
which shapes the surface of institutional spaces. Institutions involve lines, which are the 
accumulation of past decisions about “how” to allocate resources, as well as “who” to 
recruit” (Ahmed, 2006, s.133). Institutioner har normativa linjer som de följer och arbetar 
efter vilket medför att vissa kroppar befinner sig ”above” och andra ”below”. Personer som 
befinner sig i ”above”-kategorin har lättare för att avancera och klättra uppåt inom 
organisationen, de är ”in line” (Ahmed, 2006, s132ff).  
 
För att följa en viss linje krävs det att man orienterar sig mot vissa objekt, detta medför att 
andra objekt automatiskt utesluts. Biologiskt anses kvinnan ha två orienteringar en sexuell 
mot män och en reproduktiv mot barn. Männen i sin tur anses bara ha en sexuell orientering 
som riktar sig mot kvinnan. Ur denna synvinkel är kvinnan bara kvinna så länge hon har dessa 
två orienteringar. Detta medför att, framförallt kvinnor, måste rikta in sig mot heterosexuellt 
äktenskap och reproduktion för att vara ”in line” (Ahmed, 2006, s.84ff).  
 
Ahmeds linjebegrepp kan liknas vid Berger och Luckmanns teori om institutioner där linjer 
och institutioner möjliggör och omöjliggör vissa personers handlingar. Berger och Luckmann 
menar att den sociala verkligheten är aktivt konstruerad. Det finns många olika verkligheter 
men det är vardagsverkligheten som är den dominerade och den man alltid återkommer till 
och det är kunskapen som styr människors agerande i denna verklighet. Vardagsverkligheten 
upplevs som ordnad och språket har en stor roll att spela, då det hjälper till att skapa både 
ordning och mening. Verkligheten är också av intersubjektiv karaktär och min naturliga 
attityd överensstämmer med andra individers. Författarna menar även att den mänskliga 
utvecklingen och samhällsordningen är sociala produkter (Berger & Luckmann, 2011, s.31ff, 
77f).  
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Grundformen av social integration är ”face-to-face” och det är först då den andra personen 
blir fullständigt verklig. Man uppfattar och behandlar personer enligt så kallade 
typifieringsscheman som vardagsverkligheten innehåller. Vid integration med andra använder 
man sig av olika typifieringar som påverkar integrationen exempelvis ”svensk”, ”kvinna”, 
”chef” och så vidare. Typifieringarna styr hur man bemöter och agerar gentemot personen i 
fråga och modifieras om de anses vara felaktiga (Berger & Luckmann, 2011, s.41ff). 
 
I grunden för alla institutioner ligger alltid olika vaneskapande processer och typifieringar. 
Vanan effektiviserar vår handling samtidigt som den utesluter vissa alternativ (Berger & 
Luckmann, 2011, s.69f). ”Institutionalisering uppträder varhelst det förekommer en 
ömsesidig typifiering av vanemässiga handlingar av typer av aktörer. Annorlunda uttryckt är 
varje sådan typifiering en institution” (Berger & Luckmann, 2011, s.70). Institutionalisering 
innebär social kontroll och de typifieringar som bildar institutioner är alltid gemensamma. 
Institutioner gör olika typifieringar av både individer och handlingar. De bestämmer vilka 
handlingar vissa typer av aktörer ska utföra samt på vilket sätt de ska göra det. Institutionerna 
bildar normer och regler som individerna förväntas följa för att bli accepterade. Människor 
följer mestadels dessa och på så vis skapas den sociala kontrollen och ordning upprättas. 
Institutionaliseringen förs också vidare till kommande generationer vilket ses som den 
fullbordande processen, detta sker bland annat genom socialisationen. Överföringen av en 
institution kan ses som en ”uppfostringsprocess” där man gradvis lär känna de institutioner 
som berör en. Vid överföringen ses vissa som sändare och andra som mottagare av den 
”kunskap” som överförs. De institutionella aktiviteterna ses nämligen som kunskap som 
behöver föras vidare. För att kunna analysera ett socialt fenomen och den institutionella 
ordningen krävs det att man analyserar medlemmarnas kunskaper om just denna ordning 
(Berger & Luckmann, 2011, s.70ff, 82, 87ff).  
 
Gemensamma typifieringar leder till att typiska handlingsmönster infinner sig som i sin tur 
leder till att olika individer intar olika roller. Även rollerna har sitt ursprung i det vanemässiga 
handlandet. För att de institutionella handlingarna ska kunna utföras krävs den att människor 
har olika roller. Rollutförarna agerar på det sätt som anses passande för just sin roll. De 
normer som finns för rollutövandet har de i sin tur fått från det gemensamma 
kunskapsförrådet. Den institutionella ordningen representeras via rollerna på två sätt; rollen 
representerar först sig själv och sen representerar den ett institutionellt nät av handlingar. 
Vilken position du får i hierarkin bestäms också av vilken roll du innehar. Rollerna hjälper 
även institutionerna att reproducera sig själva, genom att rollerna gång på gång upprepas 
(Berger & Luckmann, 2011, s.73, 91ff).  
 
Den institutionella ordningen behöver legitimeras när objektiveringarna ska överföras till 
nästa generation. Legitimering är inte nödvändig i det första skedet av institutionaliseringen 
eftersom den är självklar för de berörda aktörerna. Legitimeringen har till uppgift att förklara, 
försvara och rättfärdiga den institutionella ordningen. Den har även en kognitiv och en 
normativ sida. Legitimeringen talar om hur saker och ting är samt varför man bör agera på ett 
visst sätt. Det är framförallt ”kunskap” som prioriteras vid legitimeringen, värderingar 
kommer i andra hand. Språket är dock den viktigaste byggstenen och det är via språket 
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förklaringar om den institutionella ordningen når individerna. Det förekommer också att 
människors agerande avviker från det institutionellt bestämda, följderna för detta är 
sanktioner där en myndighet över individen involveras (Berger & Luckmann, 2011, s.79, 
111ff).    
 

5.2 Könsmaktsordning  
Genusprofessor Yvonne Hirdman använder sig av olika teoretiska begrepp för att försöka 
förklara den könsmaktsordning som existerar i samhället. Ett av dessa begrepp kallar hon 
genussystem. Detta syftar till att beskriva hur män och kvinnors beteende styrs av samhällets 
strukturer och den könsmaktsordning som råder där. Genussystem används även för att 
förklara könens olika förhållanden snarare än att använda det som en teori för kvinnans 
underordning.  Begreppet bygger på två olika logiker som tillsammans fungerar som en 
ordningsstruktur och är de två bärande stommarna i sociala ordningar och kan användas på ett 
generellt plan. Den första logiken kallar Hirdman för dikotomin. Logiken innebär den 
isärhållning som existerar i alla delar av samhället där det manliga och det kvinnliga könet bör 
hållas åtskilda för att upprätthålla den rådande ordningen (Hirdman, 2001, s.65). Den andra 
logiken kallas för hierarkin som bygger på att det är mannen som är överordnad kvinnan. Det 
är män som är människor och därmed utgör de normen för det normala och allmängiltiga. Den 
manliga normen är även något som Hirdman menar legitimeras ur isärhållningen (Hirdman, 
2001, s.59).  

Ytterligare ett begrepp som Hirdman presenterar är genuskontrakt. Med detta vill hon förklara 
de abstrakta outtalade kontrakt som alltid har funnits i varje tid, i varje samhälle och som 
existerar på platser och nivåer där kvinnlig makt utövas. Hon försöker med genuskontrakten 
förklara de olika relationsmönster som existerar mellan män och kvinnor och som styr deras 
roller och åtaganden i vardagen. Kontrakten ärvs från en generation till en annan, bland annat 
från far till son och från mor till dotter.  Dessa kontrakt är enligt Hirdman faktiska 
föreställningar uppspaltade på olika nivåer i samhället om hur män och kvinnor ska vara mot 
varandra i olika situationer, hur man behandlar varandra på arbetet samt hur man pratar med 
varandra – vem får säga vad, och vilka ord får man använda (Hirdman, 2001, s.77ff). Med 
genuskontrakt menas även mannens omhändertagande av kvinnan och hennes roll som 
mamma. Mannens roll i genuskontraktet är att vara försörjare och beskyddare medan kvinnan 
förväntas vara den som föder barn och uppfostrar dem.  Att dessa kontrakt existerar är dock 
något som människan i den västerländska världen inte är medveten om vilket leder till att de 
kommer att leva vidare och reproduceras i generationer så länge ingen förändrar kontrakten. 
Om isärhållningen mellan könen fortsätter kommer det bli mer och mer legitimt för mannen 
att verka som norm. För att kunna göra en förändring menar Hirdman att det måste ske en 
gränsöverskridning. Kvinnor måste gå in på manliga platser, flyttas upp i den existerande 
hierarkin samt göra manliga sysslor och få mer manliga egenskaper. Detta är det enda sättet 
för kvinnan att bli en del av normen istället för att endast fortsätta reproducera det existerande 
systemet (Hirdman, 2001, s.95ff).  
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5.3 Homosocial reproduktion  
Homosocial reproduktion är ett intersektionellt teoretisk begrepp som syftar till att förklara 
hur företag organiserar sig. Teorin kan användas för att förklara hur ledare inom 
organisationer gärna anställer individer som liknar dem själva, vilket innebär att män gärna 
anställer män och kvinnor anställer kvinnor. Genom att organisationer väljer bort det som är 
annorlunda så säkerställs det att företaget kommer att fortsätta att se ut ungefär som den alltid 
har gjort och att den därmed kommer att fungera som den tidigare har gjort. Detta fenomen är 
särskilt vanligt på höga chefspositioner i arbetslivet, där den som rekryterar finner trygghet i 
att hitta någon med liknande bakgrund och utbildning som tidigare chefer har haft. Detta för 
att det känns tryggt då dessa individer blir mer förutsägbara vad gäller framtida prestationer i 
arbetet (Eriksson-Zetterqvist & Styhre, 2007, s.11f). Den homosociala reproduktionen 
fungerar även självuppfyllande, i och med att organisationen ser ut som den gör kan kvinnor 
ha svårt att se sig själva i ledande positioner inom organisationen och undviker därför att söka 
sådana tjänster, då de ser sig själva sakna relevant kompetens. När kvinnor agerar på detta sätt 
gör de den homosociala reproduktionen en tjänst, eftersom det leder till att 
rekryteringansvarig får in få ansökningar av kvinnor och därmed blir uppgiften att fortsätta att 
anställa män enklare och den uppfattas som mer legitim (Eriksson-Zetterqvist & Styhre, 2007, 
s.55ff). 
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6. Metod  
 

I detta kapitel beskrivs studiens metodologiska tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med en 
beskrivning och motivering av den valda metoden. Därefter följer en redogörelse för studiens 
tillvägagångssätt och analysarbete, som följs av en introducering av de medverkande 
respondenterna. Avslutningsvis redogörs det för de etiska resonemang som förts under 
studiens gång. 

6.1 Val av metod 
Denna uppsats har en vetenskapsteoretisk utgångspunkt inom fenomenologin. Fenomenologin 
menar att vetenskapliga bevis och fakta i grunden handlar om meningsskapande, som alltid är 
kontextberoende. Vetenskapen har liksom allt meningsskapande sitt ursprung i det som 
fenomenologer kallar ’livsvärlden’ och ses ur fenomenologisk mening som något individer 
gör samt hur de relaterar till sin omvärld (Overgaard & Zahavi, 2009, s.5f, 18). Utifrån detta 
synsätt ansåg vi att en kvalitativ metod var den bäst lämpade, eftersom studiens fokus ligger 
på att undersöka kvinnors levda erfarenheter. Med hjälp av den kvalitativa metoden ansågs vi 
ha möjlighet att ta del av de subjektiva upplevelserna som fanns inom fältet. Den kvalitativa 
forskningsansatsen ger oss även en djupare förståelse för problemområdet.  Studiens syfte och 
frågeställningar hade inte kunnat besvaras lika väl med en kvantitativ metod, då denna mer 
syftar till att undersöka relationen mellan variabler (Trost, 2005, s.9).  En kvantitativ metod 
skulle inte heller vara lika lämpad till studiens syfte då den inte ger samma utrymme till att 
undersöka individers upplevelser av ett visst fenomen. Den kvalitativa metoden som används i 
studien har lämpat sig väl under genomförandet av datainsamlingen. Intervjuer som metod är 
flexibla och ger oss forskare möjligheten att följa upp respondenternas egna tankar och 
föreställningar. Detta skulle inte vara möjligt att få fram i samma utsträckning om vi använt 
oss av en annan forskningsansats.  

6.2 Tillvägagångssätt  
Under detta avsnitt kommer vi först ge en redogörelse för den inledande 
datamaterialssökningen som gjordes för att få en bredare inblick i problemområdet samt för 
att få kunskap om hur ICAs organisation ser ut. Vi beskriver hur, vart och varför vi sökt detta 
material samt vad vi fann av intresse i relation till vår studie. Den information som vi fann i 
det skrivna materialet har sedan stått som bakgrundsfakta till hur vi valt att gå vidare med 
studiens metodologiska tillvägagångssätt och empiriska material. Sedan beskriver vi hur vi 
har resonerat kring vårt urval och hur vi genomfört den kvalitativa studien.  

6.2.1 Inledande datainsamling 
När vi valt vilken organisation vi ville behandla i vår uppsats sökte vi på internet efter artiklar 
i vilka organisationen kunde återfinnas. Vi fann en artikel som publicerats på Svenska 
Dagbladets hemsida som presenterade siffror på hur ojämställd ICAs organisation är gällande 
bristen på kvinnor på de högre positionerna. Denna artikel ligger till grund för uppsatsens 
presenterade problemområde. Vi fann även en publicerad handbok skriven av Roger 
Fagerfjäll, som behandlar samma problematik som Svenska Dagbladets artikel. Denna 
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handbok beskrivs i uppsatsens inledande kapitel för att belysa att det valda problemområdet 
tidigare har synliggjorts.  

Efter att vi uppmärksammat vårt problemområde valde vi att söka information om ICAs 
organisation på internet. Detta för att vi ville få en bredare kunskap om hur organisationen är 
uppbyggd och hur den styrs. Vi ville även undersöka om hemsidan förmedlade någon 
information som vi tidigare varit omedvetna om och som var av intresse i förhållande till vår 
studie. Vi tog del av den information som kunde utläsas på företagets officiella hemsida 
(www.corporate.ica.se) gällande deras verksamhet. Speciellt information om hur ICA som 
organisation arbetar gentemot de enskilda ICA-butikerna fann vi av intresse, då vi ville veta 
hur samverkan mellan organisationens olika delar ser ut. På samma hemsida fick vi även en 
inblick i vilka direktiv som finns inom organisationen samt vilka värderingar och strategier 
som sägs spegla den.   

Även ICA-förbundets hemsida (www.ica-handlarna.se) besöktes för att bidra med ytterligare 
information om organisationen. Här tog vi bland annat del av ICAs affärsidé. Fokus låg dock 
på att samla in nyfunnen information om ICAs egna utbildningsorgan, ICA-skolan, samt hur 
processen att bli ICA-handlare ser ut.  På hemsidan fann vi även information om ett 
stipendium som ICA-förbundet årligen delar ut för att främja fler kvinnor till handlaryrket. 
Informationen om stipendiet användes sedan i våra intervjuguider, där vi formulerade 
specifika frågor gällande detta (Se bilaga 1-4).  

På grund av studiens kvinnliga fokus sökte vi även skrivet material på ICAs specifika 
hemsida i vilken de årligen publicerar sina Års- och Hållbarhetsredovisningar 
(www.reports.ica.se). Vi valde att läsa Års och Hållbarhetsredovisningen från år 2012 som 
är 218 sidor lång. Vårt intresse under läsningen låg i att finna om de i denna publicerats någon 
information gällande något existerande jämställdhetsarbete inom organisationen. Det vi fann 
av intresse var ett stycke där de beskriver ICAs ”Initiativ för jämställdhet och mångfald” 
(ICAs Års och Hållbarhetsredovisning 2012, s.27f). Detta stycke kommer senare utgöra en 
mindre del i resultatdelen samt behandlas i det avslutande diskussionskapitlet. 

Den information som vi efter dessa datamaterialsökningar kände var relevant och bidragande 
till studien har beskrivits i uppsatsens inledning. Där kan man läsa om hur ICAs organisation 
ser ut samt vilken verksamhet de bedriver. Däremot är inte den verksamhet som ICA-skolan 
driver beskriven i inledningen då den inte utgör en del av den problematik som beskrivs där. 
Vi anser dock att ICA-skolan kommer att spela en betydande roll i studien och har därför valt 
att sammanfatta den information som vi funnit via de officiella hemsidorna och det skrivna 
materialet, för att ge läsaren en bild av vad ICA-skolan är och vilket syfte verksamheten 
förväntas fylla inom organisationen. 

ICA-skolan  
ICA-skolan är namnet på ICA Sveriges interna kompetenspartner. Den startades 1955 och 
arbetar med att utbilda medarbetare för att öka butikernas och ICAs konkurrenskraft. Skolan 
erbjuder femtio olika utbildningar som alla har till syfte att främja den individuella 
kompetensutvecklingen inom organisationen. Det finns även möjlighet att få egna 
skräddarsydda utbildningar efter behov. Skolans utbildningstrappa syftar till att förbereda 

http://www.ica-handlarna.se/
http://www.reports.ica.se/
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medarbetare i butik och koncern för ett handlarskap (www.ica-handlarna.se). ICA-skolan 
beskrivs som en plattform som arbetar med att ”forma professioner och utbildningar som är 
nya för morgondagens detaljhandel” (www.corporate.ica.se). Detta görs då medarbetare inom 
ICA planerar sin individuella utbildning tillsammans med sin chef och den kan utföras på 
generalist-, specialist- och ledarnivå. ICA har även ett behörighetskrav som medarbetarna 
måste uppfylla för att kunna bli ICA-handlare. Detta krav är att de ska ha genomfört 
utbildningarna: Butiksledarutbildning (BLU) samt Företagsledarutbildning (FLU) inom ICA-
skolan (www.corporate.ica.se).  

6.2.2 Intervjuer och urval 
Utöver den inledande datainsamlingen som ovan beskrivits bygger vår studie även på resultat 
från sju intervjuer. Innan sökningen av respondenterna påbörjades resonerade vi kring vilka 
slags respondenter vi var intresserade av att intervjua. Med utgångspunkt i studiens syfte och 
frågeställningar fann vi det intressant att intervjua kvinnor på olika positioner inom 
organisationen. Detta för att bland annat se om erfarenheterna skiljer sig åt beroende på 
position. Respondenterna som kontaktades hade därför olika yrkesroller där ansvar och 
position varierade. Vi kom fram till att vi ville intervjua ansvarig för ICA-skolan, en HR-chef, 
ICA-handlare samt medarbetare ”på golvet”. Vårt urval involverar endast kvinnliga 
respondenter, i varierande åldrar. Detta eftersom vi har valt att fokusera på de kvinnliga 
erfarenheterna inom ICA, då vi anser att dessa är intressanta att belysa med utgångspunkt i det 
valda problemområdet. 

I vår inledande materialinsamling upptäckte vi information om ICA-skolan. ICA-skolan har 
en stor roll att spela gällande individens karriärmöjligheter inom organisationen. Därför ansåg 
vi att ansvarig för ICA-skolan var av värde att intervjua, då hon i sin professionella yrkesroll 
kunde delge oss information om både ICA-skolans verksamhet och sina egna erfarenheter om 
organisationen. HR-chefen i sin tur kontaktades även hon till stor del baserat på hennes 
yrkeskompetens, då vi ville få en djupare inblick i hur framförallt rekryteringsprocesserna 
inom ICA ser ut. Dessa två respondenter som arbetar på huvudkontoret kontaktades alltså för 
att vi å ena sidan ville ta del av deras subjektiva erfarenheter gällande organisationen. Å andra 
sidan för att vi ville få en inblick i hur ICA arbetar med sin personalförsörjning samt vilken 
roll ICA-skolan spelar i denna. ICA-handlarna i sin tur kontaktades för att vi bland annat ville 
ta del av deras erfarenheter gällande deras egen karriärväg samt för att få en inblick i hur de 
driver sin egen butik. Vi var även intresserade av att veta hur ICA-handlarna arbetar med 
rekrytering av ny personal samt om det fanns något samarbete med koncernen gällande detta. 
Medarbetarna ”på golvet” kontaktades för att ge oss en uppfattning om hur de upplever deras 
möjligheter till karriär och kompetensutveckling samt om de upplever några specifika hinder 
gällande detta. Här syftar benämningen ”golv” till de medarbetare som arbetar i butik med 
butiksrelaterade arbetsuppgifter. Genom att intervjua respondenter på olika positioner och 
nivåer inom organisationen önskade vi få en djupare förståelse för hur organisationen som 
helhet arbetar, med utgångspunkt i det presenterade problemområdet. 

När vi hade fått en klar bild över vilka respondenter vi ville intervjua kontaktade vi ICAs- 
växel för att få de kontaktuppgifter vi var i behov av. Innan vi tog kontakt med våra tänkbara 
respondenter godkändes samtliga mail av vår handledare. Vi började med att kontakta ICA-
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skolans ansvarig samt HR-chefen för ICA Sverige via mail. I mailet presenterade vi oss själva 
och studiens syfte och bad dem återkomma till oss om intresse för intervju fanns. HR-chefen 
för ICA Sverige hade inte möjlighet att ställa upp på en intervju utan gav oss kontaktuppgifter 
till en kollega, som har en chefsroll inom ICAs HR-avdelning. Efter att vi mottagit denna 
information skickade vi ett mail till denne. Båda respondenterna kontaktade oss sedan via 
telefon, där vi först återigen informerade dem om studiens syfte för att sedan bestämma plats 
och tid för intervju. 

ICAs växel kontaktades återigen för att få kontaktuppgifter till kvinnliga ICA-handlare. Detta 
visade sig vara svårt då det fanns få kvinnliga handlare att kontakta inom det geografiska 
området vi hade möjlighet att röra oss inom. Vi kontaktade alla kvinnliga handlare som fanns 
inom detta område via telefon och gav dem information om oss och vår studie. Två av dessa 
kvinnor var villiga att ställa upp på intervju och plats och tid för dessa bestämdes direkt över 
telefon. 

För att få kontakt med medarbetarna ”på golvet” var vi tvungna att gå via deras arbetsgivare, 
nämligen ICA-handlarna. Kontaktuppgifterna till dessa fick vi även denna gång av ICAs 
växel. Majoriteten av ICA-handlarna i den lokala staden kontaktades via ett liknande mail 
som de andra respondenterna fått. I detta mail bad vi även ICA-handlarna att vidarebefordra 
vår information till alla sina kvinnliga anställda, som i sin tur skulle kontakta oss om de ville 
ställa upp på en intervju. Detta resulterade i kontakter med tre kvinnliga respondenter på 
”golvet”. Respondenterna kontaktade oss via mail varefter vi ringde upp dem och bestämde 
tid och plats för intervju. Dessa tre respondenter arbetar alla på olika ICA-butiker och de 
arbetar inte heller i någon av de medverkande ICA-handlarnas butiker. 

Studien var från början ämnad att bygga på tio stycken kvalitativa intervjuer men då vi hade 
svårigheter att få tag på både kvinnliga handlare och medarbetare ”på golvet” var detta inte 
möjligt. Då det på grund av studiens tidsram inte fanns någon möjlighet att lägga mer tid på 
att finna ytterligare respondenter. 

Alla intervjuer som genomfördes var av semistrukturerad art. Vilket innebär att vi på förhand 
utformat en intervjuguide innehållande konkreta frågor inom områden som vi funnit relevanta 
i förhållande till vår studie. Under intervjuerna gavs även utrymme för följdfrågor, vilket 
möjliggjorde att intressanta yttranden från respondenterna kunde följas upp (Aspers, 2011, 
s.143). Eftersom respondenterna hade olika positioner och yrkesroller så skapades fyra olika 
intervjuguider (se bilaga 1-4). Detta för att vi ville lägga fokus på olika områden beroende på 
vilken respondent vi intervjuade. Alla fyra intervjuguiderna hade ett antal grundfrågor som 
var lika för alla, som beroende på respondent sedan utökades och anpassades. 

Respondenterna fick själva välja plats där intervjun skulle äga rum, vilket i fyra av fallen var 
på respondenternas arbetsplatser. De andra tre intervjuerna genomfördes på lokala caféer. 
Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenten om sina etiska rättigheter. Vi bad 
även om tillåtelse att få spela in intervjuerna på våra mobiler, detta för att underlätta vår 
transkribering (Aspers, 2011, s.159). Samtliga respondenter gav sin tillåtelse för 
ljudupptagning och genomförandet av intervjuerna tog mellan 45-60 minuter vardera. Alla 
intervjuer genomfördes även med en respondent och två intervjuare, detta för att undvika 
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eventuella missförstånd eller motsägelser oss forskare emellan. Detta bidrog till att vi fick en 
större inblick i studien och intervjuerna blev enklare att utvärdera och diskutera. 

6.3 Analys  
Efter att intervjuerna genomförts valde vi att först transkribera dessa för att kunna omvandla 
de inspelade intervjuerna till arbetsmaterial. Transkriberingsarbetet delades upp, där en 
forskare transkriberade fyra stycken inspelade intervjuer och den andra tre stycken. Efter att 
dessa var transkriberade skrevs de ut och båda forskarna läste igenom alla sju transkriberingar 
ordentligt, detta för att eliminera risken att viktig information från resultatet skulle utebli 
under kodningsprocessen (Aspers, 2011, s.159). När vi hade god insyn i det transkriberade 
materialet kunde vi utläsa fem olika teman som framkom. Vi valde att döpa dessa teman till: 
Uppfattningar om organisationen, Jämställdhet, Rekrytering, Kompetensutveckling och 
Karriär samt Hinder och möjligheter. Därefter påbörjades kodningsarbetet där vi använde oss 
av marginalmetoden, eftersom den ansågs passa oss som forskare bäst och för att den lämpade 
sig väl till kodningen av de teman som uppkommit. Varje tema tilldelades sedan en varsin 
färgkod och de utskrivna transkriberingarna färgkodades i marginalen med fem olika färger, 
för att på så vis markera i texten vart vi kunde urskilja våra olika teman (Aspers, 2011, 
s.184ff). Kodningens huvudsakliga syfte var att underlätta analysarbetet då processen hjälpte 
oss att urskilja likheter och olikheter hos respondenterna (Aspers, 2011, s.181). När 
kodningen var färdig läste vi återigen igenom det transkriberade materialet för att få en 
överblick samt för att få idéer om hur vi skulle lägga upp och presentera vårt resultat.   

6.3.1 Förförståelse  
I och med uppsatsens fenomenologiska ansats så styrde respondenternas erfarenheter i hög 
utsträckning uppsatsens riktning. Fenomenologin grundar sig i att man ska gå tillbaka till 
saken själv och sätta sin förförståelse i parantes för att kunna förstå fenomenet fullt ut. Denna 
metod när man går bortom sina egna erfarenheter och lägger den naturliga attityden åt sidan 
kallas ”epoché”. Detta är det enda sättet man kan se fenomenets fulla essens på, alltså dess 
innersta väsen (Ferguson, 2006, s.38, 48f). Detta var något som vi försökte förhålla oss till 
under vår analys av intervjuerna. Fokus låg på de upplevelser och erfarenheter som kunde 
urskiljas i empirin, vilka sedan sekundärt kopplades till teorin. De teman som intervjuerna 
genererade i har alltså skapats genom en induktiv ansats (Aspers, 2011, s.32). Som forskare 
försökte vi i analysarbetet inte låta vår förförståelse påverka de kvinnliga erfarenheterna som 
framkom inom fältet.  

6.4 Respondenter  
De individer som intervjuats i studien har alla olika positioner och arbetsuppgifter inom 
organisationen. Två stycken arbetar på ICAs huvudkontor på ledande positioner inom HR och 
ICA-skolan. Två av respondenterna är ICA-handlare och har därmed stort inflytande över sin 
egen butik med dess anställda. Tre intervjuer har genomförts med individer som arbetar på 
olika positioner i butik.  
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Respondent 1 (R1): Kvinna cirka 35 år, HR-chef på ICA och har arbetat inom organisationen 
ungefär 15 år. 

Respondent 2 (R2): Kvinna cirka 45 år, ansvarig för ICA-skolan och har arbetat inom 
organisationen ungefär 25 år. 

Respondent 3 (R3): Kvinnlig ICA-handlare cirka 35 år. Driver en ICA-Supermarket butik 
och har arbetat inom organisationen ungefär 20 år. 

Respondent 4 (R4): Kvinnlig ICA-handlare cirka 55 år. Driver en ICA Nära butik 
tillsammans med sin förra man och har arbetat inom organisationen ungefär 40 år. 

Respondent 5 (R5): Kvinna cirka 25 år, arbetar i kassan och ansvarar för butikens 
godissortiment och har arbetat inom organisationen ungefär 10 år. 

Respondent 6 (R6): Kvinna cirka 30 år, arbetar som kvalitetsansvarig och har en del 
administrativt ansvar och har arbetat inom organisationen ungefär 10 år.  

Respondent 7 (R7): Kvinna cirka 25 år, arbetar som ostansvarig och har även blivit tilldelad 
ICAs stipendium för blivande kvinnliga ICA-handlare och har arbetat inom organisationen 
ungefär 6 år. 

6.5 Etiska överväganden  
I vår kvalitativa undersökning har vi valt att tillämpa vetenskapsrådet fyra rekommendationer 
vid samhällsvetenskaplig forskning: 

1. Informationskravet: Alla deltagare och uppgiftslämnare i studien ska informeras om deras 
roll och villkoren för deltagandet. Dessutom ska respondenterna upplysas om att det är 
frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 2002, s.7f). Detta informerades till alla respondenterna 
vid den första kontakten samt innan påbörjad intervju.  
 
2. Samtyckeskravet: Samtycke ska inhämtas från deltagarna i de fall där de aktivt deltar i 
undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9ff). Alla respondenterna har varit aktiva och 
lämnat samtycke för användning av deras medverkan i studien.  
 
3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter ska hanteras och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
personer inte kan få åtkomst till dem (Vetenskapsrådet, 2002, s.12f). De inspelade 
intervjuerna har hanterats som så att transkriberingarna endast varit tillgängliga för oss 
uppsatsförfattare. 
 
4. Nyttjandekravet: Inga insamlade uppgifter ska användas till något annat ändamål än det 
aktuella forskningssyftet (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). De transkriberade inspelningarna 
raderas efter godkänd uppsats. Detta gör att risken för spridning av materialet till obehöriga 
minimeras.  
 
I vår studie kan en särskild reflektion göras gällande informationskravet, som grundar sig i att 
det ska vara frivilligt att delta. Detta eftersom vi fick tag i våra respondenter ”på golvet” tack 
vare att deras arbetsgivare förmedlade vår information vidare till dem. Å ena sidan kan man 
se deras deltagande som frivilligt, eftersom det var de själva som kontaktade oss och ville 
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ställa upp på intervju. Å andra sidan finns det en risk att medarbetarna kände att de var 
tvungna att ställa upp då de känt skuld gentemot sin chef. Då det var av denne som 
respondenterna fick informationsmailet av. Det finns ytterligare en etisk aspekt att ha i åtanke, 
då vi inte har någon vetskap om hur många medarbetare som arbetsgivarna kontaktade i de 
enskilda butikerna. Vi bad ICA-handlarna vidarebefordra vår information gällande sökandet 
av kvinnliga respondenter i butik, men då vi inte kan försäkra oss om hur detta har gått till 
eller hur många som blev tillfrågade så kan det finnas en risk att respondenterna känt sig 
utvalda vilket kan ha påverkat deras vilja att medverka.   
 
Validitet syftar till studiens giltighet och om studien besvarar det som den från början avsåg 
att besvara (Trost, 2005, s.113). I vår studie har fokus legat på att undersöka hur kvinnorna 
inom fältet upplever sin situation och sina möjligheter. Vi anser att vårt syfte och 
frågeställningar är besvarade och att vi i vår resultatdel belyser upplevelser som är relevanta i 
förhållande till studiens fokus.  
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7. Resultat och analys  
 

I detta kapitel redogörs det för de resultat som framkommit under de kvalitativa intervjuerna.  
Studiens fokus har legat på att fånga upp kvinnors upplevelser och erfarenheter gällande sin 
situation samt deras allmänna uppfattningar om organisationens jämställdhets- och 
rekryteringsarbete. Resultatet presenteras utifrån de fem olika teman vilka skapades efter 
transkriberingsprocessen och kan relateras till studiens syfte och frågeställningar. Dessa är: 
Uppfattningar om ICA som organisation, Jämställdhet inom ICA, Rekrytering, 
Kompetensutveckling och karriär inom ICA samt Hinder och möjligheter till karriär. I slutet 
av varje tema kommer en analys att presenteras, i vilken temats empiri kopplas och analyseras 
i förhållande till våra teoretiska utgångspunkter. Temat ”Uppfattningar om ICA som 
organisation” skapades dock mestadels för att ge läsaren respondenteras generella 
uppfattningar om organisationen och kommer därför inte att analyseras. Alla teman bygger 
endast på de datamaterial som framkommit under intervjuerna med undantag för temat 
”Jämställdhet inom ICA” vilket inleds med ett kort citat från ICAs Års och 
Hållbarhetsredovisning 2012. Resultaten inom varje tema kommer att inledas med ett bredare 
perspektiv som ICA-skolans ansvarig och HR-chefen representerar, därefter kommer ICA-
handlarnas erfarenheter att presenteras för att slutligen beröra medarbetarna ”på golvets” 
erfarenheter. Genom att presentera respondenternas resultat ur olika nivåer, önskar vi se 
tydligare skillnader och likheter som kan tänkas finnas bland kvinnor på olika positioner inom 
organisationen. För att förtydliga för läsaren vilken respondent som säger vad i följande 
kapitel så kommer det i slutet av de illustrerade citaten att tydliggöras med hjälp av 
respondenternas förkortningar (Se rubrik 6.4 Respondenter).  

7.1 Uppfattningar om ICA som organisation 
I detta avsnitt har vi sammanställt samtliga respondenters övergripande uppfattning om hur de 
upplever att det är att arbeta inom ICA som organisation. Detta för att först introducera den 
generella bilden som vi sedan ämnar undersöka djupare. Den generella bilden av 
respondenternas uppfattning av organisationen är intressant att ha i åtanke vid den kommande 
tematiseringen av studiens resultat.  

Samtliga respondenter upplever att ICA är en organisation som de trivs att arbeta inom. 
Vanligt förekommande är att respondenterna uttrycker sig om organisationen som ”kul”, 
”jättebra” och ”fantastisk”. En av kvinnorna ”på golvet” utvecklar sin upplevelse som ”Ja 
alltså jag tycker det finns mycket möjligheter att lära sig mycket, man blir ju aldrig fullärd 
någon gång. Jag tycker att det är en fantastisk organisation” (R7). Hos ICA-handlarna kan 
man se ett mönster när det kommer till ICA som varumärke, då de beskriver detta som en 
trygghet i deras verksamheter. Att vara en del av något större och ha tillgång till mycket hjälp 
gällande inköp, it-hjälp och marknadsföring är alla delar som ICA-handlarna uppskattar. 
Varumärkets stora betydelse uttrycks i ICA-handlarnas sätt att tala om organisationen ”För 
mig, för oss, med en mindre butik skulle det inte gå att vara frifräsare och klara sig själv utan 
ICA. Varumärket är så starkt och ICA-kortet är så starkt” (R4). Samverkan mellan 
organisationens olika delar, såsom lokal ICA-butik med dess handlare och medarbetare samt i 
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organisationens olika ledningar är något som värderas och genomsyrar ICA. Detta uttrycker 
ICA-skolans ansvarig i ”Det är det ICA-idén går ut på, både unika, starka lokala i den 
enskilda butiken eller hos den enskilda chefen i koncernen, och styrkan i att stötta varandra 
och ha en konkurrenskraft som ett kollektiv också” (R2). 

7.2 Jämställdhet inom ICA 
Med bakgrund till problemområdet som beskrivits i uppsatsens inledande kapitel, gällande 
den ojämna könsfördelningen på organisationens högre positioner så önskar vi i vår studie få 
en ökad insyn i hur ICA arbetar mot en mer jämställd organisation. Som beskrivits i metoden 
har vi inte funnit någon omfattande information gällande detta mer än ett stycke som 
publicerats i ICAs Års och Hållbarhetsredovisning 2012. I den presenterar ICA en särskild 
mångfaldsstrateg som de säger sig arbeta efter. Med denna problematik i åtanke har vi i vår 
studie valt att rikta ett särskilt fokus mot jämställdhet och respondenternas erfarenheter 
gällande detta samt hur de upplever att detta arbete praktiseras och utövas inom 
organisationens olika nivåer. 

Ett aktivt mångfaldsarbete gynnar vår attraktionskraft som arbetsgivare. Alla, 
oavsett kön, ålder, sexuell läggning, religion, etnisk bakgrund eller 
funktionsnedsättning, ska ha samma chans vid rekrytering och till utveckling i 
jobbet. Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling fördöms i alla dess 
former. Sedan 2010 har ICA-koncernen en särskild mångfaldsstrateg, vilket ger en 
fingervisning om hur viktig vi tycker frågan är - ICAs Årsredovisning och 
Hållbarhetsredovisning 2012 (www.reports.ica.se) 

7.2.1 Ansvarig ICA-skolan och HR-chef 
Gällande funderingar om hur jämställdhetsarbetet inom organisationen ser ut så beskriver 
ansvarig för ICA-skolan att: 

Vi har ju en jämställdhetspolicy på koncernnivå, sen har ju varje butik sina egna då 
naturligtvis, men ICA har ju som koncern en jämställdhetspolicy med direktiv. En 
mångfaldspolicy finns det också. Men vi har ingen kvotering i utbildningar (R2) 

HR-chefen tillägger att det inte finns några officiella uppsatta jämställdhetsmål inom hennes 
arbetsområde, men att man internt strävar efter att vid chefstillsättningar ha ett mål på att 
rekrytera 50 % kvinnor och 50 % män. Dessa mål berör däremot inte rekryteringen av ICA-
handlare och medarbetarna i deras butiker.   

Vid frågan om huruvida de upplever att ICA är en jämställd organisation så svarar HR-chefen 
”tveklöst ja” medan den ansvariga för ICA-skolan menar att: 

Jag skulle säga såhär att jag tycker inte att ICA är sämre än något slags genomsnitt 
men jag tycker att vi skulle kunna vara bättre, så är det ju definitivt. Vi är 
fortfarande inte nöjda, på ledarnivå är det fortfarande inte rätt balans mellan män 
och kvinnor vare sig i butik eller koncernledning. Nu börjar det bli bättre, nu är vi 
faktiskt fler tjejer, så det händer saker och det är bra. Det finns ett medvetet tänk 
kring det, men fortfarande, vi är inte klara där på något sätt (R2)   

Båda kvinnorna upplever att stipendiet som ICA-handlarnas förbund har infört med syfte att 
locka fler kvinnor till handlaryrket är en insats som de tycker är väldigt bra för att främja 
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jämställdheten inom organisationen. Ansvarig för ICA-skolan menar på att detta införande har 
synliggjort kvinnorna inom organisationen och satt jämställdhetsarbetet med fokus på 
kvinnliga handlare på agendan på ett annat sätt än tidigare. HR-chefen upplever däremot en 
problematik i hur man inom organisationen ska arbeta gentemot dessa stipendiater efter 
utförda utbildningar: 

För deras stipendium syftar ju till att få in fler kvinnor som handlare. Det är svårt det 
här, för vi vill ju inte ha kvotering, men vi vill ha fler kvinnliga handlare. Och det 
kan ju på något ställe skapa någon slags förutsättning, sen blir ju nästa steg att man 
faktiskt använder detta. Men de måste se till att det faktiskt kanske får gå en liten 
gräddfil när det gäller rekrytering till butik i sådana fall. Och den är lite knepigare att 
hantera (R1) 

Dessa två respondenter är av uppfattningen att kvinnor i många fall har ett lågt 
självförtroende. Detta kan leda till svårigheter i att framhäva sig själva vilket ofta är en 
nödvändighet om man som tjej vill konkurrera om de ledande positionerna.  

7.2.2 ICA-handlare 
ICA-handlarna arbetar inte efter någon jämställdhetsplan, men påpekar att när de ska 
rekrytera till lediga tjänster så tittar de på individens kompetens snarare än om denna är kille 
eller tjej. Den ena handlarens personalstab består av majoriteten killar medan den andra har 
övervägande tjejer anställda i sin butik. De förklarar denna situation som slumpartad och 
klargör att de inte har några direkta krav eller direktiv uppifrån om hur de bör arbeta med 
personalförsörjning och jämställdhet i sina butiker. 

Den ena ICA-handlaren upplever ICA som en jämställd organisation men uttrycker dock att 
hon skulle önska fler kvinnliga handlare. Trots denna önskan menar hon att under sina år som 
ICA-handlare så har denna situation förbättrats då kvinnorna succesivt har blivit fler. Denna 
aspekt är något som den andra ICA-handlaren har ytterligare erfarenheter kring då hon 
upplever att det finns kvinnor inom ICA som försöker att bli handlare, men att dessa stöter på 
hinder på vägen. Detta är en av anledningarna till varför hon inte upplever ICA som en 
jämställd organisation. Hon nämner bland annat: 

Om man ser på min yrkesroll som ICA-handlare så säger de ju hela tiden på varje 
möte man går på, att de ska satsa på kvinnliga ICA-handlare. De tjatar väldigt 
mycket om det. Men sen så, jag vet bland annat, jag har en butikschef som är tjej 
som har sökt massor av butiker och hon får liksom aldrig chansen att visa upp sig 
ens en gång (R3) 

Införandet av ICA-förbundets stipendium ställer sig båda ICA-handlarna i likhet med ansvarig 
för ICA-skolan samt HR-chefen positiva till. De menar att detta stipendium är ett steg i rätt 
riktning men den ena handlaren framhäver även att könsfördelningen i ICAs styrelse och 
ledning måste ändras för att det ska kunna ske en förändring. Samma person uttrycker att den 
skeva könsfördelningen på ledande positioner inom ICA kan bero på att: 

Jag ser fram emot den dagen det blir en kvinnlig VD, det skulle faktiskt behövas. 
Men jag vet inte, jag tror att det kan vara såhär att kvinnor inte kommer upp till 
ledningen för att, du vet man sitter på ett sånt här möte och så sitter det säkert 200 
män där som ska ifrågasätta precis vartenda ord man säger. Det är inte jättemånga 
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som står pall för det heller, jag tror det är svårt på alla sätt, det finns många aspekter 
som gör det svårt (R3) 

För att det ska ske en förändring gällande denna problematik menar handlaren att man 
eventuellt måste börja kvotera de ICA-butiker som blir lediga för att på så vis börja få in fler 
kvinnliga handlare.  

Ytterligare en orsak till varför könsfördelningen inom handlaryrket är skevt fördelat menar 
båda handlarna kan bero på att kvinnor i vissa fall inte vill titulera sig som ICA-handlare trots 
att de är minst lika verksamma som sina män. Ena handlaren uttrycker: 

Jag tror att bakom varje framgångsrik handlare står en kvinna som mycket väl skulle 
kunna titulera sig som ICA-handlare, men av någon anledning så gör man inte det. 
Konstigt nog. Jag känner massor där det är mannen som står som ICA-handlare fast 
kvinnan kan vara med på en massa. Men det är mannen som är handlaren på något 
vis, för dessa kvinnor är lika aktiva som jag, bara det att de inte titulerar sig som 
ICA-handlare (R4) 

7.2.3 Medarbetare på golvet 
Ingen av de tre kvinnorna ”på golvet” upplever att de i sina butiker arbetar utifrån några 
specifika jämställdhetsdirektiv. Däremot så upplever två av dessa att deras arbetsplatser är 
ojämnställda och könssegregerade. De nämner bland annat att det finns kvinnliga och manliga 
uppgifter.  En av dessa respondenter uttrycker specifikt att när hon tagit egna initiativ till att 
utföra vissa, på arbetsplatsen sedda ”manliga” uppgifter, har hon mötts av negativ respons av 
de manliga kollegorna ”De kom och knackade mig på axeln och sa – Nej men nej, det är 
ingen tjej som gör det där här, och sen sa de bara – Flytta på dig, vi gör det här” (R6). 

När det kommer till ansvarstagande positioner i butik så skiljer sig dessa åt mellan könen på 
två av arbetsplatserna, där majoritetet av dessa positioner innehas av män. Kvinnorna i sin tur 
befinner sig oftast i kassan. Kvinnorna på dessa arbetsplatser har upplevt att de har blivit 
förbisedda när de gjort anspråk på positioner inom butiken som innebär ett större 
ansvarstagade: 

Jag har försökt men blivit nekad. Samtidigt som han har sagt till mig att vi inte har 
något behov så har han erbjudit en annan kille på jobbet, en ny, att få börja stänga. 
Till mig säger han – Nej det behövs inte. Alltså det är jättemånga som har kommit in 
efter mig som har fått högre anställningar och högre positioner och då är det väldigt 
många av de som är killar. Alla tjejer som har kommit in efter mig har det blivit 
kassa för (R5) 

En av kvinnorna upplever till skillnad mot de andra två att hennes arbetsplats är jämställd och 
att arbetsuppgifterna där endast är fördelade utefter kompetens. Trots att de roller i butiken 
som innebär mer ansvar är mansdominerade så tror inte hon att det beror på om du är kille 
eller tjej, utan att det istället beror på hur individens inställning och det egna initiativtagandet 
”Jag tror bara att det är upp till en själv, vad man bevisar” (R7). Detta är även något som 
hon själv har goda erfarenheter av då hon informerar om hur hon just fått mer ansvar och 
blivit satsad på av sin arbetsgivare när hon har bett om det. Hon uppmanar tjejer att ta för sig 
mera och ta mer egna initiativ om man vill att situationen ska förändras. 
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De tre kvinnorna ”på golvet” är eniga om att det är för få kvinnor inom organisationen som är 
ICA-handlare. De tror att detta kan bero på att män vågar satsa mer kapital i egna 
investeringar, så som BLU och FLU. Det krävs även en del mod och pengar för att starta och 
driva en egen butik. Detta uttrycker en av kvinnorna ”Jag tror att det är mer vanligt att killar 
vågar satsa mer, för de ser pengarna i det i slutändan. Killar vågar chansa, vilket inte många 
tjejer gör” (R7). En annan kvinna tror att bristen på kvinnor inom handlaryrket beror på 
uppfostran, och att man i egenskap av kvinna måste kämpa mycket hårdare och hävda sig 
mycket mer. Detta menar hon stoppar upp kvinnan i sin väg uppåt inom organisationen.  

Det är det där att tjejer ska ha skitjobb och vi har blivit tränade sen vi var små att vi 
ska gå i rosa och vara gulligull, och att det är fult att göra karriär och sånt där skit. 
Jag tror det bara återspeglar samhället (R6)  

För att förändra denna situation uttrycker sig samma kvinna att ICA som organisation 
eventuellt bör överväga att införa kvotering: 

Egentligen är jag emot kvotering, att man ska låta tjejer gå före, jag tycker att man 
ska välja den som är mest kvalificerad. Men man kanske måste börja kvotera in 
tjejer i styrelser och ledningar för att hjälpa kvinnan på traven (R6) 

7.2.4 Analys av jämställdhet inom ICA 
Vårt resultat visar att det på två av respondenternas arbetsplatser finns manliga respektive 
kvinnliga uppgifter. På dessa arbetsplatser innehar även männen de ansvarstagande 
positionerna medan kvinnorna i sin tur mestadels befinner sig i kassan. Denna uppdelning av 
arbetsuppgifter kan kopplas till Berger och Luckmanns teori om institutionalisering (Berger & 
Luckmann, 2011, s.70ff, 82,87ff). Med utgångspunkt i deras resonemang kan vi i vårt resultat 
tolka det som att ICA kan uppfattas som en institution med vissa normer och värderingar som 
individerna förväntas följa för att bli accepterade.  Institutionaliseringen visar sig i att kvinnor 
och män intar olika roller, som institutionens struktur hjälpt till att skapa. I vårt resultat kan 
det tolkas som att denna struktur bidrar till att männen har mer ansvarstagande roller än 
kvinnorna. Det framkommer även exempel på vad som kan tänkas hända när kvinnan försöker 
frångå sin roll inom institutionen, nämligen att hon stöter på motstånd och ifrågasätts av sina 
manliga kollegor eftersom hon anses agera på ett opassande sätt. Genom att kvinnorna inte 
tillåts eller ges möjlighet att inta de mer ansvarstagande positionerna så kan vi anta att rollerna 
kommer att upprepas och institutionen och dess struktur reproduceras.  Detta skulle kunna ses 
som ett exempel på hur Berger & Luckmann skulle förklara hur den sociala kontrollen och 
dess ordning upprätthålls (Berger & Luckmann, 2011, s.73,91ff).  

Ytterligare ett sätt att förklara män och kvinnors olika positioner inom institutionen kan göras 
med utgångspunkt i Ahmeds sätt att se på rum (Ahmed, 2006, s.90ff, 99ff). I detta fall skulle 
ICA enligt vårt resultat kunna liknas vid ett rum som är format efter manliga kroppar, vilket 
resulterar i att kvinnors agerande begränsas och de har inte lika många objekt inom räckhåll 
som männen. Detta kan i sin tur leda till att den manliga dominansen på ansvarstagande- och 
chefspositioner kommer att kvarstå, eftersom kvinnan begränsas till vissa roller. 
Problematiken gällande den manliga dominansen inom organisationers ledande positioner kan 
även förklaras med utgångspunkt i Hirdmans teori om könsmaktsordning. Hon argumenterar 
för hur könsmaktsordningen, som består av normativa förhållningssätt som könen förväntas 
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följa, hjälper till att organisera en samhällsstruktur där kvinnan intar en underordnande 
position gentemot mannen (Hirdman, 2001, s.59). Vårt resultat visar även att de 
gränsöverskridanden som Hirdman beskriver är nödvändiga, om man vill bryta den rådande 
könsmaktsordningen, upplevs som problematiska för kvinnorna i vår studie (Hirdman, 2001, 
s.95ff).  Detta då en av de kvinnliga respondenterna ”på golvet” beskriver att hon har blivit 
motarbetad när hon gjort ett försökt till att inta en ”manlig position”. Även en av ICA-
handlarna yttrycker en svårighet med detta gränsöverskridande, då hon beskriver att det inte 
är många kvinnor som klarar av den existerande mansdominansen på ledningsnivåerna på 
grund av det ständiga ifrågasättandet som det medför. 

Det framkommer även i våra resultat att det finns en föreställning om att det finns kvinnor 
som skulle kunna titulera sig som ICA-handlare, men som av någon anledning inte gör det.  
Utan det är mannen som står som handlare trots att kvinnan är lika aktiv. Bristen på kvinnliga 
handlare kan även bero på att kvinnor inte vågar satsa på karriären i samma utsträckning som 
män, vilket kan ha att göra med hur kvinnor uppfostras menar en av respondenterna. Hon 
menar att kvinnor uppfostras till att vara gulliga och att det är fult att göra karriär. Detta kan 
ses i linje med hur Hirdman förklarar sitt teoretiska begrepp om genussystem, där mannen 
utgör normen och kvinnan intar en underordnad roll och därmed isärhålls från mannen och 
hans position (Hirdman, 2001, s.59). Denna isärhållning tycks vi även kunna urskilja i vårt 
resultat, då vi tolkar det som att mansdominansen inom handlaryrket automatiskt medför en 
åtskillnad mellan mannen och kvinnan. Vilket i detta fall resulterar i att kvinnan intar en 
underordnad position i hierarkin, trots att hon arbetar lika mycket som mannen.  Vårt resultat 
belyser även att det finns föreställningar gällande vad som anses vara ett kvinnligt respektive 
manligt förhållningssätt. Dessa förhållningssätt skulle man kunna tolka med utgångspunkt i 
Hirdmans teori om genuskontrakt, där kvinnan intar en passiv roll och anpassar sig efter 
manliga normer (Hirdman, 2001, s.77ff). Denna uppfattning som finns hos respondenterna 
beträffande att kvinnor inte vågar ta för sig, riskerar orsaka att genuskontrakten reproduceras. 

Med utgångspunkt i Berger och Luckmanns resonemang om legitimering (Berger & 
Luckmann, 2011, s.79, 111ff) kan vi i vårt resultat tolka det som att ICA är en institution som 
försöker legitimera den rådande ordningen gällande den ojämna könsfördelningen inom 
handlaryrket med hjälp av bland annat ICA-förbundets stipendium. Stipendiet kan även med 
utgångspunkt i Ahmed ses som ett exempel på hur organisationen försöker främja den 
kvinnliga karriärlinjen och därmed öppna upp nya linjer som i sin tur får kvinnan att rikta sig 
mot fler objekt (Ahmed, 2006, s.65ff).   

7.3 Rekrytering 
 
7.3.1 Ansvarig ICA-skolan och HR-chef 
När ledningen inom ICA ska rekrytera ny personal eller när ICA-handlare ska anställa nya 
medarbetare till sina butiker så finns det en del stöd och hjälp att få inom organisationen om 
man så önskar. Denna hjälp kan bland annat bestå av olika kurser inom rekrytering som finns 
med i ICA-skolans kursutbud. Däremot menar ICA-skolans ansvarig att utbildning inom 
rekrytering inte utgör något större block inom utbildningarna BLU och FLU. Hon beskriver 
även att det finns HR-konsulter för handlare i butik att rådfråga om man vill.  HR-chefen som 
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har stor insikt i hur organisationen arbetar med sin personalförsörjning beskriver att ICA till 
stor del arbetar med internrekrytering, vilken är en strategi som organisationen länge har haft 
med sig. När man efterlyser nya tjänster annonseras dessa i första hand internt för att sedan 
om kvalificerade ansökningar saknas även publicera tjänsten externt.  

Sen så försöker vi ju i möjligaste mån faktiskt att ta de interna sökandena i första 
hand. Fördelarna med det är ju att du kan företaget och att vi faktiskt kan tillvarata 
den kompetens som finns och ha möjlighet att utveckla medarbetarna, inte minst. Så 
det är ju en stor fördel, sen ska vi ju inte underskatta fördelen att faktiskt ibland få in 
nytt blod (R1) 

HR-chefen informerar vidare att det är vanligare att ovana chefer tar hjälp av HR vid 
rekrytering av sin personal. HR involveras även i större utsträckning när högre befattningar 
ska tillsättas. ICA som organisation ger däremot inga tydliga riktlinjer till de enskilda 
butikerna utan erbjuder endast arbetssätt som de kan ta del av om de vill.  

Båda kvinnorna uttycker en viss problematik gällande rekryteringsprocessen som sker fritt 
utifrån handlarens egna villkor utan direktiv uppifrån vilket innebär ett stort eget ansvar. Detta 
då de menar att rekryteringen kan tänkas påverkas av att vissa handlare inte har tillräcklig 
kunskap och erfarenhet av hur man bör tänka och agera vid anställning av ny personal. Detta 
uttrycker ansvarig för ICA-skolan: 

Man ska inte blunda heller för att alla inte är duktiga på att rekrytera. En del chefer 
rekryterar ju mer utifrån hur de känner igen sig själva och hur bekväm man är med 
det, än kanske utifrån vad man behöver för kompetens. Det tror jag ibland kan vara 
orsaken till varför man väljer som man gör, för att man känner igen sig i den som 
sitter mittemot (R2) 

7.3.2 ICA-handlare 
De enskilda handlarnas rekryteringsprocesser sker helt utefter eget tycke och smak. De har 
med andra ord inga riktlinjer som de måste följa. ICA-handlarna upplever därmed att de har 
en väldigt fri yrkesroll i många aspekter. En av handlarna uttrycker sig på följande vis 
gällande sitt rekryteringsarbete ”Jag är väldigt fri, jag gör som jag vill. Jag går på magkänsla 
och den är fel ibland, ska gudarna veta. Men man blir nog bättre med åren faktiskt” (R4).  

Båda handlarna uttrycker att utbildning inom rekrytering inte är något de saknar, utan de trivs 
med den nuvarande situationen där de är väldigt fria. Vid rekrytering söker de individer som 
är positiva, gärna har arbetat i butik tidigare, är arbetsvilliga och drivna samt någon som 
personkemin och magkänslan talar för. Att vid anställning gå efter kön på den som ansöker är 
inget som någon av handlarna säger sig göra, utan de försöker se till kompetenser och 
kvalifikationer. En av handlarna har däremot dåliga erfarenheter när det kommer till att 
anställa äldre män: 

Jag försöker se till kompetens faktiskt och jag försöker ofta med män, men jag vill 
egentligen ha blandningen. Men sen har jag upplevt att många gånger, om man 
försöker med män som är lite äldre än mig själv, så är det väldigt svårt att samarbeta 
med sådana. Om man har lite skinn på näsan och säger vad man tycker, så är det 
många män som inte kan ta det. Tyvärr  (R3) 
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Samma person har även hon likt ansvarig för ICA-skolan en föreställning om att rekryteringen 
på ledningsnivåerna inom organisationen eventuellt kan präglas av att de som anställer gärna 
anställer individer av samma kön som dem själva.  

7.3.3 Medarbetare på golvet 
Alla tre kvinnor har upplevt att deras arbetsgivare rekryterar individer som har erfarenheter av 
ICA sedan tidigare, då dessa redan har en god inblick i verksamheten och hur arbetet i den ser 
ut. Två kvinnor nämner en problematik som de upplever gällande nyanställningar i sina 
butiker, nämligen att deras arbetsgivare, som båda är män, ofta väljer att rekrytera män 
framför kvinnor ”Så fort en kille slutar så försöker han att byta ut honom mot en ny kille. Det 
är sällan han ersätter en kille med en tjej, medan tjejer ofta ersätts av killar” (R5). 

Gällande ICAs strategi att främst rekrytera internt är något som en av kvinnorna upplevt i sin 
butik. Hon menar att butikens image kan påverka rekryteringen till stor del: 

Jag tror att det skiljer sig väldigt mycket från butik till butik. Vår butik är väldigt 
familjär och de anställer kanske inte helt nya till avdelningsposter, utan de ser hellre 
att man tar någon befintlig från butiken (R7) 

En problematik som en annan kvinna tror kan existera inom organisationen på grund av dess 
mansdominans bland ICA-handlarna är:  

Det är väl bara äldre gubbar som sitter och anställer, och då är vi där igen. Som 
kvinna kan du lätt bli bortsållad. Jag hoppas att det spelar roll att om en kvinna sitter 
och ska anställa, att hon inte ser till det där att man eventuellt kan gå på 
föräldraledighet. Utan att man istället tittar på vilken som är kvalificerad. Så att det 
blir den bästa individen som tillträder den tjänsten (R6) 

En av kvinnorna har genomfört BLU och menar att hon inte fick lära sig något om rekrytering 
under denna kurs, utan snarare kunskap om ledarskap. Hon uttrycker att hon gärna skulle vilja 
att det skulle vara ett större inslag i hennes kommande FLU utbildning då hon menar att en 
”korrekt rekrytering är A & O” (R7).  

7.3.4 Analys av rekrytering 
Vad som framkommit i våra resultat är att respondenterna inom organisationens alla nivåer 
har föreställningar om att rekryteringsprocesserna ofta påverkas av att personen som 
rekryterar gärna anställer individer av samma kön. Eftersom de individer som innehar de 
ledande positionerna inom ICA till majoriteten består av män, kan detta tänkas påverka 
organisationens personalförsörjning. Dessa föreställningar som framkommit kan vi koppla till 
Eriksson-Zetterqvists och Styhres argumentationer om homosocial reproduktion, vilket 
innebär att män ofta anställer män på grund av att de känner igen sig själva i dem och är 
bekväma i deras närvaro (Eriksson-Zetterqvist & Styhre, 2007, s.11f). Utifrån detta skulle vi 
alltså kunna tolka det som att männen inom ICA fortsätter att anställa män och på så vis 
säkerställs det att organisationen kommer att se ut och fungera som den alltid har gjort. 
Eriksson-Zetterqvist och Styhre diskuterar även hur denna homosociala reproduktion skulle 
kunna medföra att kvinnor drar sig från att söka sig till de högre positionerna då de tror sig 
sakna relevant kompetens (Eriksson-Zetterqvist & Styhre, 2007, s.55ff).  
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Ytterligare en föreställning som en av respondenterna yttrar gällande kvinnans möjligheter 
under rekryteringsprocessen, är att kvinnor som vill göra karriär kan i egenskap av kvinna bli 
bortsållad på anställningsintervjuer. Detta då den som anställer kan ha förutfattade meningar 
om att denna kan komma att gå på mammaledighet i framtiden. Med utgångspunkt i Ahmeds 
resonemang kan vi se detta som en eventuell illustration på hur kvinnan avviker och ses som 
”off line”, och därmed stoppas upp i rekryteringsprocessen på grund av att hon förväntas inta 
en modersroll (Ahmed, 2006, s.111f, 139ff).  Det kan således tolkas utifrån vårt resultat som 
att ICAs institutionella struktur bidrar till att kvinnans linjer gällande karriär och moderskap 
krockar.  Detta då vårt resultat visar att det finns en föreställning om att det inom 
organisationen inte är önskvärt att rekrytera en blivande mamma, vilket försämrar kvinnans 
chanser till att göra karriär.  

Ytterligare en problematik som framkommit gällande rekrytering är att en av handlarna har 
upplevt svårigheter i att anställa män som är något äldre än hon själv, då dessa enligt henne 
har påvisat samarbetsproblem. Detta problem kan kopplas samman med Berger och 
Luckmanns resonemang om typifieringar (Berger & Luckmann, 2011, s.41ff). Vår tolkning av 
resultatet är att ICA som institution skulle kunna innehålla olika typifieringar om hur en ICA-
handlare förväntas vara. I linje med vårt resultat skulle alltså denne inte vara en ung kvinna, 
eftersom vår respondent upplevt att hon blivit ifrågasatt i sin yrkesroll.  

7.4 Kompetensutveckling och karriär inom ICA 
 
7.4.1 Ansvarig ICA-skolan och HR-chef 
ICA-skolan är ICAs interna utbildningsorgan där medarbetare inom organisationen ges 
möjligheter att med både kortare kurser samt längre program få kompetensutveckling på 
generalist, specialist och ledarskapsnivå. ICA-skolan spelar en betydande roll för individen i 
organisationen som önskar göra karriär. För att bli ICA-handlare har ICA ett behörighetskrav 
där du måste ha genomfört utbildningarna: Butiksledarutbildning (BLU) samt 
Företagsledarutbildning (FLU) inom ICA-skolan. Anställda som gör anspråk på högre 
befattningar inom ICA går i majoriteten av fallen via sin arbetsgivare, ICA-handlaren, för att 
få dessa utbildningar betalda då de är väldigt kostsamma. Alternativet till detta är att betala 
dessa utbildningar ur egen ficka vilket är sällsynt. Ansvarig för ICA-skolan beskriver 
verksamheten genom följande yttrande:  

ICA har i snart 60 år trott på att kompetensutveckling är en del av en affär, vi är ett 
kommersiellt företag och vi tjänar pengar, det är klart vi gör det. Man har i många år 
sett att ICA-skolan är en del av en strategi som handlar om att hitta de rätta 
människorna och behålla de rätta människorna och att kunna utveckla långt internt 
också. Så att det är ju en del av en övergripande strategi som ICA länge har haft med 
sig (R2) 

ICA-skolans ansvarig som har stor inblick i hur deltagandet ser ut i sin verksamhet nämner att 
fördelningen mellan män och kvinnor som går ledarprogrammen, BLU och FLU, på ICA-
skolan historiskt sätt har dominerats av män. Detta har flera instanser inom ICA 
uppmärkssammat och försökt förändra vilket ansvarig på ICA-skolan menar är jättebra:  
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Det är bättre att börja i änden. Vi måste se till att vända på det här och se till att alla 
har möjlighet att få den här kompetensplattformen och kan konkurrera på samma 
villkor om intressanta chefsbefattningar till exempel i butik. Så att det är betydligt 
fler tjejer idag än vad det var för ett antal år sedan. Men fortfarande ska jag säga att 
det fortfarande är en övervikt på killar i just de här butiksledarprogrammen (R2) 

 
7.4.2 ICA-handlare 
ICA-handlarna som medverkat i vår studie har goda erfarenheter av ICA-skolan. De påpekar 
att kunskapen som de fått under BLU och FLU har varit värdefull eftersom den lämpar sig väl 
i praktiken och därmed gynnar deras verksamheter. Då ICA-skolans utbildningar är anpassade 
till arbetet i butik menar handlarna att de ofta väljer att själva skicka sina egna anställda dit på 
kompetensutveckling. En av handlarna uttrycker ”man vet vad man får, det känns tryggt” 
(R3).  Handlarna uttrycker även att de ofta ser en positiv utveckling hos de anställda gällande 
personlighet och självsäkerhet efter genomförd utbildning, vilket även framkommer vara en 
av de bidragande faktorerna till varför vissa medarbetare ges möjligheten att gå utbildningar 
på ICA-skolan. Att som medarbetare ”på golvet” få chans till kompetensutveckling är något 
som ICA-handlarna uttrycker ofta sker på handlarens initiativ. Detta menar en av handlarna är 
synd då hon uttrycker ”Det är inte så många som kommer och frågar faktiskt, det är ju lite 
synd för dem, det borde de göra” (R3).  

Gällande ICA-handlarnas egna erfarenheter av att göra karriär kan man se att de har liknande 
karriärvägar inom organisationen. Båda är uppväxta med fäder som har varit ICA-handlare 
och de uttrycker sig i stil med att de har växt upp inom ICA ”Så det är liksom en del av mitt 
liv. Det är inte ett yrke utan det är ett sätt att leva” (R4). Handlarna belyser att de arbetat sig 
igenom butikens alla avdelningar innan de gavs möjlighet att gå BLU- och FLU-
utbildningarna och därmed kunde avancera. Att få dessa utbildningar har ingen av handlarna 
upplevt varit något problematiskt, då de menar att dessa möjligheter har getts dem per 
automatik och varit relativt självklara. Detta bland annat med tanke på deras position som 
handlarbarn. 

7.4.3 Medarbetare på golvet  
Kvinnorna ”på golvets” erfarenheter av ICA-skolan och möjligheter till kompetensutveckling 
varierar. Alla tre respondenterna är medvetna om ICA-skolan och hur dess verksamhet 
fungerar. Informationen om ICA-skolans existens har inte givits dem via deras arbetsgivare 
utan är information som de själva har skaffat sig genom bland annat intranät och kollegor. 
Två av respondenterna nämner att de aldrig getts några möjligheter till kompetensutveckling 
via det interna utbildningsorganet. Detta trots att de båda arbetat närmare tio år inom 
organisationen där de visat framfötterna och varit engagerade. En av respondenterna menar att 
anledningen till varför hon inte ser karriärmöjligheterna är på grund av att hon upplever att 
hon blivit placerad i ett fack ”Jag trivs. Men det är just det att jag inte kan utvecklas. Du är 
kassörska, du sitter kvar där. Det finns liksom inga möjligheter” (R5). Alla tre kvinnorna 
upplever att man kan göra karriär inom ICA. Dock så beskriver två av dem att det inte skulle 
gå på deras nuvarande arbetsplatser, på grund av deras arbetsgivare. En av respondenterna 
säger att ”Jag tror ju, det finns säkert någon chef som har en anställd som den skulle vilja 
hjälpa och få den att växa och utvecklas. Med det känner inte jag att jag har. Om det var 
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någon annan, så kanske” (R5). Två av respondenterna uttrycker en uppgivenhet gällande 
deras karriärmöjligheter och säger att deras enda chans att få gå utbildningar via ICA-skolan 
är om de är gratis eller om de skulle bekosta dem själva. En av dessa upplever att hon skulle 
kunna göra karriär men att den avgörande anledningen till varför hon i dagsläget inte blir 
satsad på är på grund av att utbildningarna är kostsamma: 

Det tror jag. Men det är nog ingenting jag skulle kunna ta upp med min kära chef. 
För att om jag skulle säga att: åh jag skulle vilja ha en egen butik inom fem år. Så 
tror jag att han bara skulle se mig som en börda och inte vilja satsa något på mig 
eftersom jag kommer att kosta honom pengar (R6)  

En av respondenternas erfarenheter gällande ICA-skolan och kompetensutveckling skiljer sig 
från de andra två. Hon har genomfört BLU som hennes arbetsgivare har investerat i henne. 
Hon har även sökt och blivit tilldelad ICA-förbundets stipendium, som har till ändamål att 
locka fler kvinnor att söka sig till handlaryrket. Detta stipendium innebär att arbetsgivaren får 
ett ekonomiskt bidrag på 20,000 kronor som ska bekosta en del av FLU-utbildningen. 
Respondenten blev tilldelad detta stipendium 2011 men har i dagsläget inte fått möjligheten 
att genomföra den, på grund av indragna personalkostnader på hennes arbetsplats. Hennes 
inställning till ICA som organisation samt de karriärmöjligheter som erbjuds inom den ställer 
hon sig mycket positiv till ”Jag tycker ICA är en fantastisk organisation. Jag tror att om jag 
vill, så kan jag lyckas och det har jag ju även märkt att jag kan” (R7). 

Alla tre respondenterna är eniga om att vill man göra karriär inom ICA så krävs det att man är 
tuff och tar egna initiativ. Detta uttrycker en av respondenterna på följande vis ”ICA är 
mansdominerat och vill tjejer göra karriär så får de slåss för det med sina armbågar. Det 
gäller nog inom väldigt många företag. Tyvärr” (R6).  Endast den kvinnliga respondenten 
som i dagsläget har erbjudits kompetensutveckling ser sig själv arbeta inom organisationen de 
kommande fem till tio åren. Hon beskriver även att hon har siktet inställt på att bli ICA-
handlare. De andra två respondenterna menar att bristen på möjligheter och chanser till 
personlig utveckling gör att de tvivlar på om de vill fortsätta arbeta inom organisationen i 
framtiden. 

7.4.4 Analys av Kompetensutveckling och karriär inom ICA 
Som framkommer i vårt resultat förefaller det att ICAs karriärvägar har vissa krav. För att 
kunna nå handlaryrket måste du ha genomfört utbildningarna Butiksledarutbildning (BLU) 
samt Företagsledarutbildning (FLU) på ICA-skolan. Skapandet av dessa utbildningar kan ses 
som exempel på hur Berger och Luckmann skulle beskriva hur institutionen kontrollerar och 
styr sina anställda (Berger & Luckmann, 2011, s.70ff, 82, 87ff). I vår studie kan man se det 
som att denna kontroll sker via det interna utbildningsorganet ICA-skolan. Med utgångspunkt 
i Ahmeds resonemang tolkar vi det som att utbildningarna BLU och FLU utgör tydliga 
karriärlinjer som individen inom organisationen måste följa för att nå handlarposition. Utifrån 
vårt resultat kan det även ses som att ICA som institution har skapat dessa karriärlinjer med 
syfte att kunna rekrytera långt internt inom organisationen, och därmed formar ICA kropparna 
som följer dem.  Utefter dessa karriärlinjer stoppas vissa kroppar upp medan andra tillåts 
passera (Ahmed, 2006, s.65ff, 111f, 139ff). Detta kroppsliga förhindrande skulle kunna 
urskiljas i vårt resultat, då det framkommer att två av kvinnorna ”på golvet” upplever att de 
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hindras att gå utbildningarna på ICA-skolan eftersom de är kostsamma, och där du som 
anställd är beroende av en investering från din arbetsgivare. De upplever att arbetsgivaren kan 
ställa sig tveksam till att investera i sina anställda på grund av att det inte finns någon garanti 
för arbetsgivaren att ta del av den kompetens som investeringen eventuellt skulle resultera i. 
Ett exempel på en individ som tillåtits passera utefter dessa karriärlinjer är den kvinna som i 
vårt resultat beskrivs ha fått kompetensutveckling genom utförd BLU-utbildning samt att hon 
har tilldelats ICA-förbundets stipendium. Däremot så har även hon upplevt att hon har 
stoppats upp i sin karriär då hon på grund av indragna personalkostnader ännu inte fått 
genomföra den FLU-utbildning som stipendiet stödjer.  

I studiens resultat kan man urskilja ytterligare exempel på personer som tillåtits passera 
utefter karriärlinjerna, nämligen ICA-handlarna. De beskriver att möjligheter till 
kompetensutveckling har givits dem i egenskap av handlarbarn. Detta sätt att föra vidare 
yrkesroller kan man koppla till Berger och Luckmanns teori om institutionalisering (Berger & 
Luckmann, 2011, s.70, 79, 82, 87ff, 91ff, 111ff). Med utgångpunkt i deras resonemang kan vi 
i vårt resultat likna familjen vid en institution där vanor och normer bidrar till att rollen som 
ICA-handlare upprepas och överförs från far till dotter. När fäderna överför sin kunskap om 
ICA tolkar vi det som en eventuell legitimering av den institutionella ordningen. 

Utbildningarna BLU och FLU har historiskt sätt och är än idag mansdominerade. Även 
majoriteten av ICA-handlarna är män, vilket vi tolkar som att ICA gällande 
kompetensutveckling och karriärmöjligheter har valt att satsa på männen inom organisationen. 
Detta kan med utgångspunkt i Hirdman ses som att det inom organisationen råder en 
könsmaktsordning, där mannen är den individ man oftast investerar i. Därmed utgör mannen 
inom ICA normen på de högre positionerna. För att ändra den rådande könsmaktsordningen 
inom organisationen krävs det enligt Hirdman att kvinnan gör en gränsöverskridning där hon 
antar mer manliga attribut (Hirdman, 2001, s.59, 95ff). Detta är även något som vi tycks 
kunna utläsa i vårt resultat då respondenterna ”på golvet” uttrycker att det krävs att kvinnorna 
vågar ta för sig mer och ta egna initiativ om de ska kunna göra karriär och nå de manliga 
positionerna. Vilket på sikt kan ge kvinnorna en högre position inom den existerande 
hierarkin.  

7.5 Hinder och möjligheter till karriär  
 
7.5.1 Ansvarig ICA-skolan och HR-chef 
Ansvarig för ICA-skolan och den HR-chef som intervjuats har inte upplevt att deras roll som 
kvinna har påverkat dem negativt i deras karriärer. Ansvarig för ICA-skolan uttrycker att: 

Jag tycker att jag har haft jättemycket fördelar av att vara kvinna, men här tror jag 
verkligen att det är ett förhållningssätt. Jag tycker att det är toppen att kliva ut i ett 
handlarnätverk där det är väldigt mycket män. Dels upplever jag att det blir en annan 
typ av dialog, deras gard sjunker direkt när det är en kvinna faktiskt, man möts på en 
lite annan plattform. Sen blir de så otroligt förvånade när man faktiskt kan prata 
affärer, en del blir det i alla fall. Och då kan man plötsligt imponera, det är ju 
fantastiskt att kunna göra det (R2) 
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Ett bristande självförtroende kan vara en bidragande faktor till varför tjejer inte tror att de 
räcker till menar ansvarig för ICA-skolan. Hon menar att killar i högre utsträckning än tjejer 
vågar mera, har lättare för att ta för sig samt lyfta fram sina positiva egenskaper. Detta är även 
något som HR-chefen säger: 

Jag tror att grundproblemet är nog att kvinnor i mångt och mycket är sämre på att 
tala om hur bra de är och lyfta fram de sidorna. Återigen min personliga uppfattning, 
det är att kvinnor kanske inte i lika hög grad strävar efter de riktigt höga 
positionerna. Man kanske nöjer sig här, du har en god påverkan. Därför jag tror att 
det kanske fortfarande för kvinnor är viktigt med balans i livet. Balans mellan 
privatliv och jobb. Barn, familj, vänner, och umgänge (R1) 

Ytterligare en förklaring till varför kvinnor inte vågar aspirera på ledande positioner i samma 
utsträckning som män menar ansvarig för ICA-skolan kan vara för att ICA länge varit en 
mansdominerad bransch. Detta kan i sin tur leda till att kvinnor upplever att det är svårt att ta 
sig uppåt utan några förebilder inom organisationen:  

Traditionellt har det varit väldigt mansdominerade branscher och det är klart, då 
kanske det är svårare också om man känner sig som en udda fågel att klämma sig in. 
Det är ju lättare om man har de här förebilderna och ser dem (R2)  

Detta menar hon kan bero på att ICA är en del av en bransch där viktiga karriärposter i butik 
har stereotypa mansroller, som bland annat försäljningschef och styckmästare. Hon uttrycker 
värdet av att som kvinna i butik ha kvinnliga förebilder på ledande positioner inom 
organisationen som kan inspirera och bevisa för dessa att även kvinnor kan göra karriär.  

7.5.2 ICA-handlare 
ICA-handlarnas erfarenheter skiljer sig åt gällande de hinder och möjligheter som upplevts 
under deras tid som anställda inom organisationen. Den ena menar att hon har fått arbeta 
hårdare och kämpa mera på grund av att hon är kvinna. Detta yttras i följande: 

De frågade ju även mig detta även fast jag tog över efter min pappa. Man får ju gå 
igenom den här processen när man ska bli handlare. Och då var ju jag 25, och då 
frågade de ju sådana här frågor som jag inte tror att de frågar män – hur har du tänkt 
göra med din familj, hur har du tänkt göra med barn? Då blir det ju såhär redan då 
lite avskräckande att gå in i den här rollen, för det är ju svårt att kombinera (R3)  

Hon menar att hon i egenskap av kvinna måste försöka bevisa att hon är kapabel till att 
kombinera både rollen som mamma och rollen som ICA-handlare. Denna problematik 
illustrerar hon även i följande uttalande: 

Sen har ju kvinnan alltid det dåliga samvetet, vilket mannen aldrig har för barnen 
tyvärr. Jag tror att ett hinder för mig har varit att jag har velat prestera så bra på alla 
områden. Man ska vara perfekt mamma, man ska vara perfekt ICA-handlare, ja, man 
ska vara perfekt på alla områden (R3)  

I sin roll som ICA-handlare upplever samma respondent att hon ibland kan känna en 
missunnsamhet kvinnor emellan. Detta har bland annat uttryckts när hon ansökt om 
medlemskap till ett kvinnligt handlarnätverk samt när hon varit i kontakt med en högre 
uppsatt kvinnlig chef inom organisationens ledning. Hon tror dessvärre att detta bemötande är 
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vanligt förekommande inom organisationen. Den andra kvinnliga ICA-handlaren delar inte 
samma erfarenheter gällande svårigheter att bli hörd i sin yrkesroll. Hon uttrycker snarare 
motsatsen:  

Jag har inte blivit motad i grind så att säga. Nej, tvärtom. Bland mina kollegor tycker 
jag nästan tvärtom att man blir lite rosad liksom för att man är tjej och duktig. Power 
for the girls, men det är bland mina kollegor (R4) 

Hon uttrycker även att hon inte upplevt någon större problematik gällande balansen mellan 
handlaryrket och familjelivet, mycket tack vare att hon har haft ett stort stöd av sin man och 
sin familj. 

Båda nämner ett hinder som de tror kan existera inom organisationen. Detta gäller kravet på 
utbildningarna, BLU och FLU, som anställda i butik måste gå om de vill bli handlare. Då 
handlaren i majoriteten av fallen är den som bekostar dessa menar de att andra handlare kan 
ställa sig tveksamma till att satsa på en ung hungrig, som sedan kan försvinna till en egen 
butik eller konkurrent. Detta i sin tur kan leda till att de anställda upplever att de stoppas upp i 
sina ambitioner att avancera, då de är beroende av sin arbetsgivare och dennes generositet för 
att ha möjlighet att göra karriär. I intervjuerna framkommer det även att mindre butiker inte 
har samma möjligheter att skicka iväg sina anställda på utbildningar som större butiker, då de 
inte har samma stora ekonomiska omsättning. Därmed beror de anställdas möjligheter till 
avancemang till viss del även på vilken omsättning och storlek butiken de arbetar på har.  

7.5.3 Medarbetare på golvet 
Hindret att framgångsrikt kunna kombinera rollen som mamma och samtidigt ha en 
ansvarstagande roll i sin butik är något som även framkommit som problematiskt under 
intervjuerna med de tre kvinnliga respondenterna ”på golvet”. Samtliga uttrycker sig på 
liknande sätt gällande detta. Ett av dessa yttranden är:  

Att som kvinna i 30-årsåldern försöka söka jobb och försöka klättra någonstans tror 
jag är ganska svårt. Då sorteras man oftast bort. För att man vet att de troligtvis 
kommer att gifta sig, skaffa barn och så småningom gå på föräldraledighet. Nej, då 
kan man hellre ta en något mindre kvalificerad kille för att man tror att man ska 
klara sig ifrån det där. För att det är kvinnan som tar större ansvar för barn och sånt 
där och då kommer det inte att påverka så mycket (R6) 

Att bli nekad trots egna initiativ till en mer ansvarstagande roll i butiken samt vid förfrågan 
om heltidsanställning är något som en av kvinnorna själv har upplevt:  

När jag frågade honom om en förhöjning så sa han att jag skulle lova att inte bli 
gravid det kommande året. Han lovade mig det. Nu har det ju gått ett år och då sa 
jag det, att jag hållit mitt löfte. Och så frågade jag om det ska bli någon 
heltidsanställning. Då svarade han - nej, nej, jag är inte säker på dig ännu (R5) 

Även respondenterna ”på golvet” nämner, i likhet med ICA-handlarna, att det kostar att göra 
karriär inom ICA och att du som medarbetare i butik är beroende av din handlare och butikens 
ekonomi. En av kvinnorna yttrar att hon förstår ICA-handlarnas tankar gällande att skicka 
sina medarbetare på utbildningar och således investera i dem. En lösning på detta menar hon 
kan vara att man tillsammans med sin arbetsgivare konstruerar ett kontrakt i vilket man lovar 
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dem att man efter genomförda utbildningar inte säger upp sig och drar utan att man stannar 
kvar i butiken och praktiserar det som man lärt sig under utbildningarna. Detta för att även 
arbetsgivaren ska kunna dra nytta av sin investering.  

Den kvinnliga respondenten ”på golvet” som har genomfört BLU och väntar på att få 
genomföra FLU har inte upplevt några hinder gällande möjligheter till kompetensutveckling 
och utbildningar. Däremot menar hon att det finns ett hinder för henne gällande hennes 
karriärmöjligheter eftersom konkurrensen är hård gällande ansökningar till lediga butiker, 
vilket gör det svårt att få en egen butik. Ett annat hinder menar hon är att det är i ytterst få fall 
som butiker över huvudtaget blir lediga och hon tror att detta problem kan bero på att: 

Det som är dumt är att äldre ICA-handlare som inte vill vara i sin butik längre bara 
kan anställa en butikschef till mycket bättre lön, så kan de fortfarande ha sin butik 
kvar. Det gör ju att det stoppas upp massa, så det inte blir butiker lediga, det tycker 
jag är dumt (R7) 

7.5.4 Analys av hinder och möjligheter till karriär 
Det har framkommit i vårt resultat att en av ICA-handlarna upplevt att hon i egenskap av 
kvinna måste kämpa hårdare och arbeta mer för att hävda sig i sin yrkesroll. Detta för att 
bevisa att hon klarar av att kombinera rollen som mamma och rollen som ICA-handlare. Med 
utgångspunkt i Ahmeds resonemang kan det återigen tolkas som att man som kvinnlig ICA-
handlare inte följer den manliga normen och därmed ses som ”off line” och stoppas upp 
(Ahmed, 2006, s.65ff, 111f, 139ff). Handlaryrket är mansdominerat och därmed tolkar vi det 
som att en kvinna på denna position kan ses som avvikande och måste därför arbeta hårdare 
för att bli accepterad. Kvinnliga ICA-handlare stoppas upp och ifrågasätts mer i sin yrkesroll 
än vad manliga ICA-handlare gör eftersom männen tillåts passera. 

Svårigheten att framgångsrikt klara av att balansera både familjeliv och arbetsliv är något som 
även de tre respondenterna ”på golvet” uttrycker existerar. De upplever att deras arbetsgivare 
ställer sig tveksamma till att satsa på kvinnor som eventuellt kan gå på föräldraledighet. Detta 
skulle kunna tolkas med utgångspunkt i Ahmeds resonemang om hur rum är formade och 
skapade efter vissa kroppar mer än andra (Ahmed, 2006, s.90ff, 99ff). I vår studie skulle man 
eventuellt kunna se det som att organisationen är mer formad efter manliga kroppar. Detta 
eftersom det framkommer att den kvinnliga kroppen stoppas upp i sin karriär, då hon ses som 
en potentiell mamma och förväntas främja familjelinjen.  

Att kvinnan ses som en potentiell mamma skulle även kunna kopplas till Berger och 
Luckmann, som menar att det görs ständiga typifieringar i vardagslivet (Berger & Luckmann, 
2011, s.73,91ff). I vårt resultat skulle man kunna tolka det som att det görs en typifiering av 
kvinnan som mamma och därmed förväntas hon ta större ansvar för familj och barn. De 
gemensamma typifieringarna som kan existera kan eventuellt medföra att bland annat 
arbetsgivare av vana förväntar sig att kvinnan ska inta rollen som mamma. Rollen som 
mamma kan eventuellt begränsa kvinnan och därmed utesluta vissa handlingsalternativ för 
henne. En av ICA-handlarna beskriver hur kvinnan ständigt tycks ha det dåliga samvetet för 
barnen om hon väljer att prioriterar arbetet, till skillnad från männen. Detta tankesätt kan 
kopplas till Hirdmans teoretiska begrepp – genuskontrakt. Genuskontraktet bygger på normer 
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som finns i samhället där mannen förväntas vara den som försörjer och beskyddar medan 
kvinnan ska vara hemma och uppfostra barnen (Hirdman, 2001, s.77ff, 95ff).    

En anledning till varför kvinnor inom organisationen eventuellt inte vågar göra anspråk på de 
ledande positionerna beskriver en av respondenterna kan vara för att man som kvinna kan ha 
svårt att se sig göra karriär när man har få kvinnliga förebilder att se upp till. Eftersom ICA 
har relativt få kvinnor på de ledande positionerna skulle det eventuellt kunna tolkas som att 
kvinnorna har svårt att se sig själva på dessa befattningar och möjligen anse se sig sakna 
relevant kompetens. Dessa föreställningar skulle i sin tur kunna leda till att kvinnor drar sig 
för att aspirera på de ledande positionerna. Detta skulle kunna förklaras med hjälp av den 
homosociala reproduktionen som Eriksson-Zetterqvist och Styhre resonerar kring, vilken 
syftar till att individer inom organisationers ledningar kontinuerligt anställer likasinnade 
(Eriksson-Zetterqvist & Styhre, 2007, s.11f, 55ff). Utifrån vårt resultat skulle dessa vara män. 
Eriksson-Zetterqvist och Styhre förklarar även hur kvinnan inom organisationen gör den 
homosociala reproduktionen en tjänst, när hon drar sig för att söka sig till de högre 
positionerna.  

Det framkommer i vårt resultat att tre av respondenterna inte upplevt några hinder på sin väg 
mot karriär. De beskriver det snarare som att de dragit fördel av att vara kvinnor. En intressant 
aspekt är dock att de beskriver att männen blir ”förvånade” över att en kvinna kan prata 
affärer och att en kvinna är ”duktig”. Med utgångspunkt i Ahmeds resonemang om 
handlingslinjer skulle detta återigen kunna illustrera som exempel på hur kvinnor på ledande 
positioner uppfattas som off-line av männen inom organisationen, i alla fall till en början 
(Ahmed, 2006, s.65ff, 111f, 139ff). Detta eftersom de tycks avvika i egenskap av kvinna 
samtidigt som de har frångått den roll som de förväntas inta. Enligt resultatet kan det även 
tolkas som att mäns inställning skiftar när de upptäcker att kvinnor har den kompetensen och 
kunskapen som krävs på de högre positionerna. Det kan tyckas verka som att kvinnorna i 
början avviker från den normativa linjen och därmed måste hon hävda sig och arbeta lite 
hårdare än männen. Detta för att sedan så småningom komma att accepteras och ses som ”in 
line”. De respondenter som inte upplevt att de stött på några hinder i sin karriär inom 
organisationen kan statuera som exempel på de gränsöverskridningar som Hirdman menar är 
nödvändiga för att främja kvinnans position i hierarkin (Hirdman, 2001, s.77ff, 95ff). Vårt 
resultat tycks här visa tendenser på hur den eventuella könsmaktsordningen till viss del rubbas 
när kvinnan intar en överordnande roll. På detta vis legitimeras inte längre den manliga 
normen då isärhållningen mellan könen till viss del minskar.     
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8.  Avslutade diskussion  
 

Detta kapitel inleds med en summering av resultatet där vi besvarar uppsatsens tre 
frågeställningar utifrån studiens fyra teman som presenterats i resultatet. Därefter följer en 
övergripande diskussion där vi kopplar vårt resultat i förhållande till de tidigare studierna som 
uppsatsen presenterat. Slutligen kommer vi att presentera våra slutsatser samt ta ett avstamp 
mot förslag på framtida forskning. 

8.1 Summering av resultat 
Nedan kommer vi att göra en summering av vårt resultat genom att besvara studiens tre 
frågeställningar. Dessa ämnar inte generalisera organisationen i stort utan de besvaras utifrån 
respondenternas erfarenheter och upplevelser.  

8.1.1 Hur beskriver kvinnor inom ICA att organisationens 
rekryteringsarbete ser ur?  
I vår studie beskrivs ICAs rekryteringsprocesser som oreglerade. Varje enskild ICA-butik 
med den självständiga handlaren har få bestämmelser eller riktlinjer från koncernen gällande 
sin rekrytering. HR-chefen beskriver att ICA förespråkar internrekrytering. Detta för att 
behålla kompetensen som individerna inom organisationen besitter. Gällande 
rekryteringsarbetet erbjuder organisationen ICA-handlarna ett arbetssätt som finns tillgängligt 
om de skulle önska stöd inom området. Även utbildningar inom rekrytering via ICAs interna 
utbildningsorgan ICA-skolan finns tillgängligt för handlarna. Detta är däremot inget som 
handlarna i studien beskrivit att de har tagit del av eller saknat under sin karriär. Utbildning 
inom rekrytering är heller inte något som utgör någon större del i ICAs ledarprogram, BLU 
och FLU, utan det resoneras endast kring det i liten omfattning.  

ICA-handlarna beskriver att de vid nyanställning vanligtvis rekryterar efter magkänsla och 
personkemi. Egenskaper som de efterlyser är individer som är positiva, drivna och 
arbetsvilliga samt att det är meriterande om man har arbetat i butik tidigare. Det framkommer 
inget om att handlarna rekryterar utefter kön utan istället fokuseras det på kompetens och 
kvalifikationer. Däremot nämns det att en av handlarna stött på samarbetsproblem när hon har 
anställt äldre män.  

Rekryteringsarbetet inom organisationen upplevs av kvinnorna präglas av att de chefer som 
rekryterar har en tendens till att anställa individer av samma kön som dem själva. Detta menar 
kvinnorna kan bero på att de känner sig mer bekväma med dessa och känner igen sig själva i 
personen i fråga.  

8.1.2 Hur ser kvinnors erfarenheter av att göra karriär och utvecklas inom 
ICA ut? 
Majoriteten av kvinnorna har positiva erfarenheter gällande sina karriärmöjligheter. De två 
respondenterna på huvudkontoret samt de två ICA-handlarna som idag innehar ledande 
positioner uttrycker att de under sina karriärer erbjudits goda möjligheter till 
karriärutveckling. Ansvarig för ICA-skolan samt en av handlarna upplever även att de givits 
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fördelar i sina yrkesroller i egenskap av kvinna. Denna erfarenhet är dock något som den 
andra ICA-handlaren inte delar, då hon beskriver att hon behövt arbeta hårdare och hävda sig 
mer i sin karriär. Hon beskriver även att hon i sin nuvarande roll som ICA-handlare upplevt 
en missunnsamhet bland kvinnor på ledande positioner inom organisationen.  

Två kvinnor ”på golvet” beskriver att de inte ser sig själva arbeta på ICA i framtiden, 
eftersom deras karriärmöjligheter upplevs som nästintill obefintliga på deras nuvarande 
arbetsplatser. Deras negativa inställningar beror på att de har dåliga erfarenheter gällande 
försök till avancemang. Bland annat så upplever de att de blivit åsidosatta av sina arbetsgivare 
när de gjort anspråk på mer ansvarstagande positioner i butik. De uttrycker även att deras 
manliga kollegor getts fler möjligheter och större ansvar medan de själva förblivit 
stillastående inom organisationen. Även när en av dessa på eget initiativ har försökt utföra 
mer ansvarstagande och ”manliga” uppgifter med hopp att få avancera, har hon stött på 
motstånd. Detta eftersom hennes manliga kollegor inte tillåtit henne att utföra dessa uppgifter, 
som på sikt skulle kunna öka hennes möjligheter till att göra karriär. Däremot så tror 
kvinnorna att deras chanser till att göra karriär skulle se annorlunda ut om de hade haft en 
annan arbetsgivare, då de upplever att ICA är en organisation som man kan göra karriär inom. 

Till skillnad från de två andra respondenterna ”på golvet” så har den tredje kvinnan positiva 
erfarenheter gällande sina karriärmöjligheter och ser sig själv som ICA-handlare i framtiden. 
De positiva erfarenheterna kan antas bero på att hon blivit satsad på av sin arbetsgivare, i och 
med hennes BLU-utbildning på ICA-skolan som denne finansierat. Ytterligare positiva 
erfarenheter som främjat hennes karriärmöjligheter är att hon sökt och tilldelats ICA-
förbundets stipendium. Denna kvinna ser alltså ljust på sin framtida karriär inom ICA. Men 
hon beskriver en problematik som hon kan tänkas stöta på, då butiker sällan blir lediga och 
när de väl blir de så uppstår det en väldigt hård konkurrens om dessa.  

En enighet bland kvinnorna ”på golvet” som uttrycks gällande möjligheten till karriär är att 
man som kvinna inom ICA måste vara tuff och ta mycket egna initiativ.   

8.1.3 Upplever kvinnor inom ICA att det finns specifika hinder att nå de 
högre positionerna inom organisationen? 
Kvinnornas erfarenheter gällande hinder och möjligheten att nå de högre positionerna inom 
organisationen skiljer sig åt. Ett hinder som majoriteten av kvinnorna uttrycker sig om är 
svårigheten att som kvinna klara av att balansera rollen som mamma med en ansvarstagande 
roll på arbetsplatsen. De upplever att detta hinder kan förekomma under 
rekryteringsprocessen, där kvinnan riskerar att bli bortvald eftersom hon ses som en potentiell 
mamma och därmed förväntas gå på mammaledighet i framtiden. En av ICA-handlarna 
upplever att hon behöver arbeta hårdare än männen och bevisa att hon klarar av att hantera 
båda rollerna. Hon menar att om man som kvinna ska klara av detta krävs det att hon kan stå 
emot det dåliga samvetet som hon måste tampas med då hennes tid måste prioriteras mellan 
hemmet och arbetet. Något som även uttrycks hindra kvinnan från att nå de högre 
positionerna är att hon nöjer sig och därmed drar sig från att aspirera på dessa tjänster. Detta 
för att hon prioriterar en god balans mellan familj, umgänge och jobb framför sin karriär. 
Kvinnorna upplever även att de normativa föreställningar som finns, om att kvinnans 
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självförtroende anses vara sämre än mannens skulle kunna hindra henne från att nå de högre 
positionerna. Detta då hon inte vågar ta för sig, satsa och framhäva sina positiva egenskaper i 
samma utsträckning som mannen. 

En kvinna uttrycker att organisationens brist av kvinnor på de högre positionerna kan tänkas 
påverka kvinnors ambitionsnivåer och karriärer, då de på grund av detta kan tro att det är 
svårare för dem att lyckas. Även ICAs ansvarstagande roller i butik uttrycks kännetecknas av 
att vara stereotypa mansroller. Detta kan bidra till att kvinnliga medarbetare samt arbetsgivare 
anser att kvinnor är mindre lämpade på dessa positioner. En av ICA-handlarna uttrycker att 
även kvinnorna på de högre positionerna inom organisationen stöter på hinder. Eftersom hon 
på dessa positioner måste klara av att stå emot de ständiga ifrågasättanden som hon utsätts för 
i hennes roll som kvinna i en mansdominerad yrkesroll. Ytterligare hinder gällande 
rekryteringsprocesserna inom organisationen beskrivs, då kvinnorna upplever att de som 
rekryterar tenderar att anställa nya medarbetare av samma kön. I vårt resultat är detta ett 
tydligt hinder för kvinnorna eftersom majoriteten av de som rekryterar inom ICA är män. 

För att kunna bli ICA-handlare krävs det att du genomfört ledarprogrammen på ICA-skolan. 
Detta upplever kvinnorna vara ett ekonomiskt hinder då dessa utbildningar är väldigt dyra. 
Det uttrycks att man som anställd är beroende av sin arbetsgivares generositet och vilja att 
investera i sin personal. En anledning till varför arbetsgivaren kan ställa sig tveksam till att 
göra dessa investeringar och därmed hindra sina anställda till kompetensutveckling är för att 
de inte garanteras ta del av den kompetens som utbildningarna resulterar i. Efter genomförda 
utbildningar finns det alltså en risk för att den anställda söker sig till nya arbetsplatser. Även 
storlek på butik och dess omsättning påverkar och hindrar individens möjligheter då mindre 
butiker inte har råd att utbilda sin personal i samma utsträckning som de större butikerna.  

8.2 Övergripande diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera relationen mellan vårt resultat och de studier som 
presenterats under kapitlet ”Tidigare forskning”.  

I majoriteten av de tidigare studier som presenterats beskrivs det att organisationer är formade 
efter män, vilket medför att männen besitter de högre positionerna. Acker menar att 
organisationer är könade och att detta leder till att männen har ett större inflytande över 
organisationsprocesserna än vad kvinnorna har, eftersom de befinner sig högst upp i hierarkin. 
Detta leder till att kvinnorna ges färre karriärmöjligheter och färre chanser att påverka sin och 
organisationens situation (Acker, 1990). Detta har även uppmärksammats i vårt resultat då två 
av kvinnorna ”på golvet” upplever att bristen av karriärutveckling hindrar dem från att vilja 
arbeta inom organisationen i framtiden.  

Som en följd av den manliga hierarkin menar Linghag att potentialen och karriären inom 
organisationer blir könsmärkt. Detta kan man se tydligt inom ICA som har stor 
mansdominans bland sina högre positioner. Linghag menar att mansdominansen och den 
könsmärkta karriären bidrar till att kvinnor därmed drar sig för att söka sig mot dessa 
positioner då avsaknaden av förebilder påverkar deras handlingskraft negativt (Linghag, 
2009). Detta tillbakadragande bland kvinnor har även visat sig i vårt resultat då ansvarig för 
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ICA-skolan belyser problematiken i att kvinnor kan tänkas dra sig för att söka de ledande 
positionerna inom organisationen när den saknar kvinnliga förebilder.  

Mycket av det som framkommit i de tidigare studierna gällande kön och organisation handlar 
om den problematik som existerar gällande att man som kvinna ska klara av att kombinera 
både familj och karriär. Billing & Alvesson belyser specifikt hur kvinnan under 
rekryteringsprocesser kan tänkas bli bortvald och förbisedd då hon förväntas ansvara för hem 
och barn. Orsaker till varför kvinnan blir bortvald är för att det ofta existerar stereotypa 
föreställningar inom organisationer om att en framgångsrik ledare ska vara en man. Detta kan 
leda till att kvinnor som försöker inta dessa manliga positioner kan stöta på motstånd då deras 
roll som kvinna och chef inte går hand i hand (Billing & Alvesson, 1989).  De aspekter som 
Billing & Alvesson belyser kan även urskiljas i vårt resultat, då alla kvinnorna nämner denna 
problematik.   

Vi kan även placera vår studie i relation till Wahl, Holgersson, Höök och Linghags arbete i 
vilket de bland annat problematiserar kvinnans roll under rekryteringsprocesser. Vi har i 
likhet med dem fått fram att kvinnor inom ICA upplever svårigheter med att rekryteras till 
mer ansvarstagande positioner på grund av att det är män som rekryterar. Männen tenderar 
rekrytera individer av samma kön då de ka relatera till dessa och därmed känna sig bekväma 
och trygga. I enighet med deras tidigare studie kan även vi se i vårt resultat att det finns 
tendenser till homosocial reproduktion (Wahl, m.fl., 2001).  

Avslutningsvis kan vi i vår studie urskilja att det kan tendera att existera ett glastak inom ICA. 
Detta eftersom det framkommit att kvinnorna i vår studie har erfarenheter av de tre nivåerna 
av press som Morrison, White och Van Velsor beskriver. Angående den första nivån av press 
som berör arbetet i sig så belyser vårt resultat att det finns föreställningar samt egna 
erfarenheter om att man som kvinna måste arbeta hårdare och anstränga sig mer för att 
accepteras i rollen som ICA-handlare. Den andra nivån av press berör kvinnan i hennes roll 
som chef. Resultatet visar att en ICA-handlare upplevt svårigheter av att vara i minoritet i 
toppen av organisationen då hon upplevt att hon ifrågasatts och granskats i sin yrkesroll. 
Däremot skiljer sig vårt resultat gentemot Morrison, White och Van Velsors då kvinnorna 
som gjort karriär i vår studie inte uttrycker att de upplever sig representera kvinnor som 
grupp. De ser sig själva inte som symboler för kvinnan i allmänhet utan som självständiga 
individer. Den sista nivån av press som berör svårigheten att som kvinna klara av att balansera 
sin yrkesroll som chef med de krav som ställs på henne gällande familjelivet framkommer 
även i vårt resultat, i likhet med den tidigare studien (Morrison, m.fl., 1994).  

8.3 Avslutande reflektioner och fortsatt forskning 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för våra personliga slutsatser om studien samt 
introducera eventuella vägar att gå i den fortsatta forskningen.  

I vår roll som forskare har vi under studiens gång reflekterat över hur organisationen och dess 
arbetssätt ser ut. Vi tror att en anledning till varför kvinnan inom ICA inte befinner sig på de 
högre positionerna är för att organisationen brister i det mångfaldsarbete de säger sig arbeta 
efter. Vi är av uppfattningen att detta mångfaldsarbete har vissa svagheter eftersom 
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majoriteten av respondenterna i vår studie inte är medvetna om att detta arbete existerar. Detta 
tror vi kan bero på hur ICA som organisation är uppbyggd med sina fria handlare. En 
svårighet för ICA-koncernen verkar vara att nå ut med denna strategi till hela organisationen. 
Därför krävs det att organisationens chefer och ledare på alla nivåer utbildas och driver 
mångfaldsarbetet framåt. För att kvinnans position inom organisationen ska kunna främjas 
krävs det ett fungerande samarbete mellan organisationens alla delar där man aktivt arbetar 
för att främja jämställdheten. Vi tror att organisatoriska förändringar är nödvändiga för att 
detta ska kunna ske. En förändring skulle kunna vara att det stipendium som ICA-förbundet 
delar ut ska täcka hela kostnaden för FLU-utbildningen. På så vis befrias kvinnan från sitt 
beroende av sin arbetsgivare, då denne inte behöver bekosta utbildningen längre. En annan 
något mer drastisk åtgärd skulle kunna vara att man börjar kvotera vissa av de butiker som 
blir lediga till kvinnliga handlare. Detta för att till en början hjälpa kvinnorna på traven, så att 
både en organisatorisk och normativ förändring kan ske inom ICA.  

När vi går tillbaka till studiens syfte och frågeställningar anser vi att vi har besvarat dessa. 
Den teoretiska referensram vi använt oss av bedömer vi varit väl lämpad då den hjälpt oss att 
belysa de erfarenheter och den information som fanns hos kvinnorna inom fältet. Eftersom vår 
studie bygger på intervjuer med sju stycken respondenter kan inte våra resultat ses som 
generaliserbara för alla kvinnor inom ICA, då kvinnors erfarenheter naturligtvis kan variera. 
Däremot upplever vi att de mönster som framkommit i vårt resultat eventuellt skulle kunna 
påträffas bland fler kvinnor inom organisationen. Detta eftersom vårt resultat ur många 
aspekter stämmer överrens med de resultat som de tidigare studierna kommit fram till. Om 
tidsramen för uppsatsen sett annorlunda ut hade fler respondenter kunnat intervjuas, vilket 
hade kunnat bidra till att vi kunnat dra mer generella slutsatser, då resultatet varit mer 
omfattande.  

Gällande den fortsatta forskningen anser vi att det finns många aspekter att fördjupa sig i 
inom problemområdet. En av dessa skulle kunna vara att man undersöker hur 
rekryteringsprocessen av nya ICA–handlare ser ut. Detta för att vi tror att en framgångsrik 
utveckling för kvinnan vid rekrytering har en stor roll att spela om man vill nå en mer 
jämställd organisation.  
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Bilaga 1: Intervjuguide medarbetarna på golvet 

Presentation och beskrivning av oss själva samt vår uppsats syfte.  
Information om de etiska riktlinjerna:  
 
§ Informationskrav: forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta 
intervjun.  

§ Samtyckeskravet: deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.  

§ Konfidentialitetskravet: uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

§ Nyttjandekravet: uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet). Alltså endast av oss.  

 
Information om intervjuns längd samt godkännande av inspelning av intervjun. 
 
Denna intervjuguide förväntas besvara frågeställningarna två och tre: 

1. Hur beskriver kvinnor inom ICA att organisationens rekryteringsarbete ser ut? 
2. Upplever kvinnor inom ICA att det finns specifika hinder att nå de högre positionerna inom 
organisationen? 
3. Hur ser kvinnors erfarenheter av att göra karriär och utvecklas inom ICA ut? 
 
Bakgrundsfrågor 
§ Ålder? 
§ Utbildningsbakgrund? 
§ Hur kommer det dig att du sökte jobb på ICA? 
§ Hur länge har du arbetat på ICA? 
§ Vad har du för arbetsuppgifter?  

 
ICA som arbetsgivare 
§ Hur upplever du att det är att arbeta inom ICA? 
§ Ser du dig själv arbeta inom ICA i framtiden? (5-10 år) 
§ Trivs du på din arbetsplats? Känner du att du får chans att utvecklas?  
§ Hur ser din arbetsplats ut gällande kön och åldersfördelning? (Skiljer sig 

arbetsuppgifterna åt mellan könen?) 

Karriär inom ICA 
§ Vad innebär det att göra karriär inom ICA för dig? 
§ Upplever du att ICA är en organisation där du har möjlighet att göra karriär?  
§ Är ICA en organisation du skulle vilja göra karriär inom?   
§ Om du skulle vilja avancera inom ICA, hur upplever du att dessa möjligheter ser ut för 

dig?  Finns det några hindrande respektive möjliggörande förhållande/faktorer?  

Att utvecklas inom ICA 
§ Under din tid som anställd inom ICA vilka möjligheter upplever du har erbjudits dig 

att vidareutvecklas och få mer kunskap?  
§ Upplever du att möjligheterna för kompetensutveckling skiljer sig mellan de 

anställda? (Hur?).  
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§ Har din arbetssituation (arbetsuppgifter/ansvar) förändrats under din tid som anställd? 
Hur?  

§ Hur skulle du beskriva en typisk ICA-handlare?  
§ Vet du vad ICA-skolan är för någonting? (Om ”ja” - Har du varit i kontakt med dem? 

Hur? När? Varför? Erfarenheter? Vetskap om ICA-förbundets stipendium?). 
§ ICA är en organisation som består av 64 % kvinnor men endast 16 % av ICA-

handlarna är kvinnor. Vad tror du det beror på?   

Avslutning 
§ Kort sammanfattning av intervjun  
§ Är det något mer du vill tillägga gällande det som vi har talat om, eller om du känner 

att det är något viktigt som vi inte har berört? 
§ Tack för din medverkan 
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Bilaga 2: Intervjuguide ICA-handlarna 

Presentation och beskrivning av oss själva samt vår uppsats syfte.  
Information om de etiska riktlinjerna:  
 
§ Informationskrav: forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta 
intervjun.  

§ Samtyckeskravet: deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.  

§ Konfidentialitetskravet: uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

§ Nyttjandekravet: uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet). Alltså endast av oss. 

 
Information om intervjuns längd samt godkännande av inspelning av intervjun. 
 
Denna intervjuguide förväntas besvara frågeställningarna 1-3: 

1. Hur beskriver kvinnor inom ICA att organisationens rekryteringsarbete ser ut? 
2. Upplever kvinnor inom ICA att det finns specifika hinder att nå de högre positionerna inom 
organisationen? 
3. Hur ser kvinnors erfarenheter av att göra karriär och utvecklas inom ICA ut? 
 
Bakgrundsfrågor 
§ Ålder? 
§ Utbildningsbakgrund? 
§ Hur kommer det dig att du sökte jobb på ICA? 
§ Hur länge har du arbetat på ICA? 
§ Vad har du för arbetsuppgifter? Vilken är din roll som ICA-handlare? 

 

ICA som organisation 
§ Hur upplever du att det är att arbeta inom ICA som organisation? 
§ Upplever du ICA som en jämställd organisation? På vilket sätt? 
§ Hur ser din butik ut gällande kön, åldersfördelning och arbetsuppgifter? 

 

Karriär inom ICA 
§ När du började arbeta på ICA, hur upplevde du då att dina möjligheter till avancemang 

såg ut? Ansåg du att ICA var en organisation som man kunde göra karriär inom? På 
vilket sätt?  

§ Hur har din väg inom organisationen sett ut? Kan du beskriva hur du har blivit ICA-
handlare?   

§ Har du under vägen till din position som ICA-handlare upplevt att du stött på några 
hindrande respektive möjliggörande förhållanden eller faktorer? I organisationen och  
i mötet med organisationen  (Problematik gällande familjelivet?) 

§ Anser du att män och kvinnor har samma möjligheter att avancera inom 
organisationen? På vilket sätt? 
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Att utvecklas inom ICA 
§ Under din tid som anställd inom ICA vilka möjligheter upplever du har erbjudits dig 

att vidareutvecklas och få mer kunskap? Upplevde du att dessa möjligheter skiljde sig 
åt mellan könen? På vilket sätt? 

§ Upplever du som chef några skillnader mellan dina anställda gällande inställning till 
karriär inom ICA? (Hur?) 

§ Hur skulle du beskriva en typisk ICA-handlare? (Egenskaper?) Hur ska man inte vara i 
egenskap av ICA-handlare? 

Rekrytering 
§ Hur fri är du i din roll som ICA-handlare? Vilka råd/direktiv får du? Vilka riktlinjer 

uppifrån måste du följa i din rekryteringsprocess?  Vilka följer du? 
§ Arbetar ni i din butik efter någon slags jämställdhetsplan? (Utveckla/beskriv) 
§ Vilka egenskaper söker du hos dina framtida medarbetare? (Varför?)  
§ Vad har du för erfarenheter av ICA-skolan? 
§ Har du kontakt med ICA-skolan gällande dina egna anställda? (Förekommer det att 

dina anställda går deras utbildningar?) 
§ Vad är din åsikt om att ICA-handlarnas förbund årligen delar ut stipendier för att 

främja jämställdheten mellan manliga och kvinnliga ICA-handlare?  
§ ICA är en organisation som består av 64 % kvinnor men endast 16 % av ICA-

handlarna är kvinnor.  Vad tror du det beror på?  (Svenska dagbladet 16% och sen 
64% står på ICAs hemsida)  

Avslutning 
§ Kort sammanfattning av intervjun  
§ Är det något mer du vill tillägga gällande det som vi har talat om, eller om du känner 

att det är något viktigt som vi inte har berört? 
§ Tack för din medverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Bilaga 3: Intervjuguide Ansvarig för ICA-skolan 

Presentation och beskrivning av oss själva samt vår uppsats syfte.  
Information om de etiska riktlinjerna:  
 
§ Informationskrav: forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta 
intervjun.  

§ Samtyckeskravet: deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.  

§ Konfidentialitetskravet: uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

§ Nyttjandekravet: uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet). Alltså endast av oss.  

 
Information om intervjuns längd samt godkännande av inspelning av intervjun. 
 
Denna intervjuguide förväntas besvara frågeställningarna mestadels 1 men det är mycket 
möjligt att 2-3 även kommer att beröras. 

1. Hur beskriver kvinnor inom ICA att organisationens rekryteringsarbete ser ut? 
2. Upplever kvinnor inom ICA att det finns specifika hinder att nå de högre positionerna inom 
organisationen? 
3. Hur ser kvinnors erfarenheter av att göra karriär och utvecklas inom ICA ut? 
 
Bakgrundsfrågor 
§ Ålder? 
§ Utbildningsbakgrund 
§ Hur kommer det sig att du arbetar på ICA-skolan? 
§ Hur länge har du arbetat här? 
§ Vad har du för arbetsuppgifter? Vilken är din roll som ansvarig på ICA-skolan? 

 
ICA-skolan 
§ Hur har din väg inom organisationen sett ut? Kan du beskriva hur du har blivit 

ansvarig för ICA-skolan?   
§ Vad är syftet med ICA-skolan och hur ser er verksamhet ut? 
§ Gällande de medarbetare som går utbildningar på ICA-skolan, hur ser 

könsfördelningen ut bland dessa? Kan man se tendenser att kvinnor respektive män 
söker sig till specifika utbildningar?    

§ Vilken roll spelar ICA-skolan för medarbetaren som önskar ta sig från golvet upp till 
handlarposition? 

§ Vilken roll spelar ICA-skolan gällande vilka som får gå utbildningarna hos er? Hur 
sker antagningen till ICA-skolan? Vem/vilka får gå dessa utbildningar? 

§ (ICA-handlarnas förbund delar årligen ut 20 stycken stipendier med syfte att stödja 
kvinnliga medarbetare i ICA-butikerna. Dessa ska användas för att genomföra ICA-
skolans företagsledarprogram). Kan du berätta lite om det här stipendiet? När infördes 
det och vad är dina erfarenheter gällande detta? 
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§ Har införandet av detta stipendium resulterat i att fler kvinnor går 
företagsledarprogrammet på ICA-skolan? (Trots detta stipendium så är det ju relativt 
få kvinnor som är ICA-handlare, vad tror du det beror på?) 

§ Hur beroende är man av ICA-skolans verksamhet när man vill avancera inom 
organisationen?  

§ Vad blir nästa steg efter att man har gått någon av era utbildningar? 

ICA som organisation 
§ Hur upplever du att det är att arbeta inom ICA som organisation? 
§ Upplever du ICA som en jämställd organisation? (Hur? Varför?) 

Karriär inom ICA 
§ Upplever du att ICA är en organisation som man kan göra karriär inom? (Hur? 

Varför?) 
§  Anser du att män och kvinnor har samma möjligheter att avancera inom 

organisationen? (Hur? Varför?)  

Avslutning 
§ Kort sammanfattning av intervjun   
§ Är det något mer du vill tillägga gällande det som vi har talat om, eller om du känner 

att det är något viktigt som vi inte har berört? 
§ Tack för din medverkan 
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Bilaga 4: Intervjuguide HR-chef 

Presentation och beskrivning av oss själva samt vår uppsats syfte.  
Information om de etiska riktlinjerna:  
 
§ Informationskrav: forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta 
intervjun.  

§ Samtyckeskravet: deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.  

§ Konfidentialitetskravet: uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

§ Nyttjandekravet: uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet). Alltså endast av oss. 

 
Information om intervjuns längd samt godkännande av inspelning av intervjun. 
 
Denna intervjuguide förväntas besvara frågeställning 1. 

1. Hur beskriver kvinnor inom ICA att organisationens rekryteringsarbete ser ut? 
2. Upplever kvinnor inom ICA att det finns specifika hinder att nå de högre positionerna inom 
organisationen? 
3. Hur ser kvinnors erfarenheter av att göra karriär och utvecklas inom ICA ut? 
 
Bakgrundsfrågor 
§ Ålder? 
§ Utbildningsbakgrund? 
§ Hur kommer det sig att du började arbeta på ICA? 
§ Hur länge har du arbetat här? 
§ Vad har du för arbetsuppgifter? Vilken är din roll som HR- manager inom ICA? 

 
Rekrytering 
§ Hur ser rekryteringsprocesserna ut inom ICA?   
§ Sköter ICA-handlarna sin egen rekrytering eller har de några direktiv/riktlinjer/råd att 

följa ifrån er? (Vilka? Varför? Är ICA-handlarna utbildade i rekrytering?) Hur starka 
är dessa? Vad kan hända om dessa råd/riktlinjer/direktiv inte följs? 

§ (På ICAs hemsida kan man läsa att organisationen är måna om att rekrytera internt för 
att dessa personer redan delar organisationens värdegrund och att de ledande 
positionerna ska internrekryteras så långt som möjligt) Går rekryteringen till på detta 
vis? (I så fall hur tycker du att den fungerar?)  

§ Arbetar ICA för att nå jämställdhet inom organisationen? (Hur?) 
§ Kan du beskriva den kontakt som HR har med ICA-handlarna? Hur ser den ut och hur 

fungerar den?  
§ På vilka sätt arbetar ICA med kompetensutveckling, utöver ICA-skolan? 
§ Vad är din åsikt om att ICA-handlarnas förbund årligen delar ut stipendier för att 

främja jämställdheten mellan manliga och kvinnliga ICA-handlare?  
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§ Varför tror du att det är relativt få kvinnor som är ICA-handlare idag? (Svenska 
dagbladet 16% och 64% ICAs hemsida)  

ICA som organisation 
§ Hur upplever du att det är att arbeta inom ICA som organisation? 
§ Upplever du ICA som en jämställd organisation? På vilket sätt? 

Karriär inom ICA 
§ Upplever du att ICA är en organisation som man kan göra karriär inom? Hur? Varför, 

på vilket sätt? 
§  Anser du att män och kvinnor har samma möjligheter att avancera inom 

organisationen? Hur? Varför? På vilket sätt?  

Avslutning 
§ Kort sammanfattning av intervjun  
§ Är det något mer du vill tillägga gällande det som vi har talat om, eller om du känner 

att det är något viktigt som vi inte har berört? 
§ Tack för din medverkan 

 
 

  

 

 

                                                                                                          

 

 

 

  


