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Männen styr 
kvinnornas
bransch

 Ĕ Market granskar jämställdheten  
hos detaljhandelsjättarna.

 Ĕ En majoritet av de anställda är kvinnor 
– men i styrelserna sitter nästan bara 
män.
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Synen på ledarskap sätter 
krokben för jämställdheten
Det är kvinnor som sliter på 

butiksgolven. 
Det är kvinnor som spenderar 

sina pengar i butikerna.
Men det är männen som bestämmer.
Bara var fjärde styrelseledamot i de stora 

detaljhandelsföretagen är kvinna. 
En tredjedel av bolagen saknar helt 

kvinnor i styrelsen.
De absoluta maktpositionerna, vd och 

styrelseordförande, når ännu färre kvinnor. 
Känns det fräscht? Modernt? Rättvist?
Förutom den uppenbara 

rättviseaspekten så tyder forskning 
på att företag förlorar ekonomiskt på 
ojämställdheten.

En internationell studie omfattande nära 
22  000 företag visar att bolag med minst 
30 procent kvinnor i ledande positioner 
har sex procent högre lönsamhet än 
mansdominerade företag. 

En svensk undersökning visar att kvinnlig 
representation i styrelsen minskar risken 
för konkurs – mansdominerade företag har 
30 procent högre konkursfrekvens.

En faktor bakom ojämställdheten är våra 
djupt rotade föreställningar om ledarskap 

och vad som är manligt och kvinnligt. 
Föreställningar som är svåra att förändra 
och som gör att män och kvinnor bedöms 
med olika måttstock – även om de besitter 
samma egenskaper.

Markedshøgskolen i Oslo har gjort en 
avslöjande undersökning där ett hundratal 
unga fick ta del av en historia om en person 
som gör framgångsrik karriär inom 
näringslivet. Berättelsen var identisk, 
men för hälften av deltagarna hette 
huvudpersonen Hanna och för den andra 
hälften hette den Hans. 

Efter att ha läst berättelsen fick 
deltagarna bedöma huvudpersonernas 
egenskaper. 

Resultatet? Hanna bedömdes 
genomgående mer negativt.

Hon ansågs mer egoistisk, en sämre 
förälder och var mindre omtyckt än 
Hans. Som chef ansågs Hanna ha sämre 
ledaregenskaper och färre kunde tänka sig 
att jobba med henne. 

Och det var bland männen som Hanna 
var minst omtyckt.

Det ger en fingervisning om vilken 
uppförsbacke en kvinna har när hon söker 

sig till ledande positioner, i konkurrens 
med män – och ska bedömas av män.

Anmärkningsvärt är också att 
undersökningen är gjord på unga univer-
sitetsstuderande. Det tyder på att de här 
föreställningarna om män och kvinnor 
bland näringslivets makthavare inte 
kommer att dö ut på länge.

Men det finns positiva tecken.
Flera ledande aktörer i detaljhandeln 

har tagit tag i frågan och har jämställda 
styrelser.

De som ännu inte har frågan på agendan 
tycker ofta att det är lite pinsamt och lovar 
bättring.

De undersökningar som görs av 
könsbalansen i näringslivet generellt visar 
att utvecklingen – om än långsamt – går åt 
rätt håll.

Hur könsbalansen kommer att utvecklas 
i detaljhandelns största företag återstår att 
se.

Om alla står fast vid sina utfästelser så 
kommer det att bli bättre – och det är något 
som alla vinner på.

Vi får se nästa gång vi granskar 
branschen.

ANALYS

ANALYS: ANDREAS DYRBERG SKOG
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Dåligt för affärerna att 
strunta i jämställdheten

Detaljhandelsjättarna brister i jämställdhet. Bara var fjärde 
styrelseledamot är kvinna och var tredje bolag saknar helt 
kvinnor i styrelsen. 

– Det är väldigt pinsamt för branschen, säger Amanda Lundeteg, 
vd på Allbright.
Stiftelsen Allbright kartlägger regelbundet de svenska 
börsbolagens styrelser och ledningsgrupper. De senaste 
resultaten:

Andel kvinnor i styrelserna: 34 procent.
Andel styrelser utan kvinnor: 4 procent.
Markets granskning av de hundra omsättningsmässigt 

största aktörerna i detaljhandeln visar att branschen ligger långt 
efter börsbolagen:

Andel kvinnor i styrelserna: 27 procent.
Andel styrelser utan kvinnor: 34 procent.
– Det är intressant att just detaljhandeln är så dålig på att 

rekrytera och befordra kvinnor, med tanke på att det är en 
bransch där slutkonsumenten ofta är kvinna och där det inte 
saknas kvinnor på lägre nivåer inom företagen, säger Amanda 
Lundeteg.
Hur brukar företag som saknar kvinnor i styrelsen förklara 
sig?
– Det här är företag som ”sover” och inte har koll på 
att jämställdhet är bra för affären. En del ägnar sig åt 
bortförklaringar och menar att män är mer kompetenta än 

kvinnor. Det är förstås bara floskler. Förr eller senare kommer de 
här dinosaurierna att dö ut.
Vad förlorar de här företagen på att inte ha båda könen 
representerade i ledningen?
– En homogen grupp är mindre dynamisk, går miste om 
perspektiv och fattar ofta snabba, ogenomtänkta beslut. Vi 
ser att bolag med enbart män i ledningen oftare drabbas 
av skandaler och konkurser, medan företag där kvinnor är 
representerade i ledningen har en bättre omsättningsutveckling 
och lönsamhet.

Trots att många brister i jämställdhet så finns det även goda 
exempel i detaljhandeln. 23 procent har mellan 40 och 60 procent 
kvinnor i styrelserna. Gemensamt för de som lyckas nå jämställdhet 
är ett långsiktigt engagemang, enligt Amanda Lundeteg.

– De här företagen ordnar inte en jämställdhetsdag per år 
utan arbetar dagligen med de här frågorna. De budgeterar 
för kunskapshöjande åtgärder, kartlägger företagskulturen 
och ser till att arbetet är förankrat hos både ledningen och 
medarbetarna.

”En homogen 
grupp är mindre 

dynamisk.”
Amanda Lundeteg, vd, Allbright

27
procent är snittandelen kvinnor i 
styrelserna på de hundra omsät-
tningsmässigt största aktörerna i 
svensk detaljhandel.

34
procent saknar helt kvinnor  
i styrelserna.
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Så jämställd är detaljhandeln

STYRELSELEDAMÖTER* STYRELSEORDFÖRANDE

ARBETSTAGARREPRESENTANTERVD

Andel kvinnor

Totalt 549 styrelsemedamöter, 
401 män och 148 kvinnor.

Totalt 100 styrelseordföranden,  
89 män och 11 kvinnor.

Totalt 100 vd:ar,   
86 män och 14 kvinnor.

Totalt 57 
arbetstagar- 
representanter,  
20 män och 37 
kvinnor

Andel kvinnor

Andel kvinnor

Andel kvinnor

27%

14%

11%

65%

34%
Andel styrelser helt utan kvinnor

23%
Andel jämställda styrelser**

74%
Andel styrelser som  

domineras av män***

3%
Andel styrelser som  

domineras av kvinnor***

51,3
Styrelseledamöternas medelålder.

** Styrelser där andelen kvinnor 
respektive män uppgår till minst 40 
procent.
*** Andelen kvinnor/män understiger 
40 procent.

* Avser ledamöter i bolagens styrelser, exklusive suppleanter och arbetstagarrepresentanter.

i
Granskningen omfattar hundra av de omsättningsmässigt största 
aktörerna i detaljhandeln enligt Stora guiden till retail – Vem är vem 

2019. Dotterbolag i koncerner har huvudsakligen exkluderats.  
Källor: Bisnode Soliditet, bolagens årsredovisningar och hemsidor.
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Vd- och ordförandeposten 
– ett reservat för männen

Var nionde styrelseordförande och var 
sjunde vd i de största detaljhandelsföre-
tagen är kvinna. Det är högre andelar än 
bland börsbolagen.

– Det är tragiskt att de siffrorna ska vara 
upplyftande, säger Amanda Lundeteg, vd 
på Allbright.

14 av de hundra största detaljhandelsaktörerna har en kvinnlig 
vd och elva har en kvinnlig styrelseordförande. Långt ifrån 
jämställt – men bättre än de svenska börsbolagen där nio 
procent av vd:arna och åtta procent av styrelseordförandena var 
kvinnor, enligt stiftelsen Allbrights senaste kartläggning. 

Andelen kvinnor som når maktpositionerna som vd och 
ordförande är betydligt lägre än bland styrelseledamöter och i 
ledningsgrupper. Bland börsbolagen är 34 procent av styrelse-
ledamöterna och 23 procent av ledningsgrupperna kvinnor.  

– Vd- och styrelseordförandeposterna är ett reservat för män. 
De flesta företag brukar kunna placera kvinnor på lägre nivåer i 
organisationen, men inte i toppen, säger Amanda Lundeteg.
Varför är det så få kvinnor som når toppen?
– Det finns en starkt rotad föreställning i samhället att män är 
bättre ledare. När bolagen rekryterar och befordrar har de dessa 
skeva glasögon på sig, vilket gör att män och kvinnor bedöms 
olika, trots att de har samma egenskaper. Dessutom rör sig 
beslutsfattarna i nätverk som ofta uteslutande består av män 
och arbetsplatskulturen är satt av män. Sammantaget finns det 
en hel del hinder att ta sig över som kvinna.

De styrelser som har en kvinnlig ordförande har också en 
jämnare könsfördelning bland övriga styrelseledamöter: 52 
procent är kvinnor. 

I de bolag som har en manlig styrelseordförande är andelen 
kvinnor 23 procent.

Samma mönster syns även bland börsbolagen i Allbrights 
kartläggning.

– Det visar tydligt att kvinnor är mycket bättre på att fiska 
ur hela kompetenspoolen, medan män helst rekryterar andra 
män. Kvinnor rekryterar fortfarande en majoritet män, men 
de är betydligt bättre på att rekrytera jämställt, säger Amanda 
Lundeteg.
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Här är bolagen
utan kvinnor 

i styrelsen
Allt fler kvinnor tar plats 
i bolagsstyrelserna. Men 
här är företagen som sitter i 
skamvrån – och helt saknar 
kvinnor i styrelsen.

– Självklart ska vi ha 
kvinnor, säger Björn Abild, 
ordförande i Nilson Group.
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HÄR ÄR FÖRETAGEN SOM 
SAKNAR K VINNOR I ST YRELSEN

Hela 34 av branschens hundra största 
aktörer har inte en enda kvinna i 

styrelsen. 
Flera av dem är familje- eller handlarägda – 

bland dem Nilson Group. 
Mats Nilsson var tidigare vd och styrelse-

ordförande, men han har lämnat Nilson Group 
som nu ägs av Magnus Nilsson och Anita 
Åkesson.

– I samband med ägarskiftet tillfrågades jag om jag ville ta 
över som styrelseordförande. I mitt uppdrag ingår att bygga 
upp en ny styrelse och ledning. Vi är mitt i den fasen nu. Om du 
ringer om ett år så tror jag att vi kommer att ha två-tre kvinnor i 
styrelsen, säger Björn Abild.
Varför vill ni ha in kvinnor i ledningen?
– En anledning är att många av våra kunder och anställda är 
kvinnor, då ska också kvinnor finnas med i ledningen. Jag har 
jobbat som vd i 25-30 år och vet att det finns skillnader i hur 
män och kvinnor agerar och tänker. Det är viktigt att ta vara 
på – det är skillnader som driver en styrelse och ett företag 
framåt.

Förutom familje- och handlarägda aktörer är det många 

företag som ingår i utländska koncerner som saknar kvinnliga 
styrelseledamöter.

Team Sportia, som ägs av finska SGN Group, har en 
styrelse som består av åtta män och noll kvinnor. Enligt 
styrelseledamoten Sandro Arcari styrs styrelsesammansät-
tningen av ”ägarstruktur, historiska händelser och avtal”. 
Fyra styrelseledamöter utses av SGN, en ledamot utses 
av butiksmedlemmarna och tre ledamöter kommer från 
Sportringens styrelse.

– Team Sportia och Sportringen har många samordnade 
funktioner. Dessa tre styrelsemedlemmar var även de tidigare 
ägarna av Sportringen AB innan SGN förvärvade företaget till 
hundra procent 2017. Dessa har invalts för att få kontinuitet och 
historik, säger Sandro Arcari.
Är det problematiskt att ni saknar kvinnor i styrelsen?
– Det vore önskvärt med fler kvinnor, men då styrelsen väljs 
utifrån andra kriterier än kön är detta bara en konsekvens.
Har ni ambitionen att ändra styrelsens könssammansättning?
– När styrelsen gör förändringar ser vi gärna någon kvinna i 
styrelsen. En mix av kön, geografisk härkomst, kompetens, 
bakgrund och specialitet är alltid att föredra, säger Sandro 
Arcari.

Circle K
Jula
Netto
Media Markt
Gekås
Jysk
Optimera
Lindex
Intersport
Daniel Wellington
Nilson
Granngården
Webhallen
Comfort
Dressmann
Hornbach
Akademibokhandeln

Gottebiten
Synsam
Team Sportia
Bad & Värme
Flügger
Bygma
Plantagen
Komplett
Iduna
Office Depot
The Nuance Group
Synoptik
Jollyroom
Zara
Cubus
Lekia/Babya
Lager 157

i
Björn Abild
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Var fjärde bolag har
en jämställd styrelse

En fjärdedel av de största detaljhandelsbolagen har en jämställd styrelse. Kjell 
& Company hör till de som aktivt har jobbat för att öka andelen kvinnor. 

– Vi har numera betydligt bättre diskussioner, säger vd Eric Lundberg.

Den rödgröna regeringen hotade med kvotering för bolag 
som inte hade minst 40 procent ledamöter av respektive kön i 
styrelsen. 

Majoriteten av detaljhandelsjättarna har en bra bit kvar till det 
målet.

Bara 23 procent har en styrelse där andelen kvinnor respektive 
män är minst 40 procent.

Sex aktörer har helt jämställda styrelser, det vill säga 50 
procent män och 50 procent kvinnor: Axfood, Apoteket, Beijer 
Byggmaterial, Åhléns, Nelly och Kjell & Company.

Kjell & Companys styrelse består av Peter Möller från 
huvudägaren FSN Capital och Mikael Dahnelius från delägar- 
och grundarfamiljen. Dessutom har två externa ledamöter valts 
in: Ingrid Jonasson Blank, styrelseproffs med en lång karriär 
inom Ica bakom sig, och Catrin Folkesson, affärsområdesdirek-
tör online på Coop Sverige.

– Vi har tidigare haft en mansdominerad 
styrelse och vi ville få in kvinnor i styrelsen. 
Det är helt naturligt bland annat med tanke på 
att många av våra kunder är kvinnor. Men det 
som framförallt var drivande i vår sökprocess 
var relevant erfarenhet och kompetens, säger 
Eric Lundberg.

Vilka riktlinjer har ni för styrelsens sammansättning? 
– Styrelsens sammansättning skall drivas av de möjligheter 
och risker som bolaget står inför och även säkerställa en god 
förståelse i styrelsen för bolagets värdeerbjudande och de 
kunder vi säljer till.
 Har ni sett några effekter av den jämställda styrelsen?
– Vi har numera betydligt bättre diskussioner med mer relevant 
inspel från olika infallsvinklar.

Inom bygghandeln är de flesta aktörerna mansdominerade. 
XL Bygg har tidigare helt saknat kvinnor i både styrelse och 
ledningsgrupp, men de senaste åren har kedjan jobbat för att 
öka andelen kvinnor. I dag har XL Bygg tre kvinnor i ledande 
positioner: vd, CFO och en styrelseledamot.

– Alla är tillsatta baserat på kompetens. Vi har inte kvoterat 
in någon, säger Johan Rosendahl, vd för XL Byggpartner och 
ordförande i valberedningen.
Är det viktigt att få in kvinnor i organisationen?
– Det är fler och fler kvinnor som söker sig till branschen och 
då är det viktigt att de även finns representerade i ledningen. 
I styrelsen vill vi dels ha interna ledamöter och dels ta in 
kompetens utifrån. I dag har vi två externa ledamöter, varav en 
kvinna, men det kan bli fler.

”Vi har inte 
kvoterat in 

någon.”
Johan Rosendahl, vd, 

XL Byggpartner

Eric Lundberg

Apoteksgruppen
Kicks
Kappahl
Systembolaget
Coop Nord
Axfood
Apoteket
Beijer Byggmaterial
Åhléns
Kjell & Company
Nelly
Coop Mitt
Coop Norrbotten
Apotea
H&M
Dustin
OK Detaljhandel
Byggmax
Coop Väst
Coop Värmland
Mekonomen
MQ
Ica Gruppen

* Minst 40 procent män 
respektive kvinnor.

HÄR ÄR FÖRETAGEN 
MED JÄMSTÄLLDA* 
ST YRELSER

i
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Två av tre arbetstagarrepresentanter i de största detaljhandels-
företagens styrelser är kvinnor. Bland övriga styrelseledamöter 
är andelen kvinnor bara 27 procent.

Arbetstagarrepresentanterna tillsätts av fackklubbar och 
fackliga samarbetsgrupper på företagen. Enligt Handels har 
de inga riktlinjer om jämställdhet bland arbetstagarrepresent-
anterna. Däremot ska de spegla medlemskåren, och bland de 
anställda i detaljhandeln är kvinnor i majoritet.

– Ur jämställdhetsperspektiv har arbetstagarrepre-
sentanterna en utjämnande effekt då majoriteten av 
företagens styrelseledamöter är män, säger Jens Lundberg, 
pressekreterare på Handelsanställdas förbund. 
Är det ett problem att företagens styrelser är 
mansdominerade?
– Ja, det är det. Vi strävar efter jämställdhet i samhällets alla 
delar och hur företag styrs och vilka perspektiv som kommer 
fram där är jätteviktigt.
Vilken roll spelar arbetstagarrepresentanterna för er?
– De är viktiga. De ger en mer direkt relation med företaget 
och får kunskap om hur företaget styrs. Det leder till  ökade 
möjligheter att påverka genom att föra fram medlemmarnas 

perspektiv direkt i styrelsen. Det ger också möjlighet att undvika 
konflikter genom att möta problemen tidigare.

De anställda, genom facket, har rätt att utse styrelseledamöter i 
alla företag som sysselsätter minst 25 personer. Trots det är det 
många stora detaljhandelsföretag som saknar arbetstagarrep-
resentanter.

– Många ser det som ett betungande och ansvarsfullt arbete. 
Vi hör också exempel på företag som inte betraktar arbetstagar-
representanterna som likvärdiga styrelseledamöter och då blir 
det inte ett särskilt attraktivt uppdrag. Vi tycker att företagen går 
miste om viktig kompetens om de inte tar tillvara arbetstagar-
representanternas kunskaper – det är de som dagligen är ute i 
verksamheten, säger Jens Lundberg.  

”Hur företag styrs och vilka perspektiv 
som kommer fram där är jätteviktigt.”

Jens Lundberg, pressekreterare, Handelsanställdas förbund

Männen dominerar i  detaljhandelsbolagens styrelser, med ett undantag  
– arbetstagarrepresentanterna.

– Det sitter i ryggmärgen hos de fackliga företrädarna att de ska spegla 
medlemskåren, säger Jens Lundberg, pressekreterare på Handels.

Fackets representanter 
jämnar ut i styrelserna


