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Sammanfattning 

Titel: Ledningsgruppens dynamik – en studie av den svenska klädesbranschens 

ledningsgrupper 

 

Författare: Martin Larsson, Marina Neving, Monika Niesporek,  Joakim Wulff 

 

Handledare: Jan-Inge Lind, Stein Kleppest∅ 

 

Tema: Verkställande direktörens närmsta kvinnor och män 

 

Nyckelord: ledningsgrupp, sammansättning, framgång, den svenska klädesbranschen 

 

Problem: Hur försöker svenska klädesföretag genom sin 

ledningsgruppssammansättning finna framgång inom sin bransch 

 

Syfte: Studien syftar till att undersöka med vilken sammansättning i ledningsgruppen, 

svenska klädesföretag når framgång inom klädesbranschen 

 

Metod: Uppsatsen bygger på såväl kvalitativ som kvantitativ ansats. Den kvalitativa 

delen utgörs av intervjuer med såväl respondenter som informanter och den 

kvantitativa delen utgörs av en enkätundersökning. I enlighet med studiens syfte och 

författarnas arbetsgång är en arbetsmodell framarbetad. Modellen karaktäriseras av att 

författarna i sitt tillvägagångssätt inleder brett för att få en bild av hur ledningsgrupper 

i Sverige generellt är sammansatta. Därefter studeras den svenska klädesbranschen 

och utifrån denna djupstuderas sedermera tre stycken svenska klädesföretag. 

 

Slutsatser: Företagskulturen är den avgörande faktorn för huruvida ett svenskt 

klädesföretag når framgång eller ej. För att företaget skall genomsyras av en tydlig 

företagskultur bör ledningsgruppen vara homogen i sin sammansättning och innefatta 

sex personer. Personerna som ingår i ledningsgruppen bör vara internt rekryterade d v 

s arbetat inom företaget innan de tillträder till ledningsgruppen. För att företaget ska 

kunna rekrytera internt bör det finnas ett win-win förhållande mellan ledning och 

övriga anställda inom organisationen, där de anställdas möjligheter till befordran är 

god förutsatt att de erbjuder företaget maximal arbetsinsats. 
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∗ Monika Niesporek har varit delaktig i uppsatsen i kapitel 1-4 samt utöver detta 

skrivit en fristående kompletterande analys och slutsats, var god se bilaga 3. 
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1 INLEDNING 
 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Det har i alla tider funnits ledare av olika slag, generaler inom det militära, prelater 

inom det religiösa och framstående scientister inom vetenskapen. I dagens 

företagsvärld existerar även där förgrundsfigurer eller ägare, vilka leder sina anställda. 

Idag är emellertid dessa gestalter ofta allierade med andra individer, en krets av 

människor, som de har till sin hjälp vid företagsstyrande. Den krets vi åsyftar 

inbegrips i begreppet ledningsgrupp.  

 

Ledningsgrupper som fenomen har med stor sannolikhet existerat informellt långt bak 

i tiden men först under 70-talet blev detta fenomen ett vedertaget begrepp i Sverige. 

Vid denna tid använder ett flertal av de större svenska företagen sig av 

ledningsgrupper, i syfte att reducera komplexiteten och öka effektiviteten i 

organisationen1. Den grundläggande tanken härom är att den expertis inom skilda 

ansvarsområden som de olika ledningsgruppsmedlemmarna besitter, skall förmedlas 

inom gruppen. På detta vis blir ledningsgruppen ett organ för planering och 

beslutsfattande i organisationen. 

 

Planering och beslutsfattande är vitala komponenter i företagsstyrning. Det är därför 

viktigt att ledningsgrupper utformas och sammansätts på ett vis som möjliggör det 

bästa tänkbara planerandet och beslutsfattandet. Vad som menas med det bästa 

tänkbara planerandet och beslutsfattandet kan det råda delade meningar om eftersom 

detta är något som är unikt för varje organisation.  

 

Under de senaste decennierna har flertalet svenska företag funnit framgång på den 

internationella marknaden. Vi finner storföretag såsom Astra, Ericsson och Volvo 

                                                 
1 Mattson, B, Ledningsgruppen, så kan den utvecklas (1994) 

I kapitel ett presenteras uppsatsens bakgrund och förutsättningar. Vidare gives en

kort beskrivning av uppsatsens ämnesområde, för att slutligen återge vår

problemformulering, vårt syfte samt våra avgränsningar.    
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vilka kan anses vara bland de främsta aktörerna inom respektive bransch. Dock är det 

inte bara företag inom den tekniska och kemiska industrin som har nått framgång på 

världsmarknaden. Sedan 70-talet har även vår modeindustri blivit en bransch som 

tagit otrolig fart2. Med flaggskeppet H&M i spetsen har svenska klädesföretag blivit 

internationellt erkända. Samtidigt visar studie av den svenska klädesbranschens 

inhemska företag, att samtliga företag inte når samma breda marknad, inte heller 

samma goda resultat. 

 

Detta branschfenomen finner vi intressant eftersom det var på 70-talet som 

ledningsgrupper blev ett vedertaget begrepp i Sverige, samtidigt som den svenska 

klädesbranschen tog otrolig fart.  

 

 

1.2 Problemformulering 

Sedan trettio år tillbaka återfinns inom svensk politik satsningen på en framtid 

bestående av högteknologiska företag. En fortsatt konkurrens med låglöneländer på 

marknader utan krav på utbildning, var något som vårt land inte ansågs bemästra. Den 

väg Sverige förmådde att välja, för att klara denna hårdnande konkurrens, var att 

”nischa” landet inom högteknologiska branscher. Tanken var att Sverige med en 

förhöjd ingenjörskonst inte skulle nödgas tampas med länder där arbetskostnaderna är 

oansenligt låga.3  

 

Faktum är att solventa företag i Sverige, tänkta att bidra till ett internationellt 

konkurrenskraftigt svenskt näringsliv, idag inte uteslutande finns inom den 

högteknologiska sektorn. Bland internationellt erkända svenska framgångsföretag, 

förbises ofta den svenska klädesindustrin. En studie av Stockholmsbörsen förtäljer att 

H&M är det högst värderade svenska företaget4, ett företag som är verksamt inom en 

sektor vilken historiskt varken förknippas med högteknologi eller utbildning. Vilka är 

egentligen utbildningskraven inom ett sedvanligt område som klädesbranschen, där 

erfarenhet och känsla för mode torde vara av större vikt än strikt teoretiska, 

akademiska utbildningar?  

                                                 
2 Intervju Gottfridsson, P, Modeverket, Telefonintervju 2002-12-09 
3 Intervju Danielsson, A, Lunds Universitet, Intervju 2002-12-16 
4 Aftonbladet, "H&M har gått om Ericsson", 2002-12-17 



 8

Är inte också mode traditionellt sett kvinnornas marknad, där kvinnodominansen 

torde återspeglas i konfektionsföretagens operativa ledningar, i större utsträckning än 

i de ledningar som traditionellt präglat svenskt näringsliv?  

 

I vilka avseenden vad gäller ledningsgruppens sammansättning, skiljer sig 

klädesmarknadens aktörer från de som återfinns inom övriga branscher?    

 

Hur försöker svenska klädesföretag genom sin ledningsgruppssammansättning nå 

framgång inom sin bransch? 

 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att undersöka med vilken sammansättning i ledningsgruppen, 

svenska klädesföretag når framgång inom klädesbranschen. 

 

1.4 Avgränsning 

I vår studie väljer vi att inrikta oss på den svenska klädesbranschen. Vi väljer att 

exkludera aktörer vilka inte har sitt huvudkontor beläget inom Sverige. Denna 

avgränsning görs för att företagen som finns med i studien ska besitta samma 

förutsättningar med skattenivåer, bidrag och historisk påverkan. Vidare väljer vi att 

endast syna klädesbranschen och ej modebranschen i sin helhet, då detta medför att 

mer likartade företag blir föremål för vår granskning. Detta urvalsunderlag innefattar 

de företag som enligt konkurrenspyramiden5 konkurrerar på samma nivå, nämligen 

användningsnivån.  

 

Dessutom väljs studieföretag baserat på i vilken utsträckning de återfinns på 

marknaden. De kriterier vilka företagen ska uppfylla för att återfinnas i populationen 

är dels att koncernen har en omsättning på över 500 miljoner kr och dels att antalet 

anställda ska vara fler än 450st. Genom att ställa dessa krav på vår population erhålls 

företag som med sin storlek tör ha tillsatt en ledningsgrupp av den dignitet vi ämnar 

studera, nämligen de ledningar som tillsättes utan att företaget märkbart har 

ledningsgruppens lönekostnader i åtanke. De individer som anses bäst lämpade för 

positionen är härigenom de som rekryteras.  

                                                 
5 Kotler, P, et. Al. Principles of marketing European edition (1999) 
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I studien förekommer ett flertal olika ägarformer. Detta medför olika presentationer 

av årsredovisningsuppgifter, där somliga väljer att inte delge samtliga uppgifter. Vi 

väljer därför att bortse från alla former av ekonomiska specifikationer och istället 

rådfråga experter inom respektive område för att erhålla framgångsrelaterad 

information om de olika företagen. 

 

Vidare är det endast ledningsgruppen i de respektive företagen som är bas för vår 

undersökning. I de fall företaget ingår i en koncern granskar vi ledningsgruppen i det 

klädessaluförande dotterbolaget och ej koncernens ledning. Denna avgränsning görs 

för att, med hänsyn taget till vårt val av inriktning, utvinna information rörande 

relevanta ledningsgrupper.  

 

Uppsatsen avhandlas inom vissa tidsramar och berör ett givet ämnesområde. Dessa 

föreliggande förhållanden medför att vi företrädesvis berör ledningsgruppen och ej 

andra delar i organisationen. Denna avgränsning medför vissa brister i vårt 

slutsatsdragande, då det i vissa fall kan komma att tillskrivas alltför stort värde till 

ledningsgruppens arbete. Detta är något vi är väl medvetna om, dock skulle en studie 

av företagen i sin helhet inte tillåta den bredd vi uppnår och den jämförelse vi 

genomför i vår undersökning. Samtidigt kan ett flertal aspekter om ledningsgruppen 

eventuellt falla i glömska och även exkluderas, i en sådan typ av undersökning. 

 

Det skall även tilläggas att vi endast studerar företagsledningen som en grupp och ej 

med inriktning på de olika individerna. Denna avgränsning görs då vi anser att de 

olika individerna som ingår i ledningsgruppen, ej nödvändigtvis presterar samma 

resultat utanför sin nuvarande gruppering. Med detta knyter vi an till teameffekten, 

vilken menar att teamets resultat blir mer än summan av de individuella 

prestationerna6.  

 

En sammanställning av vår studerade bransch- och aktörspopulation samt de krav som 

vi ställt på dessa grupper följer i figur 1. 

 

                                                 
6 Lind, J-I & Skärvad, P-H, Nya Team i organisationernas värld (1997)  
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Då en kartläggning av företagen angivna på den svenska A-listan inbegrips i 

uppsatsen i syfte att skapa en förståelsegrund för hur ledningsgrupper i Sverige 

generellt är sammansatta, gäller ovanstående avgränsningar ej denna population.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Disposition 

I kapitel 1 återfinns den bakgrund som ligger till grund för vår uppsats. Läsaren får 

här en kort inblick i begreppet ledningsgrupp som fenomen. Vidare erhålls 

information om hur vår problemformulering konkretiseras, vårt syfte samt vilka 

avgränsningar som görs.  

 

I kapitel 2 beskrivs de metoder som vi brukat för att uppnå vårt slutliga mål. Läsaren 

får här information om vår konkreta arbetsgång och får klar förståelse för hur vi väljer 

att gå tillväga.  En genomgång av alternativa utformningar, genomgång av enkät samt 

egna reflektioner och källgranskning avslutar uppsatsens metodkapitel.  

AVGRÄNSNINGAR 

Mer än 450 
anställda 

Svenskt 
huvudkontor

POPULATIONSKRAV 

Kläder som 
huvudsaklig 
försäljning 

Fler än 10 
butiker 

JC 

MQ 

Lindex 

appAhl H&M 

Indiska 
mag. 

Åhléns 

Omsättning 
över 500 

miljoner kr 

RNB 

Desam 

 
 
 
STUDIEPOPULATION 

BRANSCHNIVÅ 

STUDIEPOPULATION 
AKTÖRSNIVÅ 

FIG 1 
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I kapitel 3 presenteras de teorier som ämnar ge klarhet i de anomalier som vi funnit i 

vår empiriska studie. Dessa teorier prövas kontinuerligt under vår arbetsgång och 

ligger till grund för vår analys och slutsats.  

 

I kapitel 4 presenteras det material vi ansamlat och utvunnit i vårt arbete med primär- 

och sekundärdata. Här gives först en överblick av den svenska A-listans företag. Detta 

följs av en presentation av empiriskt material på bransch- och aktörsnivå. Det material 

som framkommer i kapitel 4 är det som tillsammans med teorikapitlet kommer att 

ligga till grund för uppsatsens analys och slutsats i kapitel 5 respektive 6.  

 

I kapitel 5 utförs en analys av det empiriska materialet baserat på de teorier som 

tidigare presenterats. Denna analys syftar att ge klarhet i de frågor som återfinns i vår 

problemformulering. 

 

I kapitel 6 erlägger vi vår slutsats. Här diskuteras även huruvida klarhet i vårt syfte 

givits, samt om vårt arbete kan ligga till grund för vidare forskning.  

 

Inledningsvis i varje kapitel erhålls en kort resumé om kapitlets innehåll och vad det 

syftar att åskådliggöra. 
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1.6 Hänvisning 

Kontinuerligt i uppsatsen tillämpas Oxfordsystemet vid placering av fotnoter. Detta är 

ett vedertaget och lättförståeligt system med vilket läsare enkelt kan följa de grunder 

som finns till våra antaganden. Systemet fungerar på sådant vis att källan presenteras 

nederst på respektive sida där noten angives. I källan framställs författarens namn, 

titel på alstret och tryckår. I det fall att en intervju ligger till grund för noten 

presenteras namnet på respondenten, anställning samt vilket datum intervjun utfördes.  

 

Då en fotnot hänvisar till samma källa som föregående fotnot kommer a.a. (anfört 

arbete) att användas. I de fall fotnoten är placerad i direkt anknytning till ett begrepp 

som specificeras, avses endast detta begrepp och ej annan del av meningen. Då noten 

är placerad i slutet av en mening, innan skiljetecknet, avser denna en återsyftning till 

meningen i sin helhet medan en not placerad efter tecknet åsyftar hela det tidigare 

presenterade stycket. Om ifall att noten är placerad i samband med en inledande 

rubrik avser noten hela det kommande avsnittet. Samtliga källreferenser återfinns 

även under avsnittet källförteckning.7 

 

Slutligen gäller att ord vilka kursiverats, är begrepp av teoretisk karaktär. Ytterligare 

förklaring erhålls i den källa till vilken fotnoten hänvisar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Pettersson, G, Att skriva rapporter (1997) 
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1.7 Begreppsdefinitioner 

Löpande i vårt arbete följer ett antal begrepp med vilka vi ämnar ge klarhet i 

problematiken. Då dessa ord kan ha flertalet tolkningar väljer vi att ge den förklaring 

av ordet som åsyftas. De ord som erfordrar förklaring följer nedan:  

 
• Aktörsnivå/Aktörsstudie: de tre företag som studeras mer ingående och blir 

föremål för djupare analys i vår uppsats. 

• Branschnivå/branschstudie: de nio klädesföretag som ingår i vår studie av den 

svenska klädesbranschen.  

• Effektiv: att snabbt och ofta uppnå ett avsett resultat och därmed anses som 

framgångsrik. 

•  Framgångsrikt företag: företag vilket kan urskiljas som framgångsrikt m h a 

uttalande från experter.  

• Klädes- branschen/marknaden: de företag som saluför kläder och enligt våra 

avgränsningar inbegrips i vår uppsats.  

• Ledamot: person som ingår i ett företags ledningsgrupp.  

• Ledningsgrupp/ledning/toppledning: grupp av individer tillhörande företagets 

yttersta toppskikt, vilka kontinuerligt bistår VD:n i dennes arbete.  
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2 METOD  
 

 

 

 

 

2.1 Övergripande metod 

 

2.1.1 Val av ämnesområde och studiepopulation 

Inför vårt uppsatsarbete erhölls vissa avgränsningar som var tilltänkta ramar inom 

temat; VD:ns närmsta kvinnor & män. Vid vårt val av bransch och aktörer att syna 

söktes företag tillhörande en expansiv marknad med ljusa framtidsutsikter. Vi anser 

att den svenska klädesbranschen uppfyller dessa kriterier och är således föremål för 

vår studie. Uppsatsgruppens medlemmar besitter dessutom ett starkt modeintresse och 

då främst för kläder, vilket således bidrog än mer till vår inriktning.  

 

Vår studie är begränsad till att studera klädesföretagens ledningsgrupper, då vi tror 

oss finna en korrelation emellan en väl sammansatt företagsledning och ett 

framgångsrikt företag.  

 

Företag som innefattas i uppsatsens aktörsstudie valdes efter att klar insikt angående 

klädesbranschen erhållits. En branschstudie, vilken åskådliggjorde de aktörer som 

under de senaste 10 åren varit framgångsrika respektive mindre framgångsrika, 

klarlade de tre företag som skulle ingå i djupare undersökning.  Detta val var 

följaktligen ej slumpmässigt, utan ämnat att behandla olika intressanta differenser i 

klädesbranschen.  

 

2.1.2 Val av metod 

I strävan att angripa vår frågeställning med precision tillämpas olika metoder 

genomgående under uppsatsarbetet. Vårt tillvägagångssätt karaktäriseras av att det 

assisterar oss i sökande efter lösningar på de problem som uppstår under den tid 

uppsatsen utformas. 

I detta kapitel återges den arbetsgång vilken legat till grund för uppsatsen. Vidare

följer en genomgång av diverse alternativa utformningar, förklaring till de

instrument som användes samt kritik gentemot angivna källor. 
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Vår undersökning bör ses som dels deskriptiv, där vi vill beskriva hur 

ledningsgruppernas sammansättning ser ut, men även explorativ, då vi söker 

förståelse för huruvida det finns en korrelation emellan företagens ledningsgrupper 

och företagens framgång inom den svenska klädesbranschen.  

 

Vi använder såväl kvalitativ ansats, i form av intervjuer, som kvantitativ ansats, i form 

av en enkätundersökning samt granskning av årsredovisningar, vid insamling utav 

primär- och sekundärdata.8  

 

2.1.3 Kritik mot vald metod 

I våra empiriska studier innehåller vår metod såväl kvalitativ som kvantitativ ansats, 

vilket medför att vi angriper och tillgodogör oss relevant information ifrån mer än ett 

perspektiv. Alternativet till detta hade varit att fokusera på endera av ansatserna och 

detta övervägdes i uppsatsgruppen. Anledningen till att vi väljer att använda såväl 

kvalitativ som kvantitativ ansats, är dels för att förmedla en grafisk framställning och 

dels delgiva läsaren djupare förståelse för det vi studerar.   

 

Vår insamling av empiriskt material påbörjas genom granskning av sekundära källor, 

främst i form av årsredovisningar. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att vi inför 

intervjuer, enkätundersökning och djupare studie får insikt i vår studiebransch. En 

eventuell nackdel med denna arbetsgång är att vårt objektiva tänkande kan ha 

påverkats inför arbetets fortsättning. Detta eftersom granskningen av sekundärdata 

kan ha medfört vissa förutfattade meningar. 

 

Samtliga medlemmar i vår uppsatsgrupp närvarade vid utförande av intervjuer. Vi 

anser att detta tillvägagångssätt gynnar undersökningen då intervjuerna lättare når en 

djupare nivå. Detta då vi bedömer möjligheten att generera följdfrågor större med alla 

uppsatsmedlemmar närvarande. Alternativet till detta vore att utföra intervjuerna i 

mindre grupp, där en möjlig fördel vore att respondenten inte känt det tryck som en 

större utfrågningsgrupp kan medföra.    

                                                 
8 Holme, I M, & Solvang, B K, Forskningsmetodik (1997) 
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För att utföra intervjuer med respondenter vilka befinner sig på orter belägna i annan 

region användes telefonen som hjälpmedel. Nackdelen med denna intervjuarteknik är 

att vi inte kan tillgodogöra oss de ansiktsuttryck, gester och reaktioner som 

intervjuobjektet visar vid en face to face intervju.  

  

Substitut till den enkät som gruppen har utformat vore bl.a. att utföra intervjuer direkt 

med respondenten. Denna möjlighet var dock något som snabbt förklarades såsom en 

omöjlighet eftersom att vi önskade den bredd i undersökningen som enkäten bidrog 

till. Det eventuella alternativet vore att via telefon utfråga en selektiv del av de 

ledningsgruppsmedlemmar som finns i vår klädesbranschpopulation, med den direkta 

risken att bredden i relevant information skulle gå förlorad. Ytterligare en nackdel 

med vår enkät är risken att respondenten inte förstår innebörden av en fråga eller helt 

enkelt väljer att inte besvara frågeformuläret. Vi försöker därför vidtaga ett antal 

försiktighetsåtgärder i syfte att säkerställa reliabiliteten och validiteten i enkäten.  

 

2.1.4 Val av arbetsmodell 

För att finna ett klart mönster i vår arbetsgång har vi i ett tidigt skede utformat ett 

arbetssätt, vilket åskådliggörs i figur3 nedan . Arbetsmodellen assisterar oss i vår 

arbetsgång, så att fokus på ämnet bibehålls. Modellens utseende, dess triangelform, är 

baserad på vårt tillvägagångssätt.  

 

I ett första skede har vi valt att gemensamt med de övriga uppsatsgrupperna utforma 

en studie av A-listans ledningsgrupper. Denna studie är tänkt att utgöra en gemensam 

bas i de respektive gruppernas arbete. Gemensamt valde seminariets grupper att 

studera 10 stycken variabler9. Denna studie kommer i vår uppsats att ligga som grund 

för hur ledningsgrupper i svenska storföretag generellt är sammansatta.  

 

I nästa fas av uppsatsarbetet granskas 9 stycken svenska företag, verksamma inom 

den svenska klädesbranschen. Syftet med denna granskning är av liknande karaktär 

som studien utav A-listan, dvs. att generellt kunna uttala sig om ledningsgrupper i 

                                                 
9 Bilaga 1  
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företag tillhörande vår branschpopulation. Detta innebär att samma variabler studeras 

och generaliseringar angående vår branschpopulation möjliggjordes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baserat på dessa generaliseringar av de båda populationerna, A-listan och den svenska 

klädesbranschen, har vi iakttagit skillnader mellan populationerna. Dessa skillnader 

behandlas sedermera i vår jämförelse mellan A-listan och klädesbranschen. I vår 

djupstudie av tre utvalda aktörer förkastas irrelevanta skillnader såsom 

branschtillhörighet och koncernstorlek, medan de övriga differenserna granskas 

ytterligare. Detta görs för att vi sedermera ska jämföra de övriga differenserna mellan 

de tre utvalda företagen i vår aktörsstudie. För att bekräfta relevanta skillnader 

populationerna emellan och samtidigt inbringa en djupare förståelse för desamma, 

rådfrågas diverse experter på området. Med hjälp av expertuttalande och våra egna 

tolkningar försöker vi sedermera knyta de relevanta skillnaderna till befintlig teori 

angående ledningsgrupper. Syftet med detta är att undersöka teorierna och uttala oss 
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om teoriernas relevans för sammansättning i ledningsgrupper hos svenska 

klädesföretag. 

 

2.2 Handgriplig metod 

2.2.1 Val av intervjupersoner 

I undersökningar där intervjuer fungerar som en informationsinhämtande resurs anser 

vi att man bör beakta vilka personer som man väljer till objekt för intervjuerna. I vår 

studie är det viktigt att dels få insikt i den svenska klädesbranschen och dels i dess 

ledningsstruktur. Med detta i åtanke försöker vi med precision välja intervjuobjekt. 

Såväl personer med expertkunskap angående klädesbranschen som personer med 

anknytning till de studerade företagens ledningsgrupper har varit föremål för våra 

intervjuer. Merparten av intervjurespondenterna har i ett tidigt skede ställt sig villiga 

till att medverka i våra intervjuer, vilket gynnat oss i inledningsfasen av 

uppsatsskrivandet då deras positiva respons innebar att vår access till det vi ville 

studera var säkrad. Intervjuprocessen var dock tidskrävande eftersom samtliga 

intervjuer inte var möjliga att genomföra under en kort tidsperiod. Vi ser detta som 

inte bara en nackdel, eftersom det undan för undan utkommit nya intressanta aspekter 

värda att inbegripa för att uppnå uppsatsens syfte.  

 

2.2.1.1 Respondentintervjuer10  
En respondent är en person med direkt anknytning till det vi studerar. Detta innebär 

att personer angivna som respondenter idag är verksamma inom den 

klädesbranschpopulation vi studerar. Följande personer har som respondenter bidragit 

till vår uppsats: 

 

Persson Leif, Finansansvarig H&M 

Räftegård Kajsa, Personalansvarig KappAhl 

Vinge Nils, Medlem av ledningsgruppen i RnB 

Johansson Hans, f d VD Lindex 

Sandström Ola, JC 

 

                                                 
10 Holme, I M, & Solvang, B K, Forskningsmetodik (1997) 
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2.2.2.2 Informantintervjuer11 
En informant är en person som besitter expertkunskap angående det vi studerar. 

Denne innehar kunskap om den svenska klädesbranschen samt klädesföretagens 

ledningsgrupper utan att idag vara verksam inom vår studerade 

klädesbranschpopulation. Följande personer har som informanter bidragit till vår 

uppsats: 

 

Üebel Per, ICA (fd. medlem av ledningsgruppen i H&M och Lindex) 

Gottfridsson Per. Modeverket (fd. H&M) 

Sandström Mikael, Ordförande STIL (Sko och textilhandlarna) 

Öhman Henrik, HUI (Handelns utrednings institut) 

 

2.2.2.3 Kortare samtal 
Vi har även fört kortare samtal med personer som idag är aktiva inom den svenska 

klädesbranschen. Dessa personer kan dock varken ses som respondenter eller 

informanter. Detta eftersom de idag inte ingår i någon ledningsgrupp och inte heller 

besitter expertkunskap angående vare sig branschen eller ledningsgruppen. Följande 

personer har genom kortare samtal bidragit till vår uppsats: 

 

Arelius Susanne, ekonomiansvarig, Desam 

Johansson Anki, JC 

Holmstrand Joakim, Marknadsansvarig MQ 

Linderyd Ragnhild, Vd-sekreterare Åhléns 

 

2.2.2 Utförande av intervjuer 

Våra intervjuer är utförda face-to-face12 eller per telefon beroende på var 

intervjuobjektet ifråga är lokaliserad. De flesta klädesföretag i Sverige har sina 

respektive ledningsgrupper stationerade i antingen Stockholms- eller Boråsområdet, 

vilket för oss hade inneburit långa och tidskrävande resor i syfte att enbart utföra face-

to-face intervjuer. Emellertid visade det sig att en del ledningsgruppsmedlemmar i 

olika företag var bosatta i Skåneregionen, vilket i en del fall möjliggjorde face-to-face 

intervjuer.  

                                                 
11 a.a. 
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Våra telefonintervjuer är utförda med hjälp av en högtalartelefon. I och med denna 

tekniska möjlighet förföll inte delar som är relevanta i glömska utan kunde direkt 

antecknas av de medlemmar i gruppen som lyssnade på konversationen. 

Telefonintervjuerna medförde en trianguleringsfunktion i vår datainsamling, då 

informanter som intervjuats ombads besvara olika företagsspecifika frågor. Dessa 

frågor hade vi i ett tidigare skede fått besvarade av ledningsgruppsmedlemmar i 

respektive klädesföretag. Vidare har vi återfunnit flertalet uppgifter i diverse tryckta 

alster och på detta vis triangulerat13 data, i syfte att säkerställa hög reliabilitet.  

 

Våra face to face intervjuer är utförda vid tidpunkter då samtliga medlemmar i 

uppsatsgruppen, tillsammans med respondenten, haft möjlighet att närvara. Samtliga 

gruppmedlemmar har medverkat under alla intervjuer i syfte att generera fler 

följdfrågor och på så sätt nå en djupare nivå i vår studie. Två personer ställde frågor 

och de andra två gruppmedlemmarna antecknade svaren i samband med intervjun. 

Anteckningarna sammanställdes gemensamt direkt efter intervjuerna i syfte att 

tillgodogöra gruppen informationen då den var ”färsk i minnet”. 

 

Intervjuobjekten har innan respektive intervju fått insikt i vad den är avsedd att 

behandla, detta då en eventuell irrelevant respondent ges möjlighet att avböja eller 

vidarebefordra oss till någon annan med rätt kompetens. Djupare inblick i specifika 

intervjufrågor har emellertid inte delgivits respondenten i förväg, detta främst för att 

undvika förutbestämda svar på frågorna och samtidigt skapa möjlighet att 

uppmärksamma spontana reaktioner hos intervjupersonerna.    

 

2.2.3 Enkät14 

Vår enkät innehåller 17 stycken frågor vilka skulle ge oss ytterligare information om 

företagen. Samtliga ledningsgruppsmedlemmar i de företag som ingår i vår 

aktörsstudie har mottagit varsin enkät. Frågorna 1-3 ger information om vilken 

ålderskategori som respondenten tillhör samt klarhet i hur länge denne ingått i 

företaget respektive ledningsgrupp. Dessutom finns fråga 1 med i triangulerings syfte, 

                                                                                                                                            
12 Kotler, P, et. al, Principles of marketing European edition (1999) 
13 Merriam, S B, Fallstudien som forskningsmetod (1994) 
14 Bilaga 2  
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då denna fråga även studeras i årsredovisningar och bevaras i personlig intervju. 

Fråga 2 och 3 tas med för att kunna se skillnader både gentemot företagen på A-listan 

och i modebranschen.  

 

För att kunna triangulera data angående tidigare meddelad information rörande 

ledamöternas utbildning utformades fråga 4. Här uppger respondenten den 

utbildningsnivå som denne uppnått. Härmed framkommer även information om lägre 

utbildningsnivåer i syfte att särskilja företagen i klädespopulationen.  

 

För att erhålla information angående hur många tidigare anställningar individerna haft 

samt vilka deras arbetsgivare var utformades fråga 5. Förutom att ge klarhet i dessa 

två aspekter, är avsikten även att se ifall de medlemmar som rekryterats externt har ett 

förflutet i företag inom branschen. Med denna information får vi förståelse för ifall 

”ledningshopp” existerar inom klädesbranschen.  

 

Fråga nummer 6 inkluderas i enkäten av reliabilitetsmässigt skäl. Svaret på denna 

fråga erhålls även genom en subtraktion mellan fråga 2 och 3, dock får vi på detta vis 

reda på huruvida respondenten är pålitlig i sina svar. Dessutom vill vi med fråga 6 få 

en djupare förståelse för hur viktig företagskulturen är.  

 

Fråga 7, 8 är tänkta att ge information angående respondentens syn på dagens 

ledningsgrupp - homogen eller heterogen. Frågorna inger även förhoppningar om att 

kunna urskilja hur respondenten anser att ledningsgruppens sammansättning 

förändrats över tiden. Med denna information uppstår möjligheter att anknyta till nya 

teorier beträffande hur en framgångsrik ledningsgrupp i klädesbranschen är 

sammansatt. 

 

Fråga 9 berör hur rekryteringen till respektive ledningsgrupp sker och finns med i 

syfta att triangulera data.  

 

Genom fråga 10 ämnar vi finna vad respondenten anser vara av vikt för att återfinnas i 

företagsledningen. Härigenom fanns förhoppningar om att tillföra uppsatsen fler 

teorier angående ledningsgrupper. 
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Fråga nummer 11 innefattas i vår enkät för att dels ge klarhet i vilka respondenterna 

ser som respektive företags största konkurrent och dels om det finns något ytterligare 

relevant företag som torde ingå i kartläggningen av klädesbranschens 

ledningsgrupper.  

 

Fråga 12 och 13 inbegrips i enkäten för att vi ska kunna upptäcka likheter mellan de 

olika aktörernas ledningsgrupper. Vi vill samtidigt få förståelse för huruvida 

ledamöterna har insikt i vilka likheter som existerar mellan företagen. Ifall att ny fakta 

ur dessa avseende framkommer, ska denna ligga till grund för ytterligare 

undersökning. 

 

Fråga 14 är avsedd att delge information om vad respondenten anser vara den 

optimala åldersfördelningen i en ledningsgrupp. Det finns även förhoppningar om att 

klargöra hur väl teorierna angående ålder överrensstämmer med ledamöternas 

värderingar. Dessutom förtydligas huruvida ledningsgruppen kan ses som homogen 

eller heterogen i sitt tänkande.    

 

Genom fråga 15 finns förhoppningar om att få insikt i huruvida ledamöterna lägger 

någon vikt vid existerande teorier om könsfördelning i ledningsgrupper. Samtidigt 

klargörs ifall någon distinktion mellan företagen föreligger och huruvida denna 

skillnad kan knytas till könsfördelningen i ledningsgruppen.   

 

Frågorna 16 och 17 finns med som stöd för fråga 15. 

 

2.2.4 Validitet & reliabilitet 

Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att 

mätas15. God reliabilitet innebär hög tillförlitlighet och uppnås ifall två 

undersökningar med identiskt syfte, oförändrad population och samma metoder ger 

samma resultat16. 

 

                                                 
15 Eriksson, L T, & Wiedersheim-Paul, F,  Att utreda, forska och rapportera (1999) 
16 Svenning, C, Metodboken (1997),  
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Vår undersökning innehåller olika mätinstrument. Detta beror dels på att vi anser att 

ett instrument, i en viss situation, lämpar sig bättre än ett annat och dels för att 

möjliggöra en trianguleringsfunktion av data. Intervjuer, granskning utav 

sekundärdata och en enkätundersökning är instrument vilka innefattas i vår 

undersökning. 

 

I de intervjuer vi utfört fanns medvetenhet om att intervjusituationen möjligtvis 

påverkat både oss själva och respondenterna. Face to face-intervjuerna är genomförda 

i avslappnad miljö, på offentliga platser, med avsikt att skapa en informell situation 

och på det viset verkligen få tillgång till relevant information. Ur reliabilitetssynpunkt 

övervägde vi att använda diktafon i våra face to face-intervjuer. Dock beslutade vi oss 

för att inte bruka detta verktyg eftersom intervjusituationen då antagit ett mer formellt 

tillstånd. 

 

Intervjuobjekten är selekterade utifrån deras relevans för vår undersökning. För att 

bidra till vår studie och därmed anses som ett intervjuobjekt, skall individen ingå i en 

ledningsgrupp hos något företag i den bransch vi studerar eller inneha expertkunskap 

angående branschen eller ledningsgruppsfenomenet. Vi anser att dessa krav medför 

relevanta utsagor till det vi studerar, vilka assisterar oss i vår ambition att uppnå hög 

validitet. 

 

Vår enkätundersökning är utformad kort och koncist i syfte att inte vara alltför 

tidskrävande för att besvaras. Vi anser att denna enkätutformning även verkar för att 

reducera ett eventuellt bortfall, på grund av att den upptar kort tid för att fyllas i. 

Enkätfrågorna är tydligt formulerade för att eliminera missförstånd och därmed 

förstärka enkätens validitet och reliabilitet. Enkäten innehåller även kontrollfrågor i 

syfte att kontrollera ifall ett svar på en viss fråga kan styrkas av ett annat svar på en 

annan fråga.  

 

I det tryckta material (årsredovisningar, företagsinterna publikationer och annan 

litteratur) som vi använder oss av i uppsatsarbetet säkerställs validitet och reliabilitet 

genom att källgranskning utförs.  
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2.3 Källgranskning17 

I den inledande fasen utav uppsatsarbetet inskaffades rikligt med information 

angående ledningsgrupper och företag verksamma inom de populationerna (A-listan 

och klädesbranschen) studien behandlar. Vid tolkning av information i en studie är det 

önskvärt att forskarna förhåller sig kritiska till de källor som återges i anslutning till 

insamlat material. De data vi studerat har därför granskats utifrån vedertagen 

källgranskning. Vi delar in vår källgranskning i fyra faser vilka behandlas i följande 

ordning; observation, ursprung, tolkning och användbarhet.   

 

2.3.1 Källobservation 

Att observera relevanta källor i förhållande till det man ämnar studera är ett viktigt 

inslag för att inte ”drunkna” i överflödig information. Det är därför betydelsefullt att 

som forskare skapa sig en bild av vilka källor som finns tillgängliga och vilka som 

kan vara relevanta för det man ämnar belysa. Då uppsatsen skrivs under en 

förutbestämd tidsperiod anser vi det alltför tidskrävande att sätta oss in i samtliga 

författares teorier. Vi har därför valt att referera till källor som tydligt behandlar de 

teorier vi anser relevanta för vår undersökning.  Vi har även tillgodogjort oss 

information ifrån samtliga organisationer som ingår i vår branschstudie, i syfte att 

redogöra för olika versioner som framkommit i de observationer vi gjort.  

 

2.3.2 Källornas ursprung 

Vid granskning av källornas ursprung har vi försökt analysera källornas äkthet. För att 

bestämma detta har vi jämfört framkommen information mellan olika källor. På detta 

vis får vi klarhet i huruvida våra iakttagelser styrks från mer än en källa.  

 

I syfte att bestämma upphovsman för en specifik källa har vi analyserat 

informationens härkomst d v s ifall den är primär eller sekundär i sin utformning. 

Detta görs för att få klarhet i huruvida primärkällan korrekt återger sekundärkällan 

och därmed finna vilka källor vi lämpligen kan dra våra slutsatser ifrån.   

 

                                                 
17 Holme, I M & Solvang, B K,  Forskningsmetodik (1997) 
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2.3.3 Källtolkning 

Vid tolkning av källor är det viktigt att ha insikt om källornas ursprung. Vi har 

innehållsbestämt våra källor genom att analysera vad källorna faktiskt avser att 

belysa. Detta innebär att vi är medvetna om att en del av de teorier som används i 

uppsatsen känns föråldrade, dock behandlar dessa teorier det vi syftar att undersöka 

vilket därför säkerställer teoriernas relevans för studien. Vår källtolkning innefattar 

även trianguleringsarbete vilket innebär att en källa tolkas baserat på vad den och vad 

andra källor utger. Med denna metod får vi främst klarhet i pålitligheten i vår tolkning 

utav källor men den stärker även validiteten.   

 

2.3.4 Källornas användbarhet 

I vår källanalys försöker vi även värdera i vilken utsträckning källorna är användbara i 

förhållande till det uppsatsen ämnar besvara.  

 

De i uppsatsen angivna källorna, är som tidigare nämnts granskade baserat på dess 

ursprung och äkthet, vilket medför att vi tror oss på ett korrekt sätt förstå och återge 

de begivenheter som källorna redogör för. Vi är medvetna om att en del muntliga 

källor återgivna i uppsatsen, intervjuer med individer som idag ingår eller tidigare 

ingått i en ledningsgrupp, ej kan anses som objektiva vid besvarande av frågor 

gällande den ledningsgrupp de befinner eller har befunnit sig i. Med anledning av 

detta har vi utfört intervjuer med branschexperter (informanter) som ej tillhör någon 

ledningsgrupp. På detta vis erhåller vi mer än ett perspektiv till den ledningsgrupp vi 

studerat, vilket möjliggör en bedömning av de muntliga källornas objektivitet.  
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3 TEORI 
 

 

 

 

 

 

3.1 Ledningsfunktionens framväxt 

 

”Överallt i den industrialiserade världen har samhället under de senaste femtio åren 

övergått till att bli ett institutionernas samhälle. Alla betydande sociala uppgifter, de 

må gälla ekonomisk produktion och forskning såväl som hälso- och miljövård, 

ombesörjs i dag av stora organisationer som är inriktade på långsiktig verksamhet 

med en egen ledningsapparat. Organisationsledningarna är de nya institutionernas 

funktionskärna vare sig institutionen är ett affärsföretag, universitet eller en statlig 

myndighet”.18 

 

Behovet av ledningsgrupper är idag ökande bland företagen på marknaden.  

Förklaringen till detta ligger i att konkurrensen dem emellan ökat, vilket medför att ett 

effektivt styrande blir ett krav för överlevnad. För att uppnå en effektiv ledningsgrupp 

bör man, vad gäller dess sammansättning, ha ett flertal aspekter i åtanke. Exempel på 

detta skulle kunna vara ledningsgruppens konkreta utformning, det vill säga hur 

många individer som bör ingå i gruppen, vilka kunskaper som skall återfinnas bland 

dess medlemmar och hur dessa rekryteras. Vad som dessvärre försvårar denna 

sammansättningsprocess är att flertalet variabler är bransch- samt företagsspecifika, 

vilket innebär att en viss sammansättning för företag A kan vara att  preferera medan 

en likartad konstellation för företag B inte är att föredra.19  

 

3.2 Ledningsgruppen 

Men vad är då en ledningsgrupp? En ledningsgrupp kan karaktäriseras som de 

individer som kollektivt har funktionen att tillhandahålla strategiskt, operativt och 

institutionellt ledarskap för en organisation. En ledningsgrupp skall utöver en grupp 

                                                 
18 Drucker, P F, Organisation, ledning och ansvar (1975) 

I detta kapitel framställs de teoretiska referensramar som ligger till grund för våra

fallstudier. Teorierna är tänkta att behandla den empiri vi insamlat och klarlägga

de anomalier vi funnit.  
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som arbetar tillsammans vara en grupp med egen identitet, beroende av varandra för 

att kunna prestera ett gemensamt resultat.20  

 
Bo Mattsson har definierat ledningsgrupp som: 

 

”Ett antal ledande personer inom en organisation inklusive dess chef, vilka på ett 

planerat sätt arbetar i gruppform för att effektivisera ledningen”21. 

 
Ledningsgruppen är dock inte bara funktionen av ett antal chefer, inte heller av de 

kvalitéer hos dem som innehar ledarrollerna, utan snarare en enhet som tar tillvara på 

individernas kompetens, insikt och erfarenheter22. För att gruppen skall vara effektiv, 

måste den dessutom uppfyllda de resultatkrav som företaget i den aktuella situationen 

ställer23.  

 

3.2.1 Ledningsgruppens uppgifter 24   

Ledningens generella grunduppgifter är att sköta den fasta planeringen, styrningen 

och uppföljning av verksamheten i organisationen. Ledningen kan ses som bärare av 

företagets dominerade idéer och skall sörja för produktivitetsfrämjande åtgärder; 

genom att hjälpa de anställda till ökad produktivitet i arbetet och till 

självförverkligande. Sist men inte minst är den ansvarig för organisationens sociala 

effekter, då den bär det yttersta ansvaret för organisationens existens.  

 

3.3 Faktiska teorier 

För att skapa grund till vår analys och ge svar till vårt syfte finner vi ett flertal teorier 

vilka vi i senare skede ämnar beröra och pröva. Några teorier innesluts i uppsatsen för 

att styrka de fenomen och antagande som presenteras, medan andra kommer att 

ifrågasättas och till viss del motbevisas. 

Genom att sätta samman en så effektiv ledningsgrupp som möjligt försöker företagen 

att skapa en konkurrenskraftig organisation. Detta har utvecklat ett intresse för 

                                                                                                                                            
19 Mattsson, B, Ledningsgruppen – så kan den utvecklas (1994) 
20 Nadler, D A & Spencer, J L, et. al, Executive teams (1998) 
21 Mattson, B, Ledningsgruppen – så kan den utvecklas (1994) 
22 Katzenbach, J R, Ledningsteam (1998) 
23 Reddin, W J, Effektiv ledning (1995) 
24 Drucker, P F, Organisation, ledning och ansvar (1975) 
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likheter och olikheter mellan människor samt den inverkan dessa kan ha för 

organisationers förmåga att förändras och utvecklas. Åsikterna om huruvida mångfald 

är bra för organisationen går dock isär25.  

 

3.3.1 Homogena grupper 

Det finns delade meningar om vad en homogen grupp är för något. En tolkning är att 

homogena grupper är de grupper där medlemmarna har liknade bakgrund, färdighet 

och meningsskapande. Flertalet forskare menar att homogena grupper presterar bättre 

än heterogena eftersom liknande bakgrund och färdigheter resulterar i en bättre 

kulturell anpassning samt bättre kommunikation och samarbetsförmåga.26  

 

Studier inom området visar att demografiska skillnader kan ha negativt inflytande på 

grupprocesser, vad gäller frekvensen och kvantiteten av kommunikation. Dessutom 

kan skillnader också tendera att öka konflikterna i grupperna. Vid skillnader i 

demografiska attribut hos gruppmedlemmarna, t ex ålder och kön, finns en tendens 

hos medlemmarna att klassificera sig i subgrupper. Klassificeringen kan leda till 

diskriminering, då man favoriserar vissa medlemmar i gruppen, som i sin tur kan 

påverka företagets framgångar negativt. Detta leder till att den interna 

kommunikationen minskar och konflikterna kring grupperna ökar.27 Demografiska 

skillnader i en ledningsgrupp kan vidare leda till att medlemmarna uppfattar 

företagets strategi på olika sätt, vilket resulterar i bristande samtycke inom gruppen. 

Variation i erfarenhet hos ledningsgruppsmedlemmarna kan därmed också vara 

orsaken till att dessa uppfattar gruppens uppgifter olika.28  

 

Hur information tolkas, uppfattas och därmed skapar en mening skiljer sig från person 

till person. Genom att dela en uppfattning, delar personer en gemensam verklighet. 

Detta gör det möjligt för individer att integrera och kommunicera med varandra. Att 

                                                 
25 Krishnan, H, Miller, A, Judge, WQ, "Diversification and top management team complementarity: is 
performance improved by merging similar or dissimilar teams?" Strategic Management Journal vol 
18:5 (1997)  
26 Knight, D, et al, "Top management team diversity, group process, and strategic consensus."  
Strategic management journal 20: (1999) 
27 Richard, O, & Shelor, R. "Linking top management team age hetrogenity to firm performance: 
juxaposing two mind-range theories ".Int. Journal Of Human Resource Management vol 13:6 (2002) 
28 Knight, D, et al, "Top management team diversity, group process, and strategic consensus. " 
Strategic Management Journal vol 20: (1999)  
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skapa mening, är att skapa klarhet och struktur av någonting. Meningsskapande är en 

social företeelse som sker i samspel med andra människor. Inom ledningsgruppen 

finns det ett behov att skapa en gemensam mening, på så sätt jobbar alla mot samma 

mål. Detta sker främst genom ett socialt samspel dvs. interaktion mellan individer. I 

en grupp där perceptionen hos individerna är likartad följer mindre ifrågasättande och 

större stabilitet, vilket är nödvändigt för att meningsfulla handlingar skall kunna 

utföras. För att ledningsgruppen ska kunna fungera och handla som ett kollektiv krävs 

det även att gruppens kognition (sätt att tänka och uppfatta information) är homogen. 

Om gruppens medlemmar är alltför olika kommer det krävas mycket tid till 

förhandling om verkligheten, vilket leder till svårigheter i beslutsprocessen. En 

homogen ledningsgrupp tenderar att skapa en känsla av samhörighet och identitet, 

vilket är viktigt för att ledningsgruppen skall fungera.29   

 

3.3.2 Heterogena grupper 

Vid sidan av ovanstående presentation finner vi andra forskare som menar att grupper 

bestående av individer med olika bakgrund har potential att prestera unika värden. 

Detta sker då synergier kan skapas genom att kombinera ihop de olika individernas 

erfarenheter30. Olikheter i grupper är enligt detta tänkande positivt, då det i stor 

utsträckning leder till effektiv tillämpning inom grupperna. Demografiska skillnader 

människor emellan, medför i grupper större varians av idéer, kreativitet och 

innovation.31 Graden av heterogenitet påverkar också ledningsgruppens 

inlärningsförmåga då det för inlärning krävs likheter såväl som olikheter i tolkningar. 

Det behöver alltså inte finnas gemensamma uppfattningar för att en kollektiv handling 

skall uppstå. Det är kring medel, inte mål som enighet skall finnas. En alltför 

homogen grupp tenderar att icke uppmärksamma förändringar i omvärlden vilket kan 

få ledningsgruppen att agera irrationellt.32   

 

                                                 
29 Tomicic, M, En ledningsgrupps kognitiva struktur (1998)  
30 Krishnan, H, Miller, A, Judge, WQ, "Diversification and top management team complementarity: is 
performance improved by merging similar or dissimilar teams?"  Strategic Management Journal vol 
18:5 (1997)  
31 Knight, D, et al, "Top management team diversity, group process, and strategic consensus."  
Strategic management journal 20: (1999) 
32 Tomicic, M, En ledningsgrupps kognitiva struktur (1998) 
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För företag som verkar på en marknad med hög konkurrens, potentiella hot och där 

föränderligheten är mycket hög, är en heterogen ledningsgrupp att föredra. Detta 

eftersom individerna i gruppen besitter olikartad kunskap och erfarenhet, vilket ses 

som nödvändigt för att utveckla och bedöma lösningar på komplexa problem. De 

företag som befinner sig i en komplex miljö måste vara flexibla, vilket kulturella samt 

demografiska skillnader möjliggör.33 Olika förhållanden i företagets omgivning 

påverkar alltså sammansättningen av dess ledningsgrupp.  

 

3.3.3 Demografiska variabler  

Vid sidan av de tankar som återges angående demografiska variabler, i styckena 

gällande homogena och heterogena grupper, finns ett antal ytterligare teorier om dessa 

variablers betydelse. De vi finner relevanta presenteras nedan. 

 

3.3.3.1 Kön 
Att ha kvinnliga medlemmar i ledningsgruppen ses av forskare som en nödvändighet, 

då dessa menar att ett kvinnligt inslag ger företaget ett fullt intellektuellt kapital. 

Ledningsgrupper där båda könen finns representerade anses således vara fördelaktigt. 

Viktigast är det i branscher med starkt behov av marknadssegmentering, såsom 

klädesbranschen, där man är tvungen att identifiera olika grupper av köpare. I sådana 

situationer leder könsfördelningen i ledningsgruppen till en bättre anpassad 

marknadsföring.34 

 

De ledningsgrupper som består av både kvinnliga och manliga medlemmar har 

dessutom en tendens att bli mer innovativa än grupper bestående av enbart ett av 

könen. Detta beror främst på att kvinnornas bakgrunds erfarenheter ofta skiljer sig 

från männens35.   

 

 

 

                                                 
33 Richard, O, & Shelor, R, "Linking top management team age hetrogenity to firm performance: 
juxaposing two mind-range theories" .Int. Journal Of Human Resource Management 13:6. (2002) 
34 Daily, C M, et al. " A  decade of corporate women: Some progress in the boardroom, none in the 
executive suite." Strategic Management Journal 20:  (1999)  
35a.a. 
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3.3.3.2 Ålder 
Vad gäller åldersfördelningen i ledningsgruppen, bör man undvika en alltför stor 

åldersskillnad i ledningsgruppen, då detta kan ge upphov till obalans36. Andra studier 

menar att åldersskillnader i ledningsgrupper kan komma att leda till rent tekniska 

språkbristningar. Individerna i gruppen med stor åldersspridning talar visserligen 

samma språk men har en tendens att uttrycka sig olika37. 

 

Samtidigt finns det forskare som menar att åldersskillnader i ledningsgruppen är 

positivt, då detta oftast leder till bättre kvalité i gruppens beslut. Åldersskillnaden 

leder till att gruppen producerar många idéer och alternativa lösningar till dessa.38  

 

3.3.4 Intern-/externrekrytering39 

I de fall då företaget enbart tillförlitar sig till en rekryteringsform baserad på internt 

avancemang finns risken att initiativförmågan blir lidande. De poster som finns på 

högre nivå inom företaget riskeras att endast innehas av individer som fixerar sig vid 

gamla vanor utan att ta hänsyn till de svårigheter som kan uppstå. Därför bör vissa 

ledningsbefattningar tillsättas externt.  

 

Samtidigt finns det problem med den externa rekryteringen, då denna kan leda till att 

företaget förändras för att slutligen fallera i sina grundvärderingar. Därför skall 

toppledningen företrädesvis tillsättas internt, om inte en speciell begåvning och 

bakgrund efterfrågas. Samtidigt bör de rekryteringar som företaget anser sig vara i 

behov av från externt håll, rekryteras till poster på det övre mellanskiktet. Detta 

medför att externrekryterade individer växer inom företaget och tillägnar sig de 

åsikter som präglar företaget. 

 
3.3.4.1 Belöningssystem40  
Det finns inte någon formel för hur ledarbefattningar utformas rätt, dock finns vissa 

saker man bör ha i åtanke för att få bäst lämpad individ att sträva efter att få återfinnas 

i ledningsgruppen. Ett väl utarbetat belöningssystem, där möjlighet till avancemang 

                                                 
36 Drucker, P F, Organisation, ledning och ansvar (1975) 
37 Richard, O & Shelor, R, "Linking top management team age hetrogenity to firm performance: 
juxaposing two mind-range theories" . Int. Journal Of Human Resourse Management 13:6 sept. (2002) 
38 a.a. 
39 Drucker, P F, Organisation, ledning och ansvar (1975) 
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inom hierarkin är stor, bör återfinnas i företaget. I och med detta har den anställde 

ständigt företagets bästa i åtanke, då denne vet att ett företagsmedvetet tänkande lönar 

sig för båda parter i det långa perspektivet.  

 

3.3.6 Bastuteorin41 

Eftersom det vid rekrytering och ersättning till en ledningsgrupp tar lång tid innan 

medlemmarna lär känna varandra, är en vanlig teori vid rekrytering till ledningsskiktet 

bastuteorin. Teorin bygger på att rekryteringen sköts via informella nätverk, 

bestående av exempelvis segel-, golfklubbar eller kontakter i form av tidigare 

arbetsrelationer. På detta sätt undviker man tidsaspekten, vilket medför att 

ledningsgruppen i ett tidigt skede återigen kan fungera optimalt.  

 

3.3.7 Successionsteorin42 

Kontinuitet och förnyelse i ledningsstrukturen är av största vikt. Ifall företaget 

efterlever dessa krav undviks en situation där företaget plötsligt tvingas ersätta ett 

stort antal äldre erfarna medlemmar i gruppen, med nya oprövade krafter. Detta kan 

medföra en tid av ovisshet och tveksamhet inom ledningsgruppen, då merparten av 

tiden krävs för att skapa nytt förtroende samt finna en naturlig arbetsgång. Därför är 

det av stor betydelse att företaget har en stark rekryteringsskara inom företaget, 

varifrån individer till ledningsgruppen kan värvas.  

 

3.3.7 Optimal gruppstorlek43 

Forskaren Bo Matsson menar att ett samarbete som sker gruppvis lämpligen bör bestå 

av sex personer. Denna sammansättning medför att den familjära stämningen, som 

gärna uppstår i mindre grupper, inte går förlorad. Likaså utförs kommunikationen 

inom gruppen på ett lättare sätt där alla individer känner ett visst behov och 

nödvändighet till engagemang. Anledningen till att denna storlek är att föredra 

                                                                                                                                            
40 Starkey, K, How organisations learn (1996) 
41 Ekelund, Å, ”Maktlösa kvinnor”, Veckans affärer (1998) 
42 Drucker, P F, Organisation, ledning och ansvar (1975) 
43 Mattson, B, Ledningsgruppen, så kan den utvecklas, (1994) 
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framför en mindre konstellation är att en bredare kunskap återfås utan att ovanstående 

aspekter blir alltför lidande. 

 

3.3.8 Företagskultur44 

Företagskulturen är av helt avgörande betydelse för varje företag. Det gäller såväl för 

fortsatt tillväxt som för att behålla medarbetare och säkra nyttan för kunden. För att 

veta vad begreppet företagskultur står för krävs dock först en förståelse för var och 

när denna tar form. Väletablerade företagskulturer har nästan alltid har sina rötter hos 

ett fåtal starka personer, normalt företagets grundare eller ursprungliga ledare.  

 

En definition av företagskultur är:   

 

”Ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunnet, upptäckt eller 

utvecklat av en viss grupp efterhand som den lär sig bemästra sina problem 

med extern anpassning och intern integration – som har fungerat tillräckligt 

bra för att bli betraktat som giltigt, och som därför lärs ut till nya medlemmar 

som det riktiga sättet att uppfatta, tänka och känna i relation till dessa 

problem.45” 

 

Att företagskulturen förvaltas och sprids av ett flertal starka profiler inom företaget, 

som når ut till de anställda, är viktigt för att medarbetarna känna delaktighet i 

företagets mål och verksamhet. Om företagskulturen förändras i alltför hög 

utsträckning kan detta vara början på ett ”nytt företag”. Detta faktum skulle inte 

enbart få företagsinterna konsekvenser utan även påverka konsumenternas syn på 

företaget. Den kontakt som finns emellan företag och konsument kan gå förlorad om 

ifall konsumenten inte kan identifiera och känna igen grundvärderingarna i företaget. 

Med detta gäller att de företag som lyckas bibehålla en stark företagskultur, ökar 

möjlighet för att finna framgång inom sitt område.  

                                                 
44 Wessblad, A, Personal och Ledarskap (2001) 
45 Schein E H, Organsizational culture and leadership: a dynamic view (1985) 
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4 EMPIRI 
 

 

 

 

 

4.1 A-LISTAN   

De företag som befinner sig på börsens A-lista är de bolag som i mångt om mycket 

har störst betydelse för svensk ekonomi. Dessa företag är i stor utsträckning 

multinationella aktiebolag med gedigen stabilitet. Detta är något som gjort A-listan till 

en ansenlig marknadsplats för investerare av olika slag, nationella såväl som 

internationella.  

 

4.1.1 Presentation av A-listans ledningsgrupper46 

Gruppernas gemensamma studie av A-listan visar att det i genomsnitt ingår 9,29 

medlemmar i företagens ledningsgrupper. Dock bör läsaren ha i åtanke att en kraftig 

variation av gruppstorlekarna finns. Flertalet ledningsgrupper har färre än 5 ledamöter 

samtidigt som ett antal ledningar har uppemot, och över, 20 gruppmedlemmar. 

 

I vår undersökning av A-listans ledningsgrupper urskiljs en ojämn könsfördelning. 

Kartläggningen visar att endast 9 % kvinnor finns bland ledningsgrupperna och 

följaktligen 91 % män, se diagram 1.A. Vidare uppmärksammas att den 

genomsnittliga åldern är hög, då 50 % av de individer som ingår i studiens population 

befinner sig i åldersintervallet 46 – 55. Detta visas i diagram 1.B. 

 

Vid granskning av den tidsperiod som redovisar hur lång tid ledningsgruppernas 

ledamöter varit verksamma inom företagskoncernen, återges att 26 % av samtliga 

individer i ledningen endast varit anställda inom respektive koncern mindre än 3 år. 

Samtidigt finner vi att flertalet, 53%, endast varit aktiva i ledningsposition i mindre än 

3 år och hela 80 % varit aktiva i ledningsgruppen mindre än 6 år.  

 

I detta kapitel presenteras den empiri som vi finner i vår studie av

företagsledningarna. Det är med denna grund vi önskar ge klarhet i vår

problemformulering och ett svar till vårt syfte. 
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Vid sidan av ovanstående presenterad fakta, angående tid i företaget, finner vi att 

internrekryteringen till dessa bolags ledningsgrupper står för 55 % av den totala 

rekryteringen till bolagens ledningar.  Med andra ord rekryteras 45 % direkt till 

ledningen, se diagram.1C. 

 

Utbildningsnivån bland ledningsgruppsmedlemmarna i företagen på A-listan är hög, 

detta då 98% av individerna besitter högskoleutbildning, vilket åskådliggörs i diagram 

1.D.  

 

I studien som kartlägger A-listan förekommer vid sidan av ovanstående presentation 

även information angående koncernstorlek, branschtillhörighet och ansvarsområde. 

Dessa är områden vilka vi inte ämnar beröra i vare sig vår branschstudie eller vår 

aktörsstudie. Detta då koncernstorleken är given av vår tidigare angivna avgränsning 

och branschtillhörigheten fastställd i och med vår inriktning. Vidare behandlas ej 

heller ansvarsområde då vi valt att studera ledningsgruppen i sin helhet och ej de 

enskilda individerna som återfinns i ledningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
46 Bilaga 1 

Diagrampresentation – A-listan 
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4.2 Branschstudie 

Den empiri som nedan presenteras berör den population vilken vår uppsats valts att 

inriktas på – den svenska klädesbranschen. Här förekommer inledningsvis en kort 

historik om den svenska klädesmarknaden. Därefter följer den studie som gjorts av 

den svenska klädesbranschens ledningsgrupper.  

 

4.2.1 Historisk återblick  

Den svenska klädesmarknaden har sedan 70-talet varit väldigt centrerad till 

klädeskedjor. H&M, Lindex och KappAhl är alla exempel på företag som snabbt 

funnit fäste på den svenska marknaden samtidigt som mindre aktörer fått allt svårare 

att överleva.47 Att expandera eller gå i konkurs har under de senaste decennierna 

framstått som två huvudalternativ för företag inom klädesindustrin - villkoret för 

överlevnad är tillväxt 48.  

 

Beroende på ökad import från låglöneländer har stora förändringar skett inom 

klädesbranschen. Många företag omstrukturerades och förlade tillverkningen 

utomlands för att prismässigt bli konkurrenskraftigare.49 På 60-talet började dessutom 

klädeskedjor och företag med mångfilialer växa fram. Detta gjorde att dåtidens 

populära varuhuskedjors dominans minskade50. Kedjor som Domus och Tempo 

tappade mark och var därmed tvungna att tänka om. Det var inte längre lönsamt att 

stuva in allt möjligt i varuhus. Nya klädesföretag dök istället upp och tog 

markandsandelar genom modeaktualitet, service och lättillgänglighet. När det uppstod 

alternativ till de gamla varuhusen, var det allt färre konsumenter som först ville 

passera trädgårdsredskapen, leksakerna och slutligen pappersavdelningen innan de 

fick betala dyrt för omoderna kläder. Konsumenterna hade nu fått upp ögonen för att 

konsumtion inte behöver ske i trögrörliga varuhus. I och med detta ökade det nya 

fenomenet, klädkedjor, sin andel av marknaden.51 

 

                                                 
47 Intervju Sandström, M. STIL, Telefonintervju 2002-12-12 
48 Ericsson, A. Stagnation, kris och utveckling, 1979 
49 a.a. 
50 Intervju Sandström, M. STIL, Telefonintervju 2002-12-12 
51Affärsvärlden,  "Analys: tysk detaljhandel: Utländska kedjor vinner mark"  (1997) 
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I Europa sker idag en liknande förändring som den som skedde i Sverige för tjugo år 

sedan. En starkare koppling till större kedjor, samtidigt som de klassiska varuhusen 

försvinner, har gjort att de svenska klädesföretagen idag finner marknaderna utanför 

Sveriges gränser intressanta.52 

 

4.2.2 Den svenska klädesbranschen idag  

Klädesbranschen är väldigt komplex och det är viktigt att komma ihåg att man 

handlar med ”färskvaror”. Detta medför att det gäller för företagen att hålla sig ajour 

med rådande marknadstrender, något som är svårt. Generellt har dock 

klädesbranschen varit, och är, en lönsam bransch.53 

 

På den svenska klädesmarknaden har de stora klädesföretagen idag enorma 

konkurrensfördelar jämfört med småbutikerna, detta då de större företagen har bättre 

förutsättningar att uppnå större marginaler och högre omsättningshastigheter. De 

småföretag som inte lyckas skaffa sig en stark profil och god ekonomi går i konkurs 

eftersom de trängs ut från marknaden. Samtidigt försvinner de små klädesbutikerna 

och de stora klädeskedjorna blir allt större.54 Fackhandeln har idag minskat i betydelse 

och storlek, anledningen till detta är de stora kedjornas effektivitet. Dessa tar fram 

modet snabbare och till lägre kostnader vilket leder till ekonomiska fördelar och 

möjligheter att expandera55.   

 

Bland klädeskedjor har det på 90-talet också uppstått en ny trend där 

ägarkoncentrationen stigit kraftigt. Detta betyder att allt fler av företagen idag har 

samma ägare, något som kommit att påverka styrkan hos de mindre klädesföretagen. 

Dessa har idag möjligheten att ansluta sig till frivilliga handelskedjor, såsom Desam, 

och därmed erhålla flertalet stordriftsfördelar.56 

4.2.3 Presentation av klädesbranschens studieföretag 

Desam är en frivillig handelskooperation. Grunden till kedjan skapades 1962. 

Sammanslutningen är ämnad att ge stordriftsfördelar till mindre enskilda butiker. De 

                                                 
52 a.a. 
53 Intervju Gottfridsson, P, Modeverket, Telefonintervju 2002-12-09 
54 Tornborg, K, ”Verk skräddarsyr modejobben”, Sydsvenska Dagbladet, (2002) 
55 Intervju Sandström, M, STIL, Telefonintervju 2002-12-12 
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större aktörerna som är anslutna är Malmströms & Camilla, Casell och Adolfsson. 

Utöver dessa finns fler än 150 butiker anslutna. 57 

 

Indiska magasinet grundades på 1950-talet och ägs, samt drivs av familjen 

Thambert. Antalet anställda är drygt 450st. Företaget har en inriktning på kläder med 

ett inslag av heminredning.58 

 

JC bildades 1696 genom att ett flertal butiker slöt sig samman till en frivillig 

fackkedja. Idag är JC en detaljhandelskedja som vänder sig främst till ungdomar och 

har i nuläget 274st butiker .59 

 

MQ fick sitt namn från de tidigare Man- och Qvinnybutikerna och bildades i slutet av 

1950-talet. I dagsläget består MQ av 74 butiker från Ystad i söder till Luleå i norr60. 

 

Retail and Brands, (rnb) är det yngsta företaget i vår population, det grundades 

genom att Polarn O. Pyret förvärvade koncernen Portwear år 2000. Idag består 

koncernen av 87 stycken butiker inom 5st varumärken. Dessa varumärken existerar  i 

form av butikskoncept och är Polarn O. Pyret, Saks, Solo, Blombergs samt NK/VMB.  

I dagsläget driver rnb 87 stycken butiker61. 

 

Åhléns bildades 1899 och är därmed det äldsta företaget i vår population. Idag ser 

Åhléns sig som en modern detaljhandelskedja och har ca 2600 anställda. 62 

 

KappAhl, Lindex & H&M– Dessa är företag som ingår i vår aktörsstudie. Vidare 

presentation sker i avsnitt 4.3. 

                                                                                                                                            
56 Intervju Öhman, H, HUI, Telefonintervju, 2002-12-11 
57 www.desam.se 
58 www.indiska.se 
59 www.jc.se 
60 www.mq.se 
61 www.rnb.se 
62 www.ahlens.se 
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4.2.4 Ledningsgrupperna i klädesbranschen   

Denna sammanställning innefattar samtliga av de 9 källföretag vilka kort 

presenterades under 4.2.3. Inledningsvis presenteras ett diagram vilket åskådliggör det 

vi ämnar presentera under detta empiriavsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår studie av dessa 9 företag påvisar att Sveriges klädesföretag i genomsnitt har en 

ledning bestående av 7,1 personer. Det finns dock en spridning utav medlemsantalet, 

detta då det existerar allt från 5 till 14st individer i ledningsgrupperna.  

 

I enlighet med den figur som åskådliggörs (diagram 2.A), besitts positionerna i 

klädesbranschens ledningsgrupper till 32% av kvinnor och således är 68% av 
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ledamöterna män. Emellertid är antalet kvinnor i ledningsgruppen något som skiljer 

sig avsevärt mellan företag på den svenska klädesmarknaden.  

 

I diagram 2.B visas att 12% av gruppmedlemmarna återfinns i åldern 26-35,  53% i 

åldersintervallet 36-45, 32% i åldern 46-55 och slutligen endast 3% i åldern 56-65. 

Följaktligen är ingen ledamot yngre än 26 år och ingen är heller äldre än 65 år.  

 

”Klädesbranschen består av några få stora aktörer och det är vanligt att 

ledningsgruppsmedlemmarna i dessa företag hoppar mellan företagen”63 

 

Det framkommer dock ifrån en informant att klädesbranschen inte kan ses som 

”hoppigare” än andra branscher64. Emellertid åskådliggör vår branschstudie att byte 

av arbetsgivare är vanligt i den svenska klädesbranschen. Resultatet av vår 

undersökning visar att 32% av medlemmarna i ledningsgrupperna har varit aktiva 

inom företagen i mindre än 3 år innan dess att de tillträtt till ledningsgruppen. Hos 

flertalet av dessa återfinns dock ett förflutet inom branschen, med anställning hos 

någon konkurrent.  

 

Denna företeelse, med toppledningsmedlemmar som byter arbetsgivare inom 

branschen, är något som förklaras och styrks av en annan utförd informantintervju. 

Förklaringen som erhålles är att det inom flertalet företag inte finns tillräcklig 

kompetent personal att rekrytera till ledningsgruppen. Istället väljer vissa företag 

inom branschen att rekrytera denna kunskap från sina konkurrenter.65 Vidare sker 

53% av rekryteringarna externt och således sker 47% av rekryteringarna internt 

(diagram 2.C).  

 

Utbildningsnivån hos ledamöterna i klädesbranschen är nästkommande faktor som 

klargörs av studien. 84% av ledningsgruppsmedlemmarna i vår klädespopulation har 

utbildning av akademisk karaktär och följaktligen saknar 16% denna typ av utbildning 

(diagram 2.D). Denna låga utbildningsfrekvens har sin förklaring i att det historiskt är 

                                                 
63 Intervju Sandström, M, STIL, Teleintervju 2002-12-12 
64 Intervju Übel, P, ICA, Telefonintervju 2002-12-10 
65 Intervju Sandström, O,  JC, Telefonintervju 2002-12-12 
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av större vikt att individen har erfarenhet av branschen66. Denna uppfattning delar en 

av uppsatsens informanter som menar att en allmän tes är att ”utbildningsnivån, det 

vill säga kravet på akademiskutbildning i detaljhandeln är lägre än inom övriga 

branscher”. Detta beror på att det aldrig funnits någon direkt utbildning för 

klädesbranschen. Internrekrytering har därför varit något av kutym i branschen, man 

börjar jobba på golvet och arbetar sig uppåt.67  

 

”Det är snarare erfarenheten än utbildningen som slår högst vid rekrytering”68 

 

4.3 Aktörsstudie  

I nedanstående empiri presenteras de tre aktörer vi valt att studera mer ingående. 

Anledningen till att dessa tre granskas djupare är att samtliga, enligt våra experter, 

haft samma förutsättningar och utsatts för samma historik. Först följer en 

sammanställning i diagramform, för att följas av mer ingående bolagsinformation.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Tornborg, K, ”Verk skräddarsyr modejobben”, Sydsvenska Dagbladet, 2002-03-25, 
67 Intervju Sandström, M, STIL, Telefonintervju 2002-12-12 
68 Intervju Öhman, H, HUI, Telefonintervju 2002-12-11 
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4.3.1 Vad präglar H&M?  

H&M är ledande på den svenska klädesbranschen och kan ses som något av en 

förebild69. Koncernen är idag den högst värderade på den svenska A-listan70 och 

därmed ett av Sveriges viktigaste företag, med över 800 butiker och uppemot 34 000 

anställda71. 

 

4.3.1.1 Historik72 
För att förstå vad som ligger bakom H&M:s framgång är det viktigt att historiska 

aspekter finns i åtanke, detta då företagets ledande är starkt bundet till händelser i 

grundaren Erling Perssons liv. Upphovsmannen hade ingen högskoleutbildning utan 

fick bildning i hur en verksamhet skulle drivas, genom arbete i sin faders charkaffär. 

Här var flit och ärlighet de utmärkande element som ständigt skulle uppfyllas. Detta 

synsätt är något som Erling bibehållit i sitt sinne för att sedan applicera på hela H&M 

koncernen. Företaget är idag känt för sin starka historiska koppling samt ett mycket 

                                                 
69 Intervju Gottfridsson, P,  Modeverket, Telefonintervju 2002-12-09 
70 Aftonbladet,  ”H&M har gått om Ericsson”,  2002-12-17 
71 www.hm.se 
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traditionellt bundet synsätt. Med nedanstående historik gives en kort inblick i de 

händelser vilka präglar ett av Sveriges, genom tiderna, mest framgångsrika företag. 

 

Den grundläggande affärsidén till H&M tillkom våren 1947. Det var då som Erling 

Persson åkte till USA för att sälja adventsstjärnor. Dock var det inte stjärnorna som 

erhöll Erling Persson koncentration, istället fascinerades svensken utav det sätt på 

vilket konfektion såldes i USA. Här var modekläder billiga och de såldes i mängder. I 

Sverige var modeplagg vid denna tid fortfarande en lyx, få förunnat. Rik av idéer 

återvände Erling Persson för att i Västerås påbörja sitt imperium.   

 

I tre enkla satser kan grunden till Erling Perssons framgång idag sammanfattas: sälja 

mycket, sälja snabbt och sälja billigt. Genom att kraftigt sänka priserna är Erling 

Persson den som har gjort kläder till förbrukningsvaror. Tack vare de låga priserna 

köpte folk mer och företaget tjänade pengar. Genom att kläderna sålde snabbt kunde 

H&M också köpa in nya kläder snabbt och därmed tjäna ännu mer pengar.  Idag låter 

det inte märkvärdigt – hemligheten bakom H&M är knappast någon hemlighet längre.  

 

Vad som sker härefter är det få som vet. Erling Persson har vid ett fåtal intervjuer 

berättat delar av vad som sker här efter. Samtliga som försökt sig på en djupare analys 

av de år H&M skapades, återger ett företag omgivit av mystik och hemlighetsfullhet. 

Denna mentalitet, att inte delge mer än vad som är nödvändigt, är något som idag 

genomsyrar H&M som företag. 

 

4.3.1.2 H&M:s ledningsgrupp  
 

”Ett gäng starka individer”73 
 
 
Vid vår studie av H&M framkommer att företagets ledningsgrupp består av 6 

personer, något den gjort de senaste 10 åren (åskådliggörs i diagram 3.A).   

 

”Då vi har övervägande kvinnliga kunder vore ett kvinnligt perspektiv i 

ledningsgruppen bra”74 

                                                                                                                                            
72 Pettersson, B, Handelsmännen:  så skapade Erling och Stefan Persson sitt modeimperium,  (2001) 
73 Enkätsvar, ledamot i H&M 
74 Enkätsvar, ledamot i H&M 
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Vidare visar enkätsvaren att H&M:s ledningsgrupp karaktäriseras av en ojämn 

könsfördelning, där samtliga ledningsgruppsmedlemmar är av det manliga könet 

(diagram 2.B). Denna något vridna ledningsstruktur är något som präglar H&M:s 

ledningsgrupp under den tid som uppsatsen klargör. Enbart en kvinna har suttit som 

ledamot i företaget under denna tid och då enbart under en period bestående av 2 år. 

Dock framkom att en större andel kvinnor inom H&M´s ledningsgrupp i framtiden 

inte är någon utopi. Detta då kvinnor idag återfinns inom dotterbolagens toppskikt i 

syfte att inskolas i ledande ställning75. 

 

”Alla medlemmar i ledningsgruppen delar H&M:s grundläggande värderingar”76 

 

Den åldern vilken individerna i företagets ledningsgrupp uppnår, är främst bunden till 

intervallet 46-55 år. Inom detta åldersintervall återfinns 3 av 6 ledamöter. Vi finner 

även att majoriteten av H&M:s ledamöter historiskt återfinns inom detta 

åldersintervall.  

 

Samtliga av H&M:s ledningsgruppsmedlemmar idag är internt rekryterade. Denna 

förfördelning utav internpersonal är något som även präglar företaget under den 10-

årsperiod som vi synar i vår uppsats. Samtliga ledamöter har under denna tid 

rekryterats internt. Den genomsnittliga tiden som ledamöterna är verksamma inom 

företaget innan ledningen nås, är i H&M 16,5 år (diagram 2.C & 2.D). 

 

Detta är något som även framkom från en av våra respondenter som förtäljer att 

samtliga medlemmar har arbetat många år inom H&M och känner varandra väl. 

Yttermera framkom att denne haft tidigare samarbete med flertalet individer i dagens 

ledningsgrupp innan han själv tillträdde.  Detta anses vara av stor fördel då de inte 

behöver lägga ner en massa tid och kraft på att ”känna av” personerna i gruppen. 

Enligt respondenten är det därför betydelsefullt för H&M att med ett 

interntrekryteringssystem låta personalen ”växa” inom företaget, för att på så sätt bli 

inskolade i H&M:s värderingar.77  

 

                                                 
75 Intervju, Persson, L, H&M,  intervju 2002-12-07 
76 Enkätsvar, ledamot i H&M 
77 Intervju, Persson, L, H&M, intervju 2002-12-07 
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”Inom några år kommer H&M:s ledningsgrupp med största sannolikhet ha en 

akademiskt utbildad ledningsgrupp”78 

 

Slutförd akademisk utbildning besitts av 1 individ i H&M:s ledningsgrupp. 

Följaktligen har 5 ledamöter utbildning av icke akademisk karaktär.  

 

”Vi är en grupp med bred kompetens, vid erfarenhet och stor erfarenhet av företags- 

sidan”79 

 
4.3.1.3 Företagsandan80 
Genomgående i H&M finns kopplingar till företagets grundvärdering; om du tar hand 

om företaget tar företaget hand om dig. De individer som utför ett i företagets seende 

gott arbete, kommer att nå framgång inom företaget. Detta belöningssystem är allmänt 

känt i klädesbranschen och driver H&M´s anställda att vinstmaximera, inte bara för 

företaget utan i slutändan även för sig själv. Vidare har H&M fram till Erling Persson 

bortgång (2002-10-28)81 haft en stark företagsprofil som bevarat den klassiska 

företagskulturen.    

 

4.3.2 Vad präglar Lindex? 

Lindex är idag en av de mest framstående klädeskedjorna på den nordiska marknaden. 

Företaget har nästan 5000 anställda och drygt 400 butiker är anslutna till koncernen.82  

 

4.3.2.1 Historik 
Lindex återfanns för första gången på den svenska marknaden 1954. Det var då som 

grundarna öppnade den första Lindex butiken, vilken endast saluförde 

damunderkläder. Med åren har Lindex vuxit sig allt starkare på denna marknad för att 

1985 utöka sitt sortiment till att även innefatta barnkonfektion. 1993 förvärvas Lindex 

av investment bolaget Industri Kapital och två år därpå, 1995, börsintroduceras 

företaget.83 

 

                                                 
78 Intervju, Üebel, P, ICA, Telefonintervju 2002-12-10 
79 Enkätsvar, ledamot i H&M  
80 Pettersson, B, Handelsmännen: så skapade Erling och Stefan Persson sitt modeimperium (2001) 
81 Wahlberg, M, ”H&M:s grundare Erling Persson död”, Svenska dagbladet (2002) 
82 www.lindex.se 
83 www.lindex.se  
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4.3.2.2 Lindex ledningsgrupp 
Lindex ledningsgrupp består idag av 14 personer. Detta är något som fluktuerat under 

studieperioden och visas tydligare i diagram 2.A.  

 

Dagens företagsledning består utav 7 kvinnor och således 7 män (diagram 2.B). Under 

vår granskningsperiod har en ökning med 21% kvinnor skett i ledningsgruppen. 

Denna ökning har pågått successivt under det senaste decenniet.  

 

“Mixad könsfördelning, relativt ung snittålder"84 

 

Åldersintervallet i vilket de flesta ledamöterna återfinns är 36-45. I denna grupp finns 

10 av 14 ledamöter. Individerna i denna åldersgrupp är i flertalet av studiens år 

överrepresenterade i Lindex ledningsgrupp. 

 

Lindex tillämpar en mix av intern- och externrekrytering vid anställning till sin 

ledningsgrupp. Dagens ledamöter är till större del, 9 av 14, externrekryterade 

(diagram 2.D). Denna rekryteringsmetod är något som Lindex frekvent använder sig 

av under vår studerade tidsperiod. Samtidigt som detta föreligger, poängteras att 

internrekrytering egentligen är något som prioriteras. Endast då det ej finns någon 

individ inom det egna företaget, som passade in inom den nya dynamiska kulturen, 

sker rekryteringen externt. Vid intervju framkommer det dessutom att den ökade 

spridningen av förståelsen för Lindex företagskultur bland företagets anställda, ökar 

möjligheten till internrekrytering. Detta medför att rekrytering blir möjlig även från 

lägre nivå i företaget.85 I dagsläget återfinns ledningsindividerna i genomsnitt 3 år i 

företaget innan dess att posten som ledamot erhållits (diagram 2.C). 

 

"Lindex har en stor ledningsgrupp med bred kompetens. Många olika intressen men 

relativt gemensamma värderingar".86 

 

I början av 1990-talet hade Lindex ingen fungerande ledningsgrupp och hela 

organisationen var väldigt trögrörlig och hierarkisk. För att få Lindex mer dynamiskt 

                                                 
84 Enkätsvar, ledamot i Lindex 
85 Intervju, Johansson, H, Lindex, Telefonintervju 2002-12-13 
86 Enkätsvar, ledamot i Lindex 
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och mer innovativt omstrukturerade den dåvarande VD:n företagets ledningsgrupp. I 

detta skede rekryterades de flesta ledningsgruppsmedlemmarna externt, främst från 

företagets närmsta konkurrenter.  Flertalet av dessa individer var personer som sedan 

tidigare ingått i VD:s kontaktnät.87 

 

"Den (ledningsgruppen) är yngre men inte mindre erfaren. Tidigare var den 

sammanhållen och i viss mån toppstyrd."88 

 

En ytterligare faktor som präglat Lindex ledningsgrupp är att medlemmarna endast 

varit verksamma i ledningsgruppen under kortare perioder. Dock finns en viss ökning 

i verksamhetstiden i samband med att företagsledningen fått en mer informell 

arbetsgång.89 

 

Utbildningsfrekvensen har successivt ökat under den tid vår studie haft för avsikt att 

granska. För 2002 är det 12 personer som har akademisk bakgrund. Vid intervju med 

respondent stärks denna iakttagelse. Även här framkommer det att endast ett fåtal 

personer med högskoleutbildning har tidigare varit del av företagsledningen dock 

anses utbildningskravet öka.90 

 

Ledningsgruppen är: ”Öppen, diskret, positiv, bra kompetens.”91 

 

4.3.2.3 Företagsandan      
Lindex präglas inte av en tydlig företagsvärdering utan genomsyras av flertalet 

oklarare uppfattningar92. Försök att skapa en ny företagskultur har gjorts, då främst i 

samband med omstruktureringarna –90, vilket bemöttes med viss skepsis. Tidigare 

styre var av auktoritär läggning vilket svårgjorde skapandet av en starkare gemensam 

företagskultur. Tanken var att med rekryteringar från bl.a. H&M, Ikea och Ellos, 

                                                 
87 Intervju, Johansson, H, Lindex, Telefonintervju 2002-12-13 
88 Enkätsvar, ledamot i Lindex 
89 Intervju, Johansson, H, Lindex, Telefonintervju 2002-12-13 
90 a.a. 
91 Enkätsvar, ledamot i Lindex 
92 Intervju Gottfridsson, P, Modeverket, Telefonintervju 2002-12-09 
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skapa en klar och liknande företagskultur i Lindex som den hos konkurrenterna 

existerande företagskulturen.93  

 

"Nuvarande ledning har ännu ej funnit gemensamt arbetssätt och mål"94 

 

4.3.3 Vad präglar KappAhl? 

KappAhl är ytterligare en av de stora svenska aktörerna på den nordiska marknaden. 

Företaget har drygt 250 butiker och ca 3000 anställda. KappAhl ägs och ingår idag i 

Coop Forum koncernen (tidigare KF).95 

 

4.3.3.1 Historik 
Historien om KappAhl börjar 1953 då Per-Olof Ahl öppnar sin första butik vilken 

endast saluförde kappor. Under den kommande 10 års perioden växer sig företaget allt 

större för att i mitten på 60-talet var en av den svenska marknadens största aktörer.  

 

Under slutet av 70-talet förnyas konceptet och nya målgrupper inkluderas i företagets 

potentiella marknad. Under 80-talet gör KappAhl ett försök att nå de yngre 

konsumenterna samtidigt som de utländska marknaderna blir objekt för KappAhls 

satsning. 1990 sker en stor förändring i företagets ägande. Detta är året då KF 

koncernen köper upp företaget.  

 

4.3.3.2 KappAhls ledningsgrupp 
 

”Ledningsgruppsmedlemmar med blandad bakgrund”96 

 

Vår studie visar att KappAhls ledning består av 5 stycken personer. Detta är dock ett 

nytt styrsystem som företaget endast tillämpat sedan våren 2002. Innan dess styrdes 

företaget av en något mer diffus ledningsgrupp, bestående av 10-15 individer. Inom 

                                                 
93 Intervju Johansson, H, Lindex, Telefonintervju 2002-12-13 & Üebel P, ICA Telefonintervju 2002-12-
10 
94 Enkätsvar, ledamot i Lindex 
95 www.kappahl.se 
96 Enkätsvar, ledamot i KappAhl 
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ledningsgruppen förekom en ständig cirkulation av ledamöter, där individer med 

relevant kunskap försattes i ledningsgruppen.97 Detta åskådliggörs i diagram 3.A. 

 

”Dagens ledningsgrupp består av färre personer, och det existerar en mer öppen 

dialog än i tidigare ledningsgrupper”98 

 

I dagens ledningsgrupp är 1 kvinna och 4 män verksamma (diagram 3.B). Denna 

tendens till färre kvinnor i ledningsgruppen är något som förekommit i företaget under 

hela studiens karläggningsperiod.   

 

Åldern hos ledamöterna i KappAhls ledningsgrupp är knuten till intervallet 36 – 45 år. 

Inom detta åldersintervall återfinns 3 av ledamöterna medan de övriga 2 är mellan 46 

– 55 år gamla. 

 
Utav de individer som finns i KappAhls ledningsgrupp är 3 av 5 internrekryterade. 

Endast 1 av dessa 5 har varit del av företagets ledning i mer än 3 år. Däremot har 3 av 

individerna ett förflutet inom företaget i mer än 7 år. Den tid som går innan 

ledamöterna nått sin position inom företaget är i genomsnitt 5 år (diagram 3.C). 

 

Företaget tillsätter ledamöter till ledningsgruppen både på internt och externt vis. Av 

de medlemmar som återfinns i ledningen idag är däremot merparten, 4 stycken, 

rekryterade från andra företag (diagram 3.D).  

 

”Det finns en bred kunskapsbas i gruppen - olika personprofiler är viktigt”99 

 

I KappAhls ledningsgrupp idag har samtliga 5 individer en utbildning av akademisk 

karaktär. Företaget har under det senaste 10 åren haft en stigande utbildningsfrekvens 

hos de personer som varit aktiva i ledningen. 

 

4.3.3.3 Företagsandan 
 

                                                 
97 Intervju Räftegård, K, KappAhl, Telefonintervju 2002-11-29 
98 Enkätsvar, ledamot i KappAhl 
99 Enkätsvar, ledamot i KappAhl 
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”Ledningsgruppen har samsyn vad gäller grundläggande värderingar och synsätt”100 

 

KappAhl har i många avseenden förändrats sedan sin start. Affärskonceptet har skiftat 

samtidigt som målgruppen varierat mycket kraftigt101. Parallellt har, som tidigare 

nämnts, även ägandet förändrats.  

 

”KappAhl byter ständigt butiksinredning och målgruppsinriktning vilket skapar 

osäkerhet bland kunderna”102 

 

 

4.4 Observationer  

Löpande under uppsatsens arbete finner vi ett flertal observationer vilka i viss mån 

inverkar på analysen. Endera framkommer dessa vid utförandet av intervju eller så 

framkommer informationen vid koppling av diverse oberoende källor. Nedan 

presenteras en sammanfattning av dessa.  

 
VD-posten – Tidigare VD för H&M. Har omnämnts som en person som ”stack ut” 

för mycket för att ingå i H&M:s ledningsgrupp och fick därför avgå.103 

  
Carin Steinwall – Marknadschef inom H&M under 70-talet. Sade upp sig från 

företaget då hon ansåg att en vidare karriär inom H&M var omöjlig eftersom hon var 

kvinna104. 

 
Marknadstjänsten – H&M har under 2 av 90-talets år, en kvinnlig marknadschef. 

Denna önskar ”ut och resa” samtidigt som en man, marknadsansvarig i Schweiz, 

önskar återvända till Sverige. Enligt vår källa är detta en tillfällighet.105 

 
H&M: hemlighetsfullt – H&M omnämns kontinuerligt som ett ”mysteriernas 

företag” med ovilja att delge information106. Detta styrks av det faktum att företaget ej 

publicerar  Dock utförs vår studie utan större motstånd.    

                                                 
100 Enkätsvar, ledamot i KappAhl 
101 Intervju Gottfridsson, P, Modeverket, Telefonintervju 2002-12-09  
102 Intervju Persson, L, H&M, Intervju 2002-12-07 
103 Anonyma uttalande 
104 Steinwall, C, & Crona, Å, Moderouletten: hur Hennes & Mauritz tog hem högsta vinsten (1989) 
105 Anonym intervju 
106 Pettersson, B, Handelsmännen: så skapade Erling och Stefan Persson sitt modeimperium (2001) 
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H&M: marknadsledare – Anmärkningsvärt är att innan dess att H&M lämnat ett 

positivt svar angående medverkan i studien lämnade ingen av de övriga aktörerna ett 

definitivt svar. Efter det att H&M klargjort att de tänkte medverka så deltog även de 

andra aktörerna i vår studie. 

 
VD-posten – Tidigare VD inom KappAhl, nu VD hos JC. Har ett förflutet hos 

flertalet av företagen på den svenska klädesbranschen.  

  
 
4.5 Bortfallspresentation samt svarsvariation 

För att ge läsaren insikt i studiens reliabilitet, följer i kommande avsnitt en 

presentation utav det bortfall som dessvärre återfinns i studien. Vidare leder denna 

framställning till att flertalet antaganden kan göras om vad som är den bakomliggande 

faktorn till att respondenter väljer att avstå från studien.  

 

4.5.1 A-listan 

Vi tillförlitar oss på den studie som gemensamt gjorts av seminariegruppens samtliga 

grupper. I bilaga 1 presenteras de förutsättningar och det bortfall som finns i samband 

med denna studie.  

 

4.5.2 Klädesbranschen  

Vid studien av klädesbranschen finns ett visst bortfall. Detta är dock av mindre 

karaktär samt slumpmässigt. Anledningen till att bortfallet finns är i samtliga fall att 

företaget i fråga valt att avstå från att medverka i vår studie. Vad som i detta fall har 

gjorts är att uppgifterna i möjligaste mån studerats i sekundära källor, såsom 

årsredovisningar, expertintervjuer samt artiklar presenterade angående det specifika 

företaget.  

 

Det företag som valt att ej medverka, som därmed orsakar ett visst bortfall, är Indiska 

magasinet. Företaget gav ingen direkt förklaring till varför de inte ville medverka i vår 

branschstudie. Merparten av relevanta uppgifter har dock framkommit ifrån andra 

källor. 
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4.5.3 Aktörer  

Vid vår undersökning av våra 3 aktörer finns ett visst bortfall i vår 

enkätundersökning. Från Lindex ledningsgrupp har enbart 6 av 14 enkäter erhållits, 

dock erhålls de kvantitativa uppgifterna ifrån intervjuer samt årsredovisningar. Ifrån 

KappAhl samt H&M har samtliga enkäter besvarats.  

 

Avsaknaden av historiskt material ifrån KappAhl, vilket åskådliggörs i diagram 3.A, 

beror på att en omfattande omorganisering utförts och historiskt material ej går att 

utvinna107.  

                                                 
107 Intervju Räftegård, K, KappAhl, Telefonintervju, 2002-11-29 
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5 Analys 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Introduktion till analys 

Den målsättning med vilken vi påbörjar analysen är att ge klarhet i de skillnader som 

återfinns i våra studiepopulationer. Inledningsvis i varje stycke sker en kort 

återgivning av de distinktioner som tidigare skildrats, härefter följer de förklaringar vi 

finner relevanta för att klarlägga skillnaderna. Detta förfarande sker först på en 

agregerad nivå mellan A-listan och klädesbranschen (1), för att övergå i en analys 

mellan de tre aktörsföretagen (2) som ingår i vår djupstudie. Figur 4, vilken 

presenteras nedan, ämnar ge en tydligare bild över vårt förfarande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kapitel fem analyseras tidigare presenterat empiriskt material med utgång ifrån

de teorier som presenterats i kapitel tre. Utöver denna teoretiska utgångspunkt

framförs egna tankar och åsikter kontinuerligt i texten. 

Analysförfarande 

Arbetsgång 

A-listan Klädesbranschen 

• HOMOGEN/HETEROGEN 
 

• REKRYTERING 
 

• GRUPPSTORLEK 
 

• DEMOGRAFI 
 

• FÖRETAGSKULTUR 
 

Fig. 4 
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5.2 A-listan i jämförelse med klädesbranschen 

Den studie som utförts av klädesföretagen på den svenska marknaden medför att ett 

flertal distinktioner kan göras mellan dessa företags ledningsgrupper och de som finns 

inom A-listans företag. Förklaringar till dessa iakttagelser ges nedan.      

 

5.2.1 Antalet medlemmar 

Vår jämförelse mellan klädesmarknadens och A-listans ledningsgrupper, visar att det i 

genomsnitt ingår 2 personer färre i klädesbranschens ledningsgrupper. Detta innebär 

att klädesbranschen i sin ledningsgruppssammansättning bättre uppfyller de 

rekommendationer som Matsson (1994) återger, nämligen att gruppen bör innehålla 6 

personer för att fungera på ett samarbetsmässigt bra vis.  

 

Någon djupare anledning till att denna skillnad existerar har ej återgivits av 

rådfrågade experter, inte heller tillämpad teori har givit klarhet i särskillnaden. 

Funderingar inom gruppen fanns huruvida det faktum att företagen på den svenska 

klädesbranschen är en tämligen unga och därmed lättare anpassar ledningsstorleken 

efter de tankar som gurus återger. Dessa funderingar har dock förkastats efter att A-

listans studie klargjort att de två yngsta branscherna, IT och Media styrs av 

ledningsgrupper av större storlek.   

 

Vidare har vi sökt ett mönster som påvisar att företag av yngre karaktär tillämpar 

mindre ledningsgrupper. Inte heller detta antagande har kunnat styrkas, utan förkastats 

eftersom vi snarare upptäckt att en motsatt tendens finns. 

 

5.2.2 Kön  

Den könsfördelning som återfinns inom ledningsgrupperna på A-listan, med 

merparten manliga ledningsgruppsmedlemmar, är mer jämställd inom den svenska 

klädesbranschen. 

 

Till viss del kan det tyckas såsom att klädesbranschen, även ur denna aspekt, tar mer 

hänsyn till teorier än de företag som återfinns på A-listan. Kvinnors medverkan i 

ledningsgrupper bör ju i enlighet med tidigare presenterad teori skapa grund för en 
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mer innovativ ledningsgrupp. En ledningsgrupp med olikartad bakgrund bör skapa en 

grupp med ett starkare intellektuellt kapital och således även bättre grund för 

framgång samt lönsamhet. Detta är något som är intressant då det genom olika 

experter styrkts att klädesbranschen är att se som mer lönsam än den genomsnittliga 

marknaden.   

 

En förklaring som dock framkommit på flertalet håll i sökandet efter empiriskt 

material, är att ett kvinnligt tänkande i ledningsgruppen är att föredra för att erhålla 

starkare kontakt med marknaden som till stor del består av kvinnor.  

 

5.2.3 Ålder 

Våra empiriska studier angående åldern, hos de respektive populationernas 

ledningsgrupper, påvisar att genomsnittsåldern i klädesbranschens ledningsgrupper 

skiljer sig i förhållande till A-listans. Det framkommer att åldersfördelningen, d v s 

spridningen i ålder mellan individer, är densamma för båda populationerna. Dock 

framgår det att 70 % av klädesbranschens ledningsgruppsmedlemmar återfinns inom 

ålderskategorin 26-46 år medan endast 28 % av A-listans ledningsgruppsmedlemmar 

ingår i den kategorin.  

 

Huruvida detta fenomen, med en yngre ledningsgrupp i klädesbranschen, är något 

som påverkar ett företag åt ettdera hållet är svårt att avgöra. Anmärkningsvärt är dock 

att klädesbranschen med sin genomsnittligt yngre ledningskonstellation finner större 

framgång än det genomsnittliga svenska företag. 

 

En annan mer naturlig förklaring till fenomenet är att klädesföretagen väljer att 

tillsätta en ledningsgrupp bestående av individer med en starkare koppling till 

marknaden. Då dagens handel i allt större utsträckning påverkas av ungdomen108, kan 

det tänkas att flertalet företag väljer att bemöta framtiden med en ung företagsledning. 

Förhoppningen kan vara att en yngre konstellation ska kunna förstå, och även 

förutsäga, den unga konsumentens konsumtion i högre utsträckning.  

                                                 
108 Hoyer, W D, MacInnis, D J, Consumer Behavior (2001) 
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En ytterligare förklaring är att det inom klädesbranschens ledningsgrupper ej 

historiskt funnits samma krav på utbildning som inom andra branscher. Istället har 

branscherfarenhet varit det som värderats högst.  

 

5.2.4 Rekrytering  

Vid studie av rekryteringsmetoderna inom de två populationerna finner vi att 

internrekryteringen står för ca hälften av den totala rekryteringen till bolagens 

ledningar. Detta betyder m a o att hälften av ledamöterna rekryteras utanför företaget 

och direkt till en ledningsposition. Vilken betydelse detta får för företaget är svårt att 

förutsäga, dock finns flertalet motsägelsefulla teorier presenterade inom området 

vilket gör ett tydligt ställningstagande svårare.  

 

En åtskillnad mellan de båda populationerna, är att de individer som finns i 

klädesbranschens ledningsgrupper har varit anställda inom företaget en något kortare 

tid innan ledningsuppdraget tillträtts. Detta förklarar vissa experter med att 

klädesbranschen har en högre omsättning av personal som ”byter” mellan de olika 

ledningsgrupperna. Vad som ligger bakom detta faktum är inom klädesbranschen ett 

försök att rekrytera den kunskap som ej återfinns inom det egna företaget. Samtidigt 

är externrekryteringen ett sätt att utföra en ledningsförändring för att på sikt skapa en 

ny företagskultur. Huruvida detta även förekommer bland de företag på A-listan som 

rekryterar externt, är svårt att förtälja. Vi har nämligen i vår empiriska undersökning 

observerat att en motsatt uppfattning existerar, som påstår att klädesbranschens 

ledningsgrupper ej kan ses såsom ”hoppigare” än de på A-listan.  

 

5.2.5 Utbildningsnivån  

En ytterligare iakttagelse som görs i vår studie är att utbildningsnivån hos 

klädesbranschens ledningsgruppsmedlemmar befinner sig på en lägre nivå än den hos 

A-listans ledamöter. Till detta faktum återfinns ett flertal förklaringar.  

 

Flertalet experter menar att dagens ledningsgrupper inom klädesbranschen 

karaktäriseras av en stark koppling till handeln i butik och ej nödvändigtvis behöver 

akademisk utbildning. Denna distinktion är något som anses förändras allt eftersom 
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personal med akademisk bakgrund stärker sin roll inom företaget. Framledes tros den 

akademiska skaran i klädesbranschledningen påminna om den hos A-listans företag. 

 

 

5.3 H&M, Lindex & KappAhl  

I nedanstående analysdel framställs den analys vilken berör de tre företagen i vår 

aktörsstudie. Här sker en kontinuerlig diskussion angående företagens likheter och 

skiljaktigheter. 

 

5.3.1 Homo-/heterogenitet 

I enlighet med teorin om det framgångsrika homogena företaget har H&M valt att 

tillsätta en ledningsgrupp som i mångt om mycket består av likartade individer. Det 

faktum att alla ledningsgruppsmedlemmar är medelålders män med en lång bakgrund 

inom företaget bidrar till att gruppens kognition är mycket homogen. Vad som 

ytterligare tydliggör H&M:s skapande av en homogen grupp är valet att företrädesvis 

rekrytera internt. Andra omständigheter som tyder på detta är de observationer som 

gjorts. Ledamöter som skilt sig från de övriga i H&M:s ledningsgrupp har vid flertalet 

tillfällen exkluderats ifrån ledningsgruppen på endera vis. Huruvida samtliga av dessa 

iakttagelser enbart beror på slumpen finner vi föga sannolikt.  

 

Fördelen med H&M:s val att skapa en homogen ledningsgrupp är att företaget ej 

behöver ödsla kraft och energi på sakfrågor, utan kan istället fokusera på faktorer utav 

större värde. Samtliga är klart införstådda i vilken förhållning företaget, och därmed 

också dess ledningsgrupp, tör ha i frågor av väsentlig karaktär. 

 

Nackdelarna som H&M dras med, då de i alltför hög grad tillförlitar sig till denna 

homogena grupps kompetens, är flera. Ett rigitt tänkande och svårigheter med att 

upptäcka förändringar, är något som hotar att drabba en homogen gruppkonstellation 

av H&M karaktär. Därför bör Lindex och KappAhl med sin något högre grad av 

heterogenitet i ledningen vara bättre förberedda på ”morgondagens marknad”. I 

enlighet med våra observationer och intervjuer anser vi att Lindex har 

uppmärksammat denna fördel. Företaget har sedan flertalet år en uttalad strategi där 

en heterogenitet i ledningsgruppen eftersträvas. Detta styrks till viss del av att flertalet 
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ledamöter är externt rekryterade till ledningen samt att könsfördelningen är jämn. Vad 

som dock talar mot att Lindex lyckas i sitt skapande av en heterogen ledning är de 

uttalanden om att en ledningsgrupp som H&M:s, med stark företagsanda, eftersträvas.    

 

 

Att KappAhl är heterogent är något som framkommer av vår enkätundersökning. 

Enkätsvaren visar att flertalet olikartade synpunkter angående ledningsgruppens 

sammansättning existerar. Om detta är positivt eller negativt för företaget är svårt att 

förtälja i och med att de olika sammansättningarna även har olika fördelar och 

nackdelar. Intressant är dock att KappAhl är företaget som på senare år varit minst 

framgångsrikt, något som kanske kan kopplas till den olikartade ledningen.  

 

5.3.2 Demografi 

De ledamöter vilka återfinns i KappAhl och H&M är idag merparten män. I viss mån 

finns inom H&M en historisk förklaring till detta. I tidigare år har enbart män 

återfunnits som lands- och regionchefer i företaget. Detta har medfört att männen i 

dagsläget infinner sig på en position från vilken företaget rekryterar till 

ledningsgruppen. Kvinnorna börjar successivt uppnå dessa positioner i företaget och 

kommer enligt diverse uttalande att vara del av en framtida ledningsgrupp.  

 

Samma historiska fenomen påverkar inte Lindex i samma utsträckning som H&M. 

Detta i och med att rekryteringen i större utsträckning sker externt, samtidigt som det 

inte tycks finnas samma krav på en lång anställningstid innan dess att en 

ledningsposition är aktuell.  

 

Vi har inte funnit någon särskild anledning till att KappAhl besitter en så snedfördelad 

ledning, med flertalet män. Företaget använder en likartad rekryteringsprincip som 

den Lindex använder, dock utan att kvinnorna återfinns på lika många ledningsposter. 

Förhållande vis ofta byts ledningsgruppen ut i KappAhl samtidigt som företagets 

kundkrets till stor del består av kvinnor. Ett antagande härom är att den 

ledningsgrupp, vilken H&M innehar, ses som en förebild och önskas efterliknas. 

Tyvärr skapar det bortfall som finns i KappAhls historiska material, dålig 

förutsättning för argumentation och antaganden härom.    
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Att kvinnor i ledningsgruppen är en nödvändighet, i enlighet med teorin härom, är 

något vi ställer oss frågande till. H&M har valt att homogenisera ledningsgruppen och 

verkar ej finna att fullt intellektuellt kapital kräver en kvinnlig ledamot. Lindex och 

KappAhl har däremot valt en allt ökande andel kvinnor i ledningen, dock har detta 

hittills ej medfört att samma framgång som H&M erhållits. 

En ytterligare aspekt som enligt teorier är viktig att ha i åtanke, vid tillsättandet av en 

ledningsgrupp, är att åldersspridningen inte bör vara alltför stor. Då samtliga av våra 

tre företag hörsammat denna filosofi torde samtliga undgå problem med 

språkbristningar.  

 

Nämnvärt är dock att det finns de teorier som menar att produktiviteten minskar i 

grupper med en liten åldersspridning. Vår studie visar att ledningsgrupperna hos våra 

aktörer ständigt varit knutna till en viss ålderskategori. Detta kan till viss del bero på 

att ett homogent tänkande föredragits istället för den produktivitet som eventuellt 

erhålles i en ledningsgrupp med stor åldersspridning.  

 

5.3.3 Intern/externrekrytering 

Vad gäller rekrytering finner vi en mycket anmärkningsvärd situation där H&M 

skiljer sig avsevärt gentemot Lindex & KappAhl. Inom H&M sker rekryteringen till 

ledningsgruppen genom att individerna växer inom hierarkin, för att slutligen 

återfinnas i toppledningen. Teorierna, vad gäller rekrytering till ledningsgrupper, 

förespråkar att både intern och extern rekrytering ska tillämpas för att nå optimalt 

resultat. Detta är dock något som vi ställer oss frågande till, då H&M endast 

rekryterar internt.  

 

En anledning till att H&M inte väljer att rekrytera externt kan vara rädslan att förlora 

den ursprungliga företagskulturen. Samtidigt skapas det i företaget en stark koppling 

till belöningssystemets resonemang. De som återfinns inom H&M:s hierarki känner 

till att det är de anställda som utfört ett aktningsvärt arbete som befordras och ej 

individer utifrån som rekryteras in till ledningsposter. Detta skapar arbetsmotivation 

inom företaget och koncernens bästa finns ideligen i åtanke hos den anställde.  
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Anledningen till att Lindex och KappAhl rekryterar externt kan vara, i enlighet med 

teorin, för att uppnå en ledningsgrupp som ej är fixerad vid gamla vanor. 

Initiativförmågan och möjligheten att upptäcka motgång torde därför vara större hos 

dessa två företag.    

 

En ytterligare orsak till att dessa företag rekryterar externt kan vara att Lindex och 

KappAhl försöker rekrytera den kompetens som ej finns inom det egna företaget. Med 

hänsyn tagen till våra experters utlåtande ses denna förklaring som den främsta. Detta 

kan i enlighet med succesionsteorin medföra svårigheter för företagen då 

arbetsgången samt förtroendet i gruppen kan skadas.  

 

5.3.3 Bastuteorin 

Vid flertalet tillfällen i vår uppsats framkommer information vilken tyder på att en 

tidigare kontakt mellan ledamöterna finns innan dess att de påbörjat sin tjänst inom 

aktörsstudiens företag. Inom H&M har flertalet av dagens ledamöter ett gemensamt 

förflutet, med vänskap långt innan ledningstjänsten tillträddes. Svaren från den 

enkätundersökning som vi utfört, styrker detta antagande. I flera enkäter finns ett 

mönster bland arbetsgivarna något som tyder på att viss kontakt funnits på förhand. 

Lindex tillämpade öppet denna basturekrytering under 90-talets början, i syfte att 

skapa en stark, gemensam ledningsgrupp.  

 

Det faktum att ett antal individer återfunnits inom diverse ledningsgrupper hos olika 

aktörer är även det något som styrker antagandet att flertalet aktörer finner bastuteorin 

gynnsam för företagets framgång. Med den empiri som föreligger och med tanke på 

den starka företagskoppling som finns till Boråsområdet, torde det finnas ett visst 

informellt personligt nätverk ledamöterna sinsemellan.  

 

5.3.4 Successionsteorin 

Rekryteringsfrekvensen mellan de tre källföretagen skiljer sig åt. KappAhl är det 

företag där ledamöterna oftast byts ut. Detta kan vara en anledning till att KappAhl 

haft svårt att bestämma åt vilket håll företaget skall styras, vilket kan tolkar som ett 

hinder för företagets framgång. Även Lindex har hög omsättning av 
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ledningsgruppsmedlemmar, som således kan ha hindrat deras framgång. Båda 

företagen har vidtagit åtgärder för att minska omsättningen av medlemmar. H&M 

däremot har en väldigt låg omsättning av personal i sin ledningsgrupp. En av 

anledningarna till detta anser vi vara att företaget arbetar efter sin grundidé och alla 

medlemmarna är väl medvetna om förtegets värderingar och mål.   

 

5.3.5 Optimal gruppstorlek 

För att skapa en familjär stämning mellan medlemmar samt en miljö där nya 

innovationer har möjlighet att uppstå bör ledningsgrupper, enligt teorin om optimal 

gruppstorlek, innehålla 6 individer. De djupstuderade aktörerna H&M, Lindex och 

KappAhl har i dagsläget olika antal medlemmar i respektive ledningsgrupp. 

 

 Då H&M har just 6 personer i sin ledningsgrupp innebär det att H&M är det företag 

som bäst lever upp till rekommendationerna angående en optimal grupp. Vi har även 

observerat tendenser som tyder på att det är H&M som skapar kutymen i  

klädesbranschen.. Tendenserna styrks ytterligare då vår empiri visar att flertalet 

företag tex. KappAhl under senare år har förändrat sin ledningsgrupp från att innefatta 

10 - 15 personer till att idag innefatta 5  - 6 personer. 

 

Lindex ledningsgrupp består av 14 medlemmar vilket kan vara en av anledningarna 

till att Lindex fortfarande inte fullt ut får igenom den gemensamma kultur man vill 

ska genomsyra företaget. Detta eftersom det dels är svårare att få igenom nya förslag, 

lösa konflikter samt att motverka subgrupper med en grupp bestående av 14 

medlemmar.  

 

Dessutom anser vi det anmärkningsvärt att medlemsantalet i Lindex ledningsgrupp 

skiljer sig markant i förhållande till medlemsantalet i H&M:s ledningsgrupp då vi 

med hjälp av expertuttalande funnit att Lindex försöker plagiera H&M:s 

företagskultur. Självfallet finns möjligheten att även plagiera H&M:s företagskultur 

med en ledning bestående av 14 medlemmar. Dock finner vi att detta är något som är 

avsevärt mycket svårare då samtliga måste ha en enad företagssyn vilket kan kräva 

flera års inskolning. 
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5.3.6 Företagskultur 

Slutligen finner vi klara distinktioner mellan aktörerna då företagskulturen synas. 

H&M har, i sin grundare Erling Persson, haft en klar kulturbärare sedan företagets 

start. Vad hans bortgång kommer ha för betydelse för företagets framgång är svårt att 

veta. Dock måste H&M finna en ny stark ledarfigur som kan föra företagskulturen 

vidare på liknande vis som Erling Persson gjort. Ifall detta ej sker finns risken att 

företaget kommer att utvecklas i en riktning där konsumentkontakten ej uppnås på 

samma vis som i dagsläget. 

 

Denna starka koppling till grundvärderingar är något som ej återfunnits i samma 

utsträckning hos de två övriga aktörerna. Att den förra VD’n på KappAhl, Tommy 

Nilsson, tidigare varit anställd hos flertalet konkurrenter till KappAhl kan ha påverkat 

KappAhl negativt. Detta eftersom dessa tidigare anställningar kan ha medfört att 

Tommy Nilsson av KappAhls anställda har uppfattats som en flyktig istället för en 

stark företagsledare. Att en VD som Tommy Nilsson agerat i KappAhl kan t o m 

komma att påverka företaget negativt då denne haft tidigare anställning hos flertalet 

konkurrenter till företaget. Detta KappAhl har möjligtvis även påverkats av att 

företaget ej längre är familjeägt, utan istället ingår i Coop Forum. Att vara ett 

dotterbolag inom en koncern kan komma att påverka företagskulturen negativt inom 

ett företag.  

 
Lindex har enligt flertalet utlåtande haft för avsikt att skapa en gemensam 

företagsanda under det senaste decenniet. Detta är dock något som måste tolkas som 

ett misslyckande då det än idag ej finns någon klar gemensam grundvärdering i 

företaget, utan istället råder flertalet åsikter.  
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6 SLUTSATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Slutsatspresentation 

Vi finner att ledningsgruppen i ett svenskt klädesföretag bör bestå av individer vilka 

har en gemensam och stark förstålelse för företagskulturen. Detta är den vitala faktorn 

som krävs vid sammansättningen av ledningen, för att ett företag på den svenska 

klädesmarknaden ska bli mer framgångsrikt. En stark företagskultur kan skapas av en 

ledningsgrupp som består av individer med gemensamma värderingar, låg 

åldersspridning, samt likartad syn på företaget. För att sätta samman en ledning med 

dessa gemensamma grundvärderingar tör rekryteringen till ledningsgruppen ske 

internt och i minsta möjliga mån externt. Detta är möjligt inom klädesbranschen då 

det idag tycks finnas ett starkare behov av branscherfarenhet än akademisk utbildning.  

 

Ifall detta efterföljs skapas ett företag där ett win-win förhållande kan föreligga, vilket 

gynnar båda berörda parter. De anställda finner möjligheten till intern företagskarriär 

stor, samtidigt som företaget erhåller maximal arbetsinsats från sina anställda. Detta i 

och med de anställdas vetskap om de goda befordringsmöjligheter som finns.  

 

Med detta win-win koncept kan även goda förutsättningar för att undvika 

successionsproblem skapas. Med befordringsmöjligheter för de anställda torde även 

motivationen inom företaget öka, vilket i sin tur kan öka möjligheten att återfinna en 

kompetent aspirant till ledningen, inom företaget, den dag behovet uppstår. 

  

För att ytterligare underlätta att företagskulturen sprider sig inom företaget 

rekommenderas att ledningen består av optimala 6 individer, detta då vi finner att 

både teorin och empirin stödjer denna konstellation. 

 

I vårt slutliga kapitel presenteras uppsatsens slutsatser. Här följer även ett flertal 

förslag till framtida kompletterande undersökningar som skulle ge ämnet

ytterligare aspekter.   
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Dock är risken stor att H&M vid en förändring av marknaden kommer finna 

svårigheter. En homogen ledning har som teorin beskriver det ”svårt att se 

förändringar”. Det faktum att marknaden idag förändras, nya utländska konkurrenter 

och fler större kedjor, kan vara faktorer som skapar framtida problem för bolaget från 

Västerås. 

 

Då vi i vår studie finner att H&M i mångt om mycket är företaget som flertalet av 

experterna och aktörerna inom området ser som förebild finner vi att en studie av en 

mer långtgående historik vore intressant. Är det som så att någon av de övriga 

aktörerna, såsom Lindex eller KappAhl, har varit branschförebilder? Har H&M funnit 

sin ledningssammansättning optimal genom att studera någon av dessa aktörernas val? 

En studie vilken ämnar att studera detta fenomen mer ingående, t ex på 40 års basis 

vore en väldigt intressant uppföljning av vår uppsats. 

 

En annan uppsatsinriktning som vore intressant att studera är den som avser att finna i 

vilken mån man kan tillskriva ledningsgruppen ett företags framgång/misslyckande. 

Är det så att ledningens betydelse är underordnad för företagets framgång? Är det 

rentav så att ledningen enbart är ett företags ansikte utåt och ej avgörande för 

företagsutvecklingen? Å andra sidan kanske ledningsgruppen, i enlighet med vår 

avgränsning, kan tillskrivas större delen av ett företags utveckling och välgång? 

   

En ytterligare granskning som förtjänar att belysas är med vilken 

personsammansättning ett klädesföretag finner framgång. Vilka individer är att 

föredra i det fall som ledningen ska utföra ett optimalt arbete? 

 

Då vår studie har funnit vissa tendenser till att kraven som ställes på 

ledningsindividen varierar något beroende på vilken tjänst som ska tillsättas, vore en 

studie som synar de behov som företagen har inom respektive tjänsteområde 

intressant. 

 

En studie som synar H&M efter grundaren Erling Perssons bortgång, för att uttala sig 

om företagskulturens värde, är ytterligare ett förslag vi har till fortsatt forskning. 
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Bilaga 1 

 Företagsnamn Kön  Ålder       
Företag  Kvinnor Män -25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 - 76  76 + 

1 ABB 0 10   4 3 3   
2 Assa Abloy 1 15   6 10    
3 AstraZeneca 0 10 inga upg      
4 Atlas Copco 2 7   2 5 2   
5 Autoliv 0 11   2 8 1   
6 Electrolux 3 9   4 5 3   
7 Ericsson 1 7    6 2   
8 FS bank 4 11   2 10 3   
9 Gambro 1 8   3 3 3   

10 Holmen 0 7   1 4 2   
11 Industrivärden 0 4    2 2   
12 SEB 2 7   2 5 2   
13 SCA  7   2 4 1   
14 SKF 1 12   1 5 7   
15 Nokia 1 9   3 5 2   
16 Nordea  8   1 7    
17 Nobel Biocare 2 7   2 7    
18 Investor 2 9  1 7 1 2   
19 SSAB  5   1 2 2   
20 Pharmacia 1 9        
21 SHB 3 25   6 15 6   
22 Telia 2 9  1 2 5    
23 Swedish Match  10   1 5 4   
24 Stora Enso  21    10 11   
25 Skanska  7   2 4 1   
26 Skandia 1 10   4 7    
27 Securitas  10    6 2   
28 Scania  7 inga upg      
29 Sandvik  6   1 4 1   
30 Volvo 1 15   2 10 4   
31           
32 Allgon 1 6   4 3    
33 Axfood BYTER TILL O-LISTAN!!!  BYTER TILL O-LISTAN!!! 

34 Avesta Polarit  7   3 1 3   
35 Bergman & Beving  6   4 1 1   
36 Bilia  5    3 2   
37 Bure Equity 1 3   2 1 1   
38 Cardo  4   2 1 1   
39 Consilium  3   1 1  1  
40 Elekta  3    2 1   
41 Elektrolux 3 9   3 6 3   
42 Finnveden  8    4 4   
43 Getinge  8   3 5    
44 Gunnebo  12   3 4 5   
45 Haldex  7    4 3   
46 Hufvudstaden  6   5 1    
47 Höganäs AB  6    3 3   
48 Hexagon  7   2 4 1   
49 JM Bygg 1 9   4 4 2   
50 Lindex 6 7  1 8 3 1   
51 Norsk Hydro 1 5   2 3 1   
52 OM 1 4   4  1   
53 NCC  11   3 7 1   
54 SAS 1 4   1 4    
55 SAPA 0 10   1 3 2   
56 Sardus 0 10  1 5 2 2   
57 Scandiaconsult 0 4   1 2 1   
58 Scribona 0 7   2 4 1   
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59 Seco Tools 0 5   1 2 2   
60 Syngenta AG 0 8   1 2 5   
61 Ticket 2 4  1 3 2    
62 Tietoenator 1 11   2 9 1   
63 Trelleborg 1 13   5 6 3   
64 TV 4 6 6  1 5 6    
65 WM-data 2 10   6 4 2   
66 Ångpanneföreningen 0 19   4 13 2   

     55555555    539539539539    0000    6666    151151151151    278278278278    121121121121    1111    0000    

           
 

 

 

 Område    
Företag VD Ekonomi Personal Information Marknadsföring 

1 1 1    
2 1 1  1  
3 1 1 1  1 
4 1 1    
5 1 1 1   
6 1 2 1 1  
7 1 1 1  1 
8 1 1 1 1  
9 1 1 1   

10 1 1 1 1  
11 1 1    
12 1 2    
13 1 2 1 1  
14 1 1 1 1  
15 1 1    
16 1 5 1   
17 1 1    
18 1 4 1 1  
19 1 1    
20 1 2 1   
21 1 2 1 1 1 
22 1 2  1  
23 1 1 1   
24 1 2 1 1 1 
25 1 1    
26 1 2 1   
27 1 1    
28 1 1   2 
29 1  1   
30 1 3  1  
31      
32 1  1   
33  BYTER TILL O-LISTAN!!!  

34 1 1 1   
35 1 2    
36 1 1    
37 1 1  1  
38 1 1    
39 1     
40 1     
41 1 2  1  
42 1 1    
43 1 1   3 
44 1 2 1   
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45 1 1    
46 1 1    
47 1 2    
48 1 1    
49 1 1 1 1  
50 1 1  1  
51 1 1 1   
52 1 1    
53 1 1  1  
54 1 1 1   
55 1 1    
56 1 1   1 
57 1 1    
58 2 1  1  
59 1 1   1 
60 1 1    
61 1 1   1 
62 3 1 1 1  
63 2 3 1 1  
64 1 1  1 2 
65 1 2 1 1  
66 1 1  1  

 68686868    84848484    26262626    22222222    14141414    

      
 

 
 Område      

Företag Omr.chef Geografi Omr.chef Produkt IT Jurist Övriga 

1 8     
2 8 3   1 
3 1 3    
4  5  1 1 
5  5 1 1  
6  6  1  
7  3  1  
8 2 7 1  1 
9  4   1 

10  1 1 1  
11    1 1 
12 3 1    
13     2 
14 2 5 1 1  
15  5  1 3 
16      
17 2 1   3 
18 3    1 
19 1 1   1 
20  1   2 
21 10 1 1  9 
22 3 3    
23 4 1  1 1 
24 3 6 1 1 2 
25 5     
26 5    2 
27 2 5   1 
28  2    
29  3    
30 4 4  1 1 
31      
32  4   1 
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33 BYTER TILL O-LISTAN!!!    

34  2  1  
35  1   2 
36  3    
37     1 
38  2    
39     2 
40     2 
41 3 3  1 1 
42  5    
43  3    
44  6  1  
45  5    
46 3    1 
47 2 1    
48 3    1 
49 1 3  1  
50 3 5   2 
51  3    
52     2 
53 3 4   1 
54  1   1 
55 2     
56  5    
57 2     
58  3    
59  1    
60  3  1  
61  3    
62  5    
63  4 1 2  
64  4   3 
65 4 3    
66  14 1  1 

 92929292    172172172172    8888    18181818    54545454    

      
 
 

 Antal personer i 
ledningen 

Antal anställda i 
koncernen 

Företag ST ST 
1 10 156865 
2 16 24211 
3 10 54000 
4 9 26201 
5 11 28000 
6 12 87139 
7 8 85200 
8 15 16068 
9 9 20222 

10 7 5238 
11 4 5368 
12 9 20696 
13 7 42049 
14 13 37636 
15 10 60000 
16 8 37555 
17 9 1328 
18 11 627 
19 5 9809 
20 11 43000 
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21 28 9239 
22 32 17149 
23 10 14300 
24 43 43000 
25 7 75000 
26 37 7447 
27 37 230 000 
28 34 26900 
29 6 37000 
30 16 71768 
31   
32 7 950 
33 BYTER TILL O-LISTAN!!!  

34 7 9004 
35 6 1361 
36 5 5266 
37 4 4000 
38 4 8200 
39 3 460 
40 3 807 
41 12  
42 8 3553 
43 8 5300 
44 12 8450 
45 7 4051 
46 6 141 
47 6 1456 
48 7 5061 
49 10 2064 
50 13 4336 
51 6 36876 
52 5 1600 
53 11 28000 
54 5 3131 
55 10 6600 
56 10 700 
57 4 2000 
58 7 3900 
59 5  
60 8 20000 
61 6 506 
62 12 12000 
63 14 15500 
64 12 907 
65 12 6850 
66 19 2700 

 11,2187511,2187511,2187511,21875    24173,3064524173,3064524173,3064524173,30645    

   
 
 

 Bransch         
Företag Telekom Konsu

ment 
Råvaror Finans Industri IT Hälsovård Media Tjänster 

1     1     
2     1     
3       1   
4     1     
5     1     
6     1     
7 1         
8    1      
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9       1   
10   1       
11    1      
12    1      
13   1       
14     1     
15 1         
16    1      
17       1   
18    1      
19   1       
20       1   
21    1      
22 1         
23  1        
24   1       
25     1     
26    1      
27         1 
28     1     
29     1     
30     1     
31          
32 1         
33   BYTER TILL O-LISTAN!!! BYTER TILL O-LISTAN!!!  

34     1     
35     1     
36  1        
37         1 
38     1     
39      1    
40       1   
41     1     
42     1     
43       1   
44     1     
45     1     
46         1 
47     1     
48     1     
49         1 
50  1        
51   1       
52    1      
53         1 
54         1 
55     1     
56  1        
57         1 
58          
59     1     
60     1     
61         1 
62      1    
63     1     
64        1  
65      1    
66         1 

 4444    4444    5555    8888    23232323    3333    6666    1111    9999    
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Antal år i 

ledningsgruppen 
       

Företag -3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25+ 
1 6 4        
2 7 3 6       
3 inga upg         
4 2 1 2 2 2     
5 4 3 4       
6 5 7        
7 3 1 1 2 1     
8 7 8        
9 6 2   1     

10 inga upg         
11 2   2      
12 4 3        
13 3  2  1     
14 inga upg         
15 2 1 4 2  1    
16 8         
17 inga upg         
18 5 5 1       
19 inga upg         
20  5 1       
21 inga upg         
22 11 ANDERS IGEL ?       
23 5 4  1      
24 inga upg         
25 inga upg         
26 2 4 1       
27 2 1        
28 inga upg         
29 2 1        
30 6 6 3   1    
31          
32 inga upg         
33  BYTER TILL O-LISTAN!!! BYTER TILL O-LISTAN!!!   

34 7         
35 inga upg         
36 3 1        
37 3 1        
38 3  1       
39 inga upg         
40  2        
41 5 3 3  1     
42 4 1  2 1     
43 4 2 2       
44 inga upg         
45 inga upg         
46 3 3        
47   2 2 1  1   
48 inga upg         
49 4 2 1  1   1 1 
50 7 6        
51 inga upg         
52 3 1     1   
53 8 1 1  1     
54 2 2 1       
55 6 4        
56 6 1 2 1      
57 1 3        
58 4 2 1       
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59 2 1  1  1    
60 inga upg         
61 3 2 1       
62 8 4        
63 9 5        
64 10 2        
65 10   2      
66 7 3 1 4 1 1 2   

 214214214214    111111111111    41414141    21212121    11111111    4444    4444    1111    1111    

          
 
 
 

 Antal år inom 
företaget 

      

Företag -3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25+ 
1 inga upg         
2 4 4 8       
3  3 2 2     3 
4 1 1  3    1 3 
5 4 1 1  3 1  1  
6 4 5 1  2     
7 1 1   2 1 1 2  
8 3 1 2 2 1 2   4 
9 2 2 3  1   1  

10 1  1 2 1    2 
11 2   2      
12 1 4   1 1 1  1 
13 3   1 1 1   1 
14  1  2 1   1 8 
15   1 1  3 2 1 1 
16 8         
17 2 1 2  1 3    
18 inga upg         
19  1  1 1 2    
20  6 2       
21 1 1  3 1 2 5 6 8 
22 6 1 1  1     
23  3  1 1  1 1 3 
24   2 2 4 5 1 5 3 
25 4   2   1   
26 1 3 2  1 3  1  
27 2  1 2 1 3   1 
28  3 2     1  
29 1 2 1     1 1 
30 3 3 1  1 3 1 4  
31          
32 4 1 2       
33   BYTER TILL O-LISTAN!!! BYTER TILL O-LISTAN!!!  

34 7         
35 inga upg         
36 2  1   2    
37 2 1 1       
38 2   1     1 
39 inga upg         
40  1   1    1 
41 5 1 2  2  1  1 
42 4 1  1 1 1    
43 4  1 2    1  
44 3 1 5    1   
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45 1 1   2 1 1 1  
46 3  1 1  1    
47   1 1 1 1  2  
48 4 3        
49 1 2   3 1  2 1 
50 8  1 4      
51   1   1  2 2 
52 3     2    
53 3    3   2 3 
54 1 1 2      1 
55 2 2 1 1 1  1 1 1 
56 3 1 3   1 2   
57 1 1   1 1    
58 2 1 1  2 1    
59 2       1 2 
60 inga upg         
61 4 2        
62 1 1 3  2 2  1 2 
63 4 4  1 4    1 
64 6 3 1 2      
65 5  3  1 1   2 
66 4 2 2 1 3 1 4 2  

 145145145145    77777777    65656565    41414141    52525252    47474747    23232323    41414141    57575757    

          
 
 
 

 Utbildning  Rekrytering  
Företag EJ HÖGSKOLEUTBILDAD HÖGSKOLEUTBILDAD Internt ("- 1 år") Externt ("+ 1 år") 

1 0 10 inga upg  
2 0 16 3 13 
3 0 10 inga upg  
4 0 9 8 1 
5 0 11 7 4 
6 0 12 3 9 
7 0 8 7 1 
8 1 14 12 3 
9 0 9 8 1 

10 inga upg  inga upg  
11 inga upg  0 4 
12 0 5 3 4 
13 0 7 3 3 
14 inga upg  inga upg  
15 0 10 7 3 
16 0 8 8  
17 inga upg  8 1 
18 0 1 inga upg  
19 inga upg  inga upg  
20 0 11  5 
21 inga upg  1  
22 inga upg  4 7 
23 0 10 7 3 
24 inga upg  inga upg  
25   inga upg  
26 0 11 inga upg  
27 inga upg  4 6 
28 inga upg  inga upg  
29 0 6 inga upg  
30 1 15 9 7 
31     
32 0 7   
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33 BYTER TILL O-LISTAN!!!  BYTER TILL O-LISTAN!!! 

34 0 7 inga upg  
35 0 6 inga upg  
36 0 5 2 3 
37 inga upg  2 2 
38 inga upg  2 2 
39 inga upg  inga upg  
40 inga upg  2  
41 inga upg  3 9 
42 inga upg  1 7 
43 inga upg  inga upg  
44 inga upg  inga upg  
45  7 6 1 
46  7 3 3 
47 inga upg  4 2 
48 inga upg  1 6 
49 inga upg  7 3 
50 inga upg  5 8 
51 inga upg  inga upg  
52 inga upg  2 3 
53 inga upg  8 3 
54 inga upg  inga upg  
55 inga upg  7 3 
56 inga upg  5 5 
57 inga upg  2 2 
58 inga upg  3 4 
59 inga upg  3 2 
60  8 inga upg  
61 inga upg  1 5 
62 1 11 9 3 
63 inga upg  10 4 
64 inga upg  5 7 
65 inga upg  6 6 
66 2 17 11 8 

 5555    258258258258    212212212212    176176176176    
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Bilaga 2 
 

8 Dec - 2002 

 

 
 
 

 

 

Bäste ledningsgruppsmedlem 

 
Vi är fyra studenter vid Lunds Universitet som skriver kandidatuppsats i 
företagsekonomi. Syftet med vår uppsats är att kartlägga svenska klädesbranschens 
ledningsgruppssammansättning samt dess betydelse för företagets framgång. Ditt 
bidrag vore väldigt värdefullt för vår undersökning och vi hoppas därför att Ni vill 
medverka. Enkäten tar ca tio minuter för att bli ifylld. 
 
Enkäten skickas till 3 svenska företag, alla aktiva på klädesmarknaden. Vi försäkrar 
anonymitet för de medverkande då materialet endast kommer att resultera i 
diskussioner där företagets och individernas namn ej kommer att kopplas direkt till 
svaren. 
 
Om Ni önskar ta kontakt med universitetet för information om vårt arbete, går det bra 
att kontakta vår handledare, Jan-Inge Lind vid Företagsekonomiska Institutionen, 
antingen per telefon 046-222 78 39 eller per E-post Jan-Inge.Lind@fek.lu.se. 
 
Den besvarade enkäten lämnas till vår kontaktperson på ert företag, XXX, senast den 
16/12-02.  
 
Vi hoppas på ett gott samarbete och att Ni finner vårt projekt intressant. 
 
Tack på förhand. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
Joakim Wulff   Martin Larsson 
Marina Neving  Monika Niesporek 
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BILAGA 3 

 

 
 
KOMPLETTERANDE ANALYS OCH REFLEKTION 

 

 

Bakgrund  

 

Jag har som målsättning att försöka klargöra och belysa inte bara skillnader men 

också mönster i denna kompletterande analys av svenska aktörers 

ledningsgruppsammansättning i klädesbranschen. Denna kompletterande analys är 

baserad på och författad utifrån den empiri och analys som av de övriga 

gruppmedlemmarna presenterades i uppsatsens betaversion.   Såsom grund till mina 

reflektioner och argument i nedan följande resonemang kommer således 

betaversionen att åskådliggöras som bilaga.  

 

Viktigt att klargöra är att då uppsatsens betaversion presenterades, uppmärksammades 

stora brister i det empiriska materialet och således också i analysen av detta 

rudimentära arbete. Jag har därför valt att basera min kompletterande analys på att 

försöka utförligt presentera, en i min mening fullständig och korrekt empiri. Detta 

medför självfallet att analysen på vissa punkter kommer att skilja sig inte bara från det 

empiriska materialet, utan också från analysen i den färdiga uppsatsen då denna till 

viss del omarbetats. Denna kompletterande analys har därmed i syfte att vara en 

distinktion och komplement till den i uppsatsen ovan presenterade. Min analys 

behandlar således nya infallsvinkar och reflektioner som ett tillägg till vår uppsats; 

”Ledningsgruppens dynamik – En studie av klädesbranschens ledningsgrupper”.  

 

 
Tillvägagångssätt 

 

För att på bästa sätt förtydliga mina reflektioner och argument kommer denna analys 

ha sitt ursprung i problemformuleringen se punkt 1.2 Problemformulering. I stycket 

presenteras de centrala frågorna som denna kandidatuppsats om klädesbranschens 
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ledningsgrupper har i syfte att besvara. Analysen kommer likaså ha sin utgångspunkt i 

och diskutera de teorier som presenteras i kapitel tre, se punkt 3 Teorier.  

 

Diskussionen i analysen kommer vidare att följa arbetsgången som åskådliggjorts 

under punkten 5.1 Introduktion till analys. Jag vill poängtera att jag i de fall då 

underlag för ny teori uppkommer, kommer att presentera teorierna löpande i analysen, 

vilka följaktligen kommer att utgöra en tyngdpunkt för mina argument och 

reflektioner. Källhänvisning till dessa kommer att göras i form av fotnoter, med en 

utförlig källförteckning längst bak.  

 

 

Inledning  

 

Svenska, internationellt erkända företag representeras idag inte enbart av företag ur 

den tekniska och kemiska genren. Flertalet svenska företag verksamma i 

klädesbranschen är idag på snabb frammarsch på världsmarknaden med flaggskeppet 

H&M i spetsen. Alla företag har dock inte nått samma breda marknad, inte heller 

samma goda resultat. Då avgränsningen till denna uppsats och således denna 

kompletterande analys utgörs av korrelationen mellan en väl fungerande 

företagsledning och ett företags framgång kommer sålunda övriga grundläggande 

faktorer för företags framgång att förbises. Denna avgränsning som självfallet 

kommer att medföra vissa brister i nedan följande diskussion, är jag medveten om 

tillskriver ett alltför stort värde till ledningsgruppens arbete.   

 

Är det verkligen så att ledningsgruppens sammansättning spelar en viktig roll för 

företagets framgång? I vilka avseenden skiljer sig klädesbranschen aktörer på denna 

punkt ifrån aktörer verksamma i andra branscher? Är inte också mode traditionellt sett 

kvinnornas marknad där kvinnodominansen torde återspeglas i konfektionsföretagens 

operativa ledningar, i större utsträckning än i de som ledningar som traditionellt 

präglat svenskt näringsliv?  

 

Då jag finner genusperspektivet vara av yttersta relevans till och med utgöra ett hinder 

för hur dagens ledningsgrupper sätts samman, är detta vad jag i denna analys kommer 

att fördjupa mig i. Visst anser jag även andra variabler vara av stor vikt vid 
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tillsättandet av en ledningsgrupp, men då genusfrågan många gånger enligt mig utgör 

en grund till om dessa variabler ens är att beakta, är detta vad jag i denna 

kompletterande analys kommer att reflektera över. Denna kompletterande analys 

åsyftar följaktligen att ur detta perspektiv diskutera och försöka få klarhet i uppsatsens 

övergripande syfte, med vilken sammansättning i ledningsgruppen företag inom 

klädesbranschen försöker finna framgång i sin verksamhet.  

 

 

Mina reflektioner 

 

Då effektivt styrande har blivit till ett måste för överlevnad i dagens hårdnande 

konkurrens, betyder detta att företag på bästa sätt borde söka sätta samman sin 

ledningsgrupp. Vad som dessvärre försvårar denna sammansättningsprocess är att 

flertalet variabler, viktiga för ledningsgruppens konstellation, ses som företags- och 

branschspecifika. Är det i själva verket så? Kan man verkligen inom en och samma 

bransch påvisa en norm som utgör ramen för hur ledningsgrupper inom denna på 

bästa sätt skall vara sammansatta för företagens framgång?  Är likartade 

konstellationer företag emellan verkligen att föredra? Visserligen kan lämpligt 

sammansatta variabler främja effektivitet hos de flesta ledningsgrupper, men är det 

just det som leder företagets till goda resultat?  

 

Mattsson109 skriver att ett samarbete som sker gruppvis lämpligen bör bestå av sex 

personer. Denna sammansättning gör att den familjära stämningen som gärna uppstår 

i mindre grupper inte går förlorad, likaså underlättar den kommunikationen i gruppen 

och främjar engagemang bland ledamöterna. Likaså påvisar studier av Krishnan, 

Miller och Judge110 att ledningsgrupper för bästa resultat bör vara homogena genom 

ett bestånd av personer med likartad bakgrund, färdighet och meningsskapande. Detta 

menar de skall leda till en bättre samarbetsförmåga och tenderar att skapa en känsla av 

samhörighet och identitet.  

 

                                                 
109 Mattsson, Ledningsgruppen – så kan den utvecklas, (1994) 
110Krishnan, Miller & Judge, Strategic Management Journal, (1997) 
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Åsikten huruvida mångfald och likartade konstellationer i ledningsgruppen är bra för 

organisationen går dock isär. Jag själv ser i homogena ledningsgrupper risken att vid 

rekrytering tillämpa bastuteorin där ledamöter tillsättas baserat på ”vänskapsband” 

snarare än kompetens, vilket visserligen minimerar risken för splittring och 

meningsskiljaktigheter i gruppen, men å andra sidan leder till favorisering för ”en av 

de sina”. Borde det därför snarare inte vara så att heterogena grupper där 

demografiska skillnader medför kreativitet och innovation faller sig vara effektivare, 

då det är skillnaderna hos ledamöterna som eftersträvas och det därför är kompetensen 

och erfarenheten hos dessa som är av betydelse?  

 

Om man ser till variabler viktiga för ledningsgruppers sammansättning belysta i 

uppsatsens teoriavsnitt, anser forskare könsfördelningen i ledningsgrupper vara av 

yttersta vikt. Man menar det vara en nödvändighet då kvinnligt inslag ger företaget 

fullt intellektuellt kapital. Företag skall således ha båda könen representerade i 

ledningsgruppen, inte minst i branscher där man till stor del marknadssegmenterar. 

Detta medför att företaget på så sätt har de bästa möjliga förutsättningarna för effektiv 

marknadsföring. Vad gäller åldersspridning i ledningsgruppen ses denna däremot ha 

både positiva och negativa effekter. En del forskare menar att åldersmångfaldiga 

ledningsgrupper åstadkommer den flexibilitet och kreativitet som behövs för att öka 

företagets tillväxt, medan andra menar att detta snarare ger upphov till obalans.  

 

Själv menar att jag att det inte finns något facit för hur man på bästa sätt sätter 

samman en ledningsgrupp, en effektiv sådan dessutom. Jag ifrågasätter vidare om det 

är just effektivitet hos ledningsgruppen beroende på dess sammansättning som skapar 

ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag och inte kapaciteten och kunskapen 

hos denna. Är det dessutom så att ledningsgrupperna överhuvudtaget är sammansatta 

utifrån kunskapen och kompetens hos individerna? Jag anser dem i mångt och mycket 

vara sammansatta på grundval av mer dolda faktorer oberoende från vad den 

forskning som idag bedrivs på området förespråkar. 

 

Om man ser till företagen noterade på den svenska A-listan, som är den som utgör 

grunden för jämförelse i denna uppsats och således denna kompletterande analys, ser 

man att ledningsgrupperna i dessa företag till 91 % består av män. Män är alltså det 

överrepresenterade könet i denna population. 50 % av dessa befinner sig dessutom i 
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åldersintervallet 46-55 år. Undersökningen visar vidare att omsättningen av ledamöter 

i grupperna är hög, då 53 % varit aktiva i ledningsposition i mindre 3 år och hela 80 

% i mindre än sex år. Hela 45 % av ledamöterna rekryteras externt. Denna granskning 

tyder alltså på manlig dominans då ledningsgrupperna utgörs av externrekryterade, 

medelålders män. Detta innebär med andra ord högst homogen grupper, med allt vad 

favorisering och inbördes beundran innebär, då sammansättningen i dessa 

ledningsgrupper i mina ögon inte tyder på annat än tillämpningen av bastuteorin med 

informella, högst personliga nätverk som utgångspunkt. 

 

Forskare menar att företag på marknader med hög konkurrens, potentiella hot och hög 

föränderlighet borde tillsätta heterogena ledningsgrupper. Detta utgör enligt dem till 

och med en nödvändighet för de företag som önskar uppnå den flexibilitet som 

demografiska skillnader möjliggör och komplexa marknader kräver. Vad 

könsaspekten med flertalet kvinnor i företagen på A-listan därför skulle tillföra i 

skapandet av heterogena grupper vill jag inte ens kommentera utan tycker det talar för 

sig självt. Vad gäller de män i medelåldern, verksamma i A-listans ledningsgrupper, 

finns det visserligen ingen teori eller forskare i denna uppsats som hävdar att ett en 

yngre konstellation är att föredra. Däremot skulle detta kunna bidra till kontinuitet och 

förnyelse i ledningsstrukturen som är av största vikt eftersom det leder till ett säkrat 

tillskott av nya idéer och initiativ.  

 

Den granskning vi gjort av ledningsgrupper i den svenska klädesbranschen visar 

likaså på en tendens som liknar den hos de börsnoterade bolagen. Trots att det är 

kvinnor som står för 75 % av alla klädinköp i Sverige är det fortfarande männen som 

har som har makten i detaljhandelsbolagen, där 76 % av ledningsgrupperna består av 

män enligt en undersökning som gjorts av Näringsliv111. Vår undersökning visar att 

ledamöterna i ledningsgrupperna i klädesbranschen visserligen består av yngre 

individer än i de börsnoterade företagen, där 53 % befinner sig i åldersintervallet 36-

45 år, men att inte ens en fjärdedel av ledningspositionerna i klädesföretagen innehas 

av kvinnor. Könsfördelningen i ledningsgrupperna hos denna population visar snarare 

fortfarande på manligt övertag med 77 % män. Av alla i ledningsposition 

                                                 
111 Wahlberg  & Larsson, Han bestämmer vad hon handlar, SvD 2002-10-09 
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externrekryteras dessutom 45 %, vilket jag har valt att tolka som att handplockning 

sker av ledamöter man anser sig passa för uppdraget.  

 

Ledningsgruppen är enligt teorierna inte bara är funktionen av ett antal chefer, inte 

heller av de kvalitéer hos dem som innehar ledarrollen, utan kan snarare ses som ett 

ledarskapssystem som tar tillvara på individernas kompetens, insikt och 

erfarenheter112. Med denna enligt mig uttömmande definition av egenskaper som krävs 

för ett sådant förtroendeuppdrag, har jag emellertid svårt att tro att män på denna 

punkt på något sätt lämpar sig bättre än kvinnor. Jag ställer mig därför undrande till 

om män verkligen besitter mer kunskap och erfarenhet än kvinnor inom detta område, 

inte minst mode och på grundval av detta ges ”företräde” vid tillsättandet av 

ledningspositioner.  

 

Vad gäller kunskapen inom modebranschen baseras den i mångt och mycket på 

branscherfarenhet i större utsträckning än akademiska utbildningar och en allmän tes i 

klädesbranschen är att ”utbildningsnivån, det vill säga kravet på akademisk utbildning 

i detaljhandeln är lägre än inom övriga branscher”113. Detta beror på att det aldrig 

funnits någon direkt utbildning för detaljhandeln och internrekrytering har därför varit 

kutym i branschen. Man börjar med andra ord på golvet och arbetar sig uppåt. Den 

enda ”naturliga” förklaring till att det trots allt befinner sig övervägande män i 

ledningsgrupperna i klädesbranschen finner jag med utgångspunkt i ovan givna 

resonemang vara att kvinnor historisk alltid befunnit sig på lägre positioner än män i 

företag.114. Med denna förutsättning faller det sig då ”naturligt” att det är övervägande 

män som rekryteras till ledningsgrupper eftersom man till denna grupp, vars 

organisatoriska nivå ligger över det enskilda chefskapets, rekryterar individer från just 

chefspositioner115. Dessa chefspositioner innehas ofta av de mest inflytelserika och 

högsta cheferna i organisationen116, vilka dessutom ofta är män.   

  

                                                 
112 Katzenbach, Ledningsteam, (1998) 
113 Telefonintervju, Sandström, M, ordförande i STIL, 2002-12-12 
114 Thomsson, H, Leva på sin lön, Jämnt, April, (2002) 
115 McIntyre, The Management team handbook, (1998) 
116 Finkelstein & Hambrick, Strategic leadership  - top executives and their effects on organizations, 
(1996) 
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I H&M, Sveriges idag högst värderade företag117, väger vågskålen likaså kraftigt över 

åt denna mansdominerade sida då företagets ledningsgrupp endast består av män. Fem 

av de sex ledamöterna befinner sig i åldersintervallet 46-65 år, alla är dessutom 

internrekryterade. KappAhls ledningsgrupp som består av fem personer, varav hela 80 

% män, skiljer sig från denna sammansättning egentligen bara genom antalet yngre 

ledamöter och rekryteringsprocessen. Det enda av de tre klädesföretagen som ingår i 

vår djupstudie och som markant skiljer sig från denna snedvridna könsfördelning är 

Lindex. I företaget som har en till synes stor ledningsgrupp bestående av 14 ledamöter 

har man varit mån om en jämn könsfördelning. Sedan 1993 har det i Lindex skett en 

ökning av kvinnliga ledamöter från att bestå av två till idag sju stycken. Denna ökning 

har sitt ursprung i företagets affärsidé och då det är kvinnor och barn som är 

företagets målgrupp anser man att kvinnor också är de som skall medverka i att 

förvalta företaget och dess affärsidé.  

 

I de företag som utgör vår population för den svenska klädesbranschen är det endast 

Indiska utöver Lindex som upprätthåller denna könsfördelning. Indiska är dessutom 

det enda undantaget i massan av mansdominerade bolag, där dubbelt så många 

kvinnor som män sitter i ledningsgruppen. Företaget ser detta som naturligt då 

nyckelpersonerna i företaget är kvinnor och kunderna likaså till 98 % utgörs av 

kvinnor. Balansen i ledningsgruppen speglar företagets verksamhet menar man på 

Indiska som också understryker att det med för många män i ledningsgruppen skulle 

bli fokus på just sådant som inte direkt rör företagets inriktning118. Med andra ord 

delar Indiska de forskares syn som understryker vikten av att i företag med 

marknadssegmentering, för att på ett bättre sätt identifiera grupper av köpare, anpassa 

könsfördelningen i ledningsgruppen.  

 

Den politiska ambitionen i Sverige har sedan årtionden varit att i alla avseenden skapa 

lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män. Frågan är dock om 

det har blivit som vi hoppats? Hur det idag förhåller sig åskådliggör ovan 

presenterade analys. Jämställdhetslagen som ständigt ligger i fokus för dagens 

diskussioner om genusperspektivet har i syfte att inte tillåta diskriminering av 

                                                 
117 H&M har gått om Ericsson, Aftonbladet 2002-12-17 
118 Wahlberg & Larsson, Han bestämmer vad hon handlar, SvD 2002-10-09 
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kvinnor. Tyvärr kan jag inte säg mer än att diskriminering idag fortfarande återfinns i 

olika former, fast numera på allt svåråtkomligare nivåer. Än finns det alltså 

jämställdhetsproblem som envist lever vidare fast det idag inte syns lika väl som 

tidigare.  

 

På den svenska arbetsmarknaden har man idag lyckats uppnå en relativ jämn nivå vad 

gäller kvinnors och mäns förvärvsfrekvens. Kvinnor har givits tillträden till yrken som 

de tidigare inte ansågs lämpliga eller komptenta nog att utöva. Den utveckling som 

skett på området mot ett mer jämställt samhälle är resultatet av kvinnors egen strävan, 

understödd av politiska beslut såsom införandet av föräldraförsäkring, individuell 

beskattning och utbyggnaden av barnomsorgen. Ändå kvarstår många 

jämställdhetsproblem. Svenska företag styrs av män.119 Den granskning Näringsliv 

gjort av 21 bolag inom klädesbranschen, dagligvaruhandeln och inredningssektorn 

visar att endast ett av dessa företag har en kvinnlig vd, nämligen klädesföretaget RnB. 

Vidare ha inget av de 21 bolagen en kvinnlig styrelseordförande120. Att det svenska 

näringslivet styrs av män är ingen nyhet, se bara till granskningen av ledningsgrupper 

vi i denna uppsats gjort. Men trots att detaljhandelsbolagen, inte minst 

klädesföretagen, främst har kvinnliga kunder är det nästan lika ojämnställt inom dessa 

företag som inom resten av företagsvärlden.  

 

Kvinnor har idag i viss mån tagit sig in på traditionella mansdominerade områden, 

men det omvända har ännu inte skett. Det finner sig i Sverige idag ännu så att kvinnor 

på samma arbetsplats generellt har lägre befattningar än män121. Att det råder brist på 

kvinnor i rekryteringsunderlaget är fortfarande en vanlig förklaring till varför det 

finns så få kvinnliga chefer. Anna Wahl, forskare i ekonomi vid handelshögskolan i 

Stockholm, menar att det främst är män som rekryteras till ledningsgrupper i 

näringslivet. Anledningen till detta ser hon vara att män rekryterar män beroende på 

att de enbart kan känna igen manlig kompetens. Män är således de som står för 

normen och kvinnor är de som avviker.122   

 

                                                 
119 Thomsson, H, Leva på sin lön, Jämnt, April (2002) 
120 Wahlberg, & Larsson, Han bestämmer vad hon handlar, SvD 2002-10-09 
121 Thomsson, H, Leva på sin lön, Jämnt, April (2002) 
122 Wahl, A, Kvinnovetenskaplig Tidskrift, (1996), citerat ur Lundmark & Söderström (1999)  
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Oavsett vem som rekryteras, hur företagen väljer att rekrytera samt hur än 

konstellationerna i ledningsgrupperna idag ser ut på den svenska klädesmarknaden, är 

faktumet det att vissa företag ses vara framgångsrikare än andra. Trots olika företags 

oräkneliga försök att ”kopiera” ledningsgruppens sammansättning i marknadsledande 

företag ser jag mig här finna svaret på vad jag i början av den här kompletterande 

analysen sökte finna svaret på. Kan man verkligen inom en och samma bransch som i 

det här fallet klädesbranschen, påvisa en norm som utgör ramen för hur 

ledningsgrupper på bästa sätt skall vara sammansatta för framgång?   

 

Svaret till om likartade konstellationer företagen emellan verkligen är att föredra 

finner jag om ej riktigt negativt, trots allt inte vara förutsättningen för ett företags 

framgång. Jag delar visserligen forskarnas mening för att homogena och heterogena 

ledningsgrupper (beroende på vilket som är att föredra utifrån företagets verksamhet), 

till och med de demografiska variablernas värde säkerligen utgör grunden för 

effektivitet. Enligt mig är det dock inte effektiviteten själv genom rätt sammansatta 

variabler och gruppstorlek, utan snarare föreningen av kunskap, erfarenhet och 

kapacitet rotad i en stark identitet hos ledningsgruppen som utgör dess framgång.  

 

Faktumet att H&M idag, trots alla uttömmande presentationer under teoriavsnittet 

gällande konstellationers positiva såväl som negativa effekter, med dess ytterst 

homogena, högts manliga ledningsgrupp är marknadsledande123 bekräftar detta. 

Kvinnornas möjlighet att träda in i företagets ledningsgrupp är en sak, men varför är 

H&M, som är den aktör som mest av alla i klädesbranschen på varenda punkt ”strider 

mot teorierna”, ett så framgångsrikt företag? Detta faktum strider också mot vad de 

övriga gruppmedlemmarna, i denna uppsats, i sin analys kommit fram till. Nämligen 

att kvinnors medverkan i ledningsgrupper enligt teorin skapar en grund för mer 

innovativa grupper. Detta håller jag till fullo med om, men att det är just en 

ledningsgrupp med olikartad bakgrund som skapar ett starkare intellektuellt kapital 

och således även en bättre grund för framgång samt lönsamhet, motbevisas anser jag 

av hur det förhåller sig inte minst i H&M. För att ytterligare skapa grogrund för mitt 

argument räcker det att se till KappAhl och dess ledningsgrupp. Företaget som enligt 

mig gjort ett försökt att tillsätta en mer heterogen ledningsgrupp genom bland annat 

                                                 
123 Telefonintervju, Gottfridsson, P, Moderverket, 2002-12-12 
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externrekrytering innefattar idag en ledningsgrupp där fyra av fem ledamöter varit 

verksamma i mindre än tre år. Detta tyder i allra högsta grad på att gruppen är 

heterogen och enligt analysen i betaversionen bör detta i sin tur leda till både 

framgång och lönsamhet för företaget. Om man istället ser till de förluster och 

oerhörda problem som mötte KappAhl förra året dementeras ovanstående påstående 

ytterligare. För att en ledningsgrupp skall ses som effektiv, måste den uppfylla de 

resultatkrav företaget i den aktuella situationen ställer124.   

 

Övriga faktorer som jag anser motsäger faktumet om ”mallade” konstellationer att 

föredra i sammansättningen av ledningsgrupper, är vidare också ett argument mot 

övriga gruppmedlemmar som i sin analys i betaversionen hävdar att den svenska 

klädesbranschen genom en mer jämn könsfördelning och genomsnittligt yngre 

ledningsgruppskonstellation är mer lönsam än den genomsnittliga marknaden. Man 

hävdar dessutom i analysen att dessa företag är de som finner större framgång än det 

genomsnittliga svenska företaget. Visst utmärker sig Sveriges klädesbransch vara 

lönsam för de riktigt stora bolagen, men enbart av den enkla anledningen att 

lönsamheten i branschen ligger i volym. Små aktörer på marknaden kan därmed aldrig 

bli lika lönsamma eftersom vinstpålägget för företagen i branschen oavsett om de är 

små eller stora alltid är det samma. Man måste härmed ha i åtanke att klädesbranschen 

är en bransch med låga marginaler, men att det för de klädesföretag som kan komma 

upp i hög varuomsättning finns möjligheten att tjäna stora pengar. Dock innebär det 

att vara verksam klädesbranschen ett större risktagande eftersom man handlar med 

”färskvaror”, vilket innebär att företagen måste hålla sig ajour med trenderna på 

marknaden, det är lätt att ”gå fel i mode”125. Denna och endast denna anledning anser 

jag vara grunden till att klädesbranschen betraktas vara lönsammare än övriga 

branscher. Det har således enligt mig inte att göra med vare sig könsfördelning eller 

åldersfördelningen i ledningsgrupperna.  

 

Vad säger då detta oss? Det finns för det första otaliga förklaringar till varför vissa 

företag är mer framgångsrika än andra. Visserligen ligger ledningsgruppen bakom 

flertalet av dessa framgångsfaktorer, men en sak är säkert. De försök som idag görs att 

                                                 
124 Reddin, W.J, Effektiv ledning, (1995) 
125 Telefonintervju, Sandström, M, ordförande i STIL, 2002-12-12 
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i största möjliga mån kopiera de bakomliggande faktorerna till framgång hos 

marknadsledande företag såsom ledningsgruppens sammansättning, leder ofta inte till 

annat än till omstruktureringar och nyrekryteringar i avbildande företag. Det jag i den 

här analysen däremot ser klara tecken på är att det bakom blandningen av kompetens, 

erfararenhet, ålder, kön, ja alla tänkbara variabler ligger någonting mer, nämligen 

identiteten med företaget – företagskulturen. Detta anser jag är att beakta som 

utgångspunkten vad gäller ett företags framgång innan variabler, egenskaper och 

effektiva ledningsgrupper ens är att tänka på. Detta är enligt mig också förklaringen 

till varför de företag som trots tappra försök att ”efterleva” teorierna om 

ledningsgruppers sammansättning, inte lyckas. Framgången ligger i det historiskt 

betingade samt hos de personer som delar företagets värderingar och gör det till ett 

levnadssätt och sin livsstil. H&M som trots sin nästan föråldrade, lite byråkratiska 

styrning är numera ett utmärkt exempel på detta, där företagskulturen sträcker sig 

ända bak till grundandet av imperiet och har sitt ursprung i grundaren själv – Erling 

Persson. Detta kan inget företag kopiera, inte ens med den bästa 

ledningsgruppskonstellationen av alla.       

 

Företagskulturen ses av Peter F. Drucker, som en avgörande betydelse för varje 

tillväxtföretag. Detta gäller såväl för fortsatt tillväxt som för att behålla medarbetare 

såväl som att säkra nyttan för företagets kunder. För att veta vad begreppet 

företagskultur står för, menar han dock att ett en förståelse först och främst krävs för 

var den tar form. Väl etablerade företagskulturer har enligt honom nästan alltid har 

sina rötter hos ett fåtal starka personer såsom företagets grundare eller ursprungliga 

ledare.126  

 

Schein (1985) definierar företagskultur som:  

 

”Ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunnet, upptäckt eller utvecklat av 

en viss grupp efter hand som den lär sig bemästra sina problem med extern 

anpassning och intern integration – som har fungerat tillräckligt bra för att bli 

betraktat som giltigt, och som därför lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet 

att uppfatta, tänka och känna i relation till dessa problem.”127 

                                                 
126 Drucker, Organisation, ledning, ansvar, (1975) 
127 Jacobsen & Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, (1995)  
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Genom förvaltning av detta kulturarv på ledningsnivå menar Drucker att den bästa 

garantin ges för att företaget ska växa vidare med lönsamhet och nöjda kunder. 

Individerna i ledningsgruppen är de som måste ta sitt ansvar som kulturbärare, vilket 

kräver att det i företaget hela tiden finns personer som känner, och känner för, 

företagets historia. En väl förankrad företagskultur menar han ger medarbetarna de 

nödvändiga verktyg som krävs för att känna delaktighet i företagets mål och 

verksamhet.  

 

Det är dessutom ledningens uppgift att synliggöra kulturen som sitter "i väggarna". 

De mest exponerade för påfrestningar på företagskulturen utgör därför nyanställning 

med vilka riskerna följer att de ursprungliga och bärande idéer som är och varit 

företagets nyckel till framgång tunnas ut. Detta är vad H&M genom att endast tillsätta 

ledamöter internt, efter en gedigen tid i företaget, är måna om att undvika. På så sätt 

finns det ett symboliskt ledarskap i företaget128. Ledningen och individerna som 

rekryteras till ett företag måste enligt Drucker fortlöpande agera ambassadörer för 

företagets ursprungliga affärsidé och grundtanke, vilket är det viktigaste för företagets 

möjlighet till ökad tillväxt och i försvaret av ett eventuellt försprång på marknaden. 

Ett misslyckande i detta avseende menar Drucker kan få förödande följder, inte minst 

vara början på ett ”nytt” företag, som avsevärt skiljer sig från det ursprunglig. 

 

Företagskulturen utgör också en signal åt kunderna, då kunden måste kunna lita på att 

det som varumärket och företaget står för i dag, är detsamma i morgon. Tryggheten är 

alltså det inslag som enligt Drucker är avgörande för att kunden ska återkomma. Om 

ledningen är klok nog att ta till vara företagets ursprungskapital och endast förfina den 

ursprungliga affärsidén över tiden utan att på så sätt skapa osäkerhet, är detta den 

bästa garantin för att företaget ska växa vidare med lönsamhet och nöjda kunder.129 

  

Trots företagskulturens oerhörda betydelse står många företag idag till stora delar 

tomhänta och försöker snarare genom externrekryteringar från konkurrerande företag 

överföra och på så sätt snappa åt sig av andras kultur. H&M med sin oerhört starka 

företagskultur är därför ett utmärkt exempel på en ”kaka” som alla vill ha en del av. 

                                                 
128 Wessblad, A, Personal och Ledarskap, (2001) 
129 Wessblad, A, Personal och Ledarskap, (2001) 
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H&Ms starka identitet och värderingar ger oss också svaret på varför dess 

ledningsgrupp är så oerhört homogen. Alla ledamöter har en gedigen bakgrund i 

företaget, flertalet av dem har inte ens varit verksamma i något annat företag utan 

påbörjade sin karriär på ”golvet”. Dessa har sedan sakta men säkert avancerat i 

företaget till att idag ”förtjäna” den stora äran - en plats i ledningsgruppen. H&M är 

ett företag där lojalitet mot företaget och avancemang från ”lägsta” nivån är ett måste. 

Detta är också enligt mig en stor del av företagets framgång och tillsammans med 

företagets affärsidé och ledamöternas oerhörda kunskap om företaget, utgör detta 

något som är svårt, till och med omöjligt för andra att kopiera. Det går inte ens att 

genom rekrytering av de absolut bästa och mest erfarna individer förvärva den sortens 

kunnande.   

 

Vad gäller valet att uteslutande ha män i ledningsgruppen, tror jag i H&M, såsom i 

många andra företag är ”historisk” betingat snarare än ett medvetet val. I många 

avseenden framgick det i insamlandet av det empiriska materialet att kvinnligt 

tänkande är att föredra i ledningsgrupperna då kvinnor anses ha en produktkänsla och 

ett kundperspektiv som skiljer sig från männens130. Också i H&M menar man att ett 

kvinnligt perspektiv vore bra då företaget har övervägande kvinnliga kunder131. Men 

varför sitter det då fortfarande övervägande män i klädesbranschens ledningsgrupper, 

som emellertid trots allt borde vara ”kvinnornas marknad”? 

 

Föreställningar om kvinnor utgör ofta motsatsen till föreställningar om chefer, vilket 

gör att det finns en motsägelse i att vara kvinna och att ha chefsegenskaper132.  

Kvinnor framstår helt enkelt inte som kandidater vilket hindrar deras 

karriärutveckling i största allmänhet och resulterar i att det inte finns så många 

kvinnor att rekrytera på högre nivå133. I den omfattande forskning som idag bedrivs 

om kvinnliga och manliga chefer är dock forskarna förutom enstaka undantag eniga 

om att det inte finns några förutom obetydliga skillnader mellan manligt och kvinnligt 

ledarskap134. Det är snarare traditioner och djupt liggande tankemönster som ger 

                                                 
130 Enkätsvar, ledamot i Lindex 
131 Enkätsvar, ledamot i H&M 
132 Wahl, A, Kvinnovetenskaplig Tidskrift (1996), citerat ur Lundmark & Söderström (1999) 
133 Cockburn, C, In the Way of Women (1991), citerat ur Lundmark & Söderström (1999) 
134 Bartol,K, Academy of Management Review (1978), citerat ur Lundmark & Söderström (1999) 
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chefskapet en manlig prägel135. De manliga chefer som avgör vilka som ska rekryteras 

till chefsposter är inte vilka män som helst, utan män som har tolkningsföreträde 

utifrån sin position. När dessa män rekryterar framstår det som en självklarhet att det 

är kompetens som avgör. Vad denna kompetens innebär ifrågasätts dock inte. De 

återskapar istället den maskulinitet som de själva representerar, vilket dessutom 

förstärks genom sociala nätverk.136  

 

Beslutsfattare föredrar i de flesta situationer personer som socialt liknar dem själva 

och det är också dessa som ges uppmuntran och stöd. Social likhet, så kallad 

homosocialitet, betyder mycket, framför allt på elitnivå som tex i en ledningsgrupp.137  

 

”I styrelserummet är det viktigt att ha rätt kontaktyta och relevanta referensramar. Att 

bygga upp det kontaktnät som krävs är lättare för män som i allmänhet har andra 

kanaler. Det faller sig naturligt att rekommendera någon av dessa bekantskaper man 

känner väl.”138 

 

Flera forskare visar att framför allt män bildar homosociala nätverk139 vilka kan ha 

skapats genom en rad olika faktorer i det förflutna. Männen/cheferna kan till exempel 

ha haft en gemensam karriärväg, de kan ha idrottat ihop eller ha läst på samma 

universitet. Till skillnad från männens mer tydliga nyttoinriktning i sina nätverk t ex 

när det gäller att knyta kontakter för ett nytt jobb är kvinnornas nätverk mer 

fokuserade på den sociala funktionen med vänskap och stöd som det centrala.140 Var 

god jämför med Bastuteorin under teoriavsnittet.  

 

Vad gäller utbildningsnivån, har många kvinnor lika hög eller till och med högre 

utbildningsnivå än män. Både antalet och andelen med eftergymnasial utbildning är 

större bland kvinnor än bland män. Vid jämförelsen av utbildningsnivåer är det trots 

                                                 
135 Collinson, D & Hearn, J, Men as Managers, Managers as Men (1996), citerat ur Lundmark & 
Söderström (1999) 
136 Holgersson, C. & Höök, P, Rapport från Handelshögskolan i Stockholm (1996), citerat ur Lundmark 
& Söderström (1999)  
137 Kanter, R Moss, Men and Women of Corporation (1977), citerat ur Lundmark & Söderström (1999) 
138 SOU 1997:135, citerat ur Lundmark & Söderström (1999) 
139 Lingren, G, Kvinnovertenskaplig Tidskrift (1996), citerat ur Lundmark & Söderström (1999) 
140 Vinnicombe, S & Colwill, N, The Essence of Women in Management (1995), citerat ur Lundmark & 
Söderström (1999) 
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allt kvinnor som är placerade på de lägre befattningsnivåerna.141 Olika studier visar att 

män brukar förklara kvinnors sämre position i organisationer med att kvinnor har 

sämre självförtroende och att det är svårt för kvinnor att kombinera chefsjobb med 

familj142. Kvinnors förklaring är oftare att det finns strukturella hinder i 

organisationen143. Exempel på barriärer kan vara att möjligheter inte fördelas jämlikt 

eller att vissa positioner inte leder till makt och karriär. Flera forskare menar dock att 

organisationen – och inte kvinnor och mäns olika familjeansvar eller kompetens – är 

det som förklarar varför kvinnor är underrepresenterade på ledningsnivå.144  

 

 

Avslutande kommentar 

 

Det ligger idag ett stort problem i den förhärskande föreställningen att kvinnor och 

män i dagens utvecklade samhälle konkurrerar på lika villkor. De ansträngningar som 

kontinuerlig görs för att öka kvinnors förutsättningar i organisationer möts dock 

fortfarande ofta av protester från män som känner sig förorättade och därför 

motarbetar sådana satsningar.   

 

Följden av att kvinnor är de som tilldelas jobb med små möjligheter till utveckling 

och karriär, blir till en påverkan för deras möjlighet till kompetensutveckling, karriär 

och löneutveckling. Dessvärre är det, det dominerande könet i en organisation som 

påverkar hur arbetet organiseras och styrs. Kvinnors och mäns löner och 

karriärmöjligheter är således inte bara ett resultat av kompetens, utbildning och 

produktivitet utan också av de normer som värderar kvinnors kompetens lägre än 

mäns, och som därmed dömer kvinnors och mäns beteenden olika och slutligen 

definierar kvinnors och mäns olika villkor på arbetsmarknaden. Detta anser jag vara 

grunden till varför ledningsgrupper oavsett bransch, verksamhetsområde och 

specialisering, är sammansatta som de är.  

 

                                                 
141 SOU 1997:137, citerat ur Lundmark & Söderström (1999) 
142 SOU 1994:3, citerat ur Lundmark & Söderström (1999) 
143 SOU 1997:135, citerat ur Lundmark & Söderström (1999) 
144 SOU 1998:6, citerat ur Lundmark & Söderström (1999) 
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Innan individer med önskvärda variabler hos ledningsgrupper ens är att beakta, är 

genusperspektivet och således jämställdheten den som måste ses över i organisationer. 

Sitter verkligen män i de flesta ledningsgrupper på grundval av att de innehar en 

bredare kunskapsbas, kompetens, till och med är effektivare i sitt styre än kvinnor? 

Eller faller sig valet vid tillsättandet av en ledningsgrupp snarare naturligt då 

ledningsgruppen traditionellt och historiskt sett inte anses vara en plats för kvinnor?  

För att jämställdhetsprocessen och villkoren för individer oavsett kön skall bli till lika 

förutsättningar och för att företag i dagens näringsliv dessutom skall ges den bästa 

utgångspunkten vid konstellationen av ledningsgrupper, är det således den dagliga 

verksamheten och dess kultur och normer som måste synas i sömmarna.  
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4 EMPIRI (ur Betaversionen, Monikas anm.) 
 
 

 

 

 

 

 
4.1 A-LISTAN   

De aktörer som befinner sig på börsens A-lista är de bolag som i mångt om mycket 

har störst betydelse för svensk ekonomi. Dessa företag är i stor utsträckning 

multinationella aktiebolag med gedigen stabilitet. Detta är något som gjort A-listan till 

en ansenlig marknadsplats för investerare av olika slag, nationella såväl som 

internationella.  

 

4.1.1 Presentation av A-listans ledningsgrupper145 

Gruppernas gemensamma studie av A-listan visar att det i genomsnitt ingår 9,29 

medlemmar i företagens ledningsgrupper. Dock bör läsaren ha i åtanke att en kraftig 

variation utav gruppstorlekarna finns. Flertalet ledningsgrupper har färre än 5 

ledamöter samtidigt som ett antal ledningar har uppemot, och över, 20 

gruppmedlemmar. 

 

I vår undersökning av A-listans ledningsgrupper urskiljs en ojämn könsfördelning. 

Kartläggningen visar att endast 9 % kvinnor finns bland ledningsgrupperna och 

följaktligen 91 % män. Vidare uppmärksammas att den genomsnittliga åldern är hög, 

detta då 50 % av de individer som ingår i studiens population befinner sig i 

åldersintervallet 46 – 55.   

 

Vid granskning av den tidsperiod som redovisar hur lång tid ledningsgruppernas 

ledamöter varit verksamma inom företagskoncernen, återges att 26 % av samtliga 

individer i ledningen endast varit anställda inom respektive koncern mindre än 3 år. 

I detta kapitel presenteras den empiri som vi i vår studie av företagsledningarna

finner. Det är med denna grund vi önskar ge klarhet i vår problemformulering och

ett svar till vårt syfte. 
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Samtidigt finner vi att flertalet, 53%, endast varit aktiva i ledningsposition i mindre än 

3 år och hela 80 % varit aktiva i ledningsgruppen mindre än 6 år.  

 

Vid sidan av ovanstående presenterad fakta, angående tid i företaget, finner vi att 

internrekryteringen till dessa bolags ledningsgrupper står för 55 % av den totala 

rekryteringen till bolagens ledningar.  Med andra ord rekryteras 45 % direkt till 

ledningen.  

 

Utbildningsnivån bland ledningsgruppsmedlemmarna i företagen på A-listan är hög, 

detta då 98% av individerna besitter högskoleutbildning. Vad läsaren dock bör ha i 

åtanke är att ett stort mörkertal existerar eftersom ett bortfall över de 30% föreligger. 

Detta externa bortfall kan därmed snedförvrida resultatet146. 

 

I studien som kartlägger A-listan förekommer vid sidan av ovanstående presentation 

även information angående koncernstorlek, branschtillhörighet och ansvarsområde. 

Dessa är områden vilka vi inte ämnar beröra i uppsatsen eftersom koncernstorleken är 

given av vår tidigare angivna avgränsning och branschtillhörigheten fastställd i och 

med vår inriktning. Vidare behandlas ej heller ansvarsområde då vi valt att studera 

ledningsgruppen i sin helhet och ej de enskilda individerna som återfinns i ledningen. 

                                                                                                                                            
145 Bilaga  
146 Holme & Solvang, Forskningsmetodik (1997) 
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4.2 Den svenska klädesbranschen 

Den empiri som nedan presenteras berör den population vilken vår uppsats valts att 

inriktas på – den svenska klädesbranschen. Här förekommer inledningsvis en kort 

historik om den svenska klädesmarknaden. Därefter följer den studie som gjorts av 

den svenska klädesbranschens ledningsgrupper.  

 

4.2.1 Historisk återblick  

Den svenska modemarknaden har sedan 70-talet varit väldigt centrerad till 

klädeskedjor. H&M, Lindex och KappAhl är alla exempel på företag som snabbt 

funnit fäste på den svenska marknaden samtidigt som mindre aktörer fått allt svårare 

att överleva.147 Att expandera eller gå i konkurs har under de senaste decennierna 

                                                 
147 Intervju Sandström, M. Telefonintervju 2002-12-12 
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framstått som två huvudalternativ för företag inom klädesindustrin - villkoret för 

överlevnad är tillväxt 148.  

 

Beroende på ökad import från låglöneländer har stora förändringar skett inom 

klädesbranschen. Många företag omstrukturerades och förlade tillverkningen 

utomlands för att prismässigt bli konkurrenskraftigare.149 På 60-talet började 

dessutom klädeskedjor och företag med mångfilialer växa fram. Detta gjorde att 

dåtidens populära varuhuskedjors dominans minskade150. Kedjor som Domus och 

Tempo tappade mark och var därmed tvungna att tänka om. Det var inte längre 

lönsamt att stuva in allt möjligt i varuhus. Nya klädesföretag dök istället upp och tog 

markandsandelar genom modeaktualitet, service och lättillgänglighet. När det uppstod 

alternativ till de gamla varuhusen, var det allt färre konsumenter som först ville 

passera trädgårdsredskapen, leksakerna och slutligen pappersavdelningen innan de 

fick betala dyrt för omoderna kläder. I och med detta ökade det nya fenomenet, 

klädkedjor, sin andel av damklädesförsäljningen i Sverige från 19 till 27 procent 

mellan 1982 och 1993. Konsumenterna hade nu fått upp ögonen för att konsumtion 

inte behöver ske i trögrörliga varuhus.151 

 

I Europa sker idag en liknande förändring som den som skedde i Sverige för mer än 

tjugo år sedan. Detta har gjort att de svenska klädesföretagen idag också finner 

marknaderna utanför Sveriges gränser intressanta, inte minst som ett sätt att öka 

tillväxten.152 

 

4.2.2 Den Svenska klädesbranschen idag  

Klädesbranschen är väldigt komplex och det är viktigt att komma ihåg att man 

handlar med ”färskvaror”. Detta medför att det gäller för företagen att hålla sig ajour 

med rådande marknadstrender, något som är svårt. Generellt har dock 

klädesbranschen varit, och är, en lönsam bransch.153 

 

                                                 
148 Ericsson, A. Stagnation, kris och utveckling, 1979 
149 Ericsson, A. Stagnation, kris och utveckling, 1979 
150 Intervju Sandström, M. Telefonintervju 2002-12-12 
151 Affärsvärlden, ANALYS: Tyskdetaljhandel: Utländska kedjor vinner mark,  
152 Affärsvärlden, ANALYS: Tyskdetaljhandel: Utländska kedjor vinner mark,  
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På den svenska klädesmarknaden har de stora klädesföretagen idag enorma 

konkurrensfördelar jämfört med småbutikerna, detta då de större företagen har bättre 

förutsättningar att uppnå större marginaler och högre omsättningshastigheter. De 

småföretag som inte lyckas skaffa sig en stark profil och god ekonomi går i konkurs 

eftersom de trängs ut från marknaden. Samtidigt försvinner de små klädesbutikerna 

och de stora klädeskedjorna blir allt större.154 Fackhandeln har idag minskat i 

betydelse och storlek, anledningen till detta är de stora kedjornas effektivitet. Dessa 

tar fram modet snabbare och till lägre kostnader vilket leder till ekonomiska fördelar 

och möjligheter att expandera155.   

 

Bland klädeskedjor har det på 90-talet också uppstått en ny trend där 

ägarkoncentrationen stigit kraftigt. Detta betyder att allt fler av företagen idag har 

samma ägare, något som kommit att påverka styrkan hos de mindre klädesaktörerna. 

Dessa har idag möjligheten att ansluta sig till frivilliga handelskedjor, såsom Desam, 

och därmed erhålla flertalet stordriftsfördelar.156 

 

4.2.3 Ledningsgrupperna i klädesbranschen   

Vår studie av klädesbranschen påvisar att klädesföretagen i genomsnitt har en ledning 

bestående av 8,5 personer. Det finns dock en spridning utav medlemsantalet, detta då 

det existerar allt från 5 till 13st individer i ledningsgrupperna.  

 

I enlighet med den figur som nedan åskådliggörs (figur 7.a), besitts positionerna i 

klädesbranschens ledningsgrupper till 40% av kvinnor och således är 60% av 

ledamöterna män. Emellertid är antalet kvinnor i ledningsgruppen något som skiljer 

sig avsevärt mellan företag på den svenska klädesmarknaden.  

 

”Man rekryterar folk i ledande befattningar”157 

 

                                                                                                                                            
153 Intervju Gottfridsson, P, Telefonintervju 
154 Tornborg, K, xxx, Sydsvenska Dagbladet 2002–03-25, 
155 Intervju Sandström, M. Telefonintervju 2002-12-12 
156 Intervju Öhman, H, Telefonintervju, 2002-12-11 
157 Intervju Holmstrand, Joakim, markandsansvarig MQ, Telefonintervju 2002-12-12 
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I figur (7.b) visas även att 12% av gruppmedlemmarna återfinns i åldern 26-35,  53% 

i åldersintervallet 36-45, 32% i åldern 46-55 och slutligen endast 3% i åldern 56-65. 

Följaktligen är ingen ledamot yngre än 26 år och ingen är heller äldre än 65 år.  

 

”Klädesbranschen består av några få stora aktörer och det är vanligt att 

ledningsgruppsmedlemmarna i dessa företag hoppar mellan företagen”158 

 

Vidare åskådliggör vår studie av klädesföretagen att byte av arbetsgivare är vanligt i 

den svenska klädesbranschen. Resultatet visar att 32% av medlemmarna i 

ledningsgrupperna har varit aktiva inom företagen i mindre än 3 år innan dess att de 

tillträtt till ledningsgruppen. Hos flertalet av dessa återfinns dock ett förflutet inom 

branschen, med anställning hos någon konkurrent.  

 

Denna företeelse, med toppledningsmedlemmar som byter arbetsgivare inom 

branschen, är något som förklaras och stärks av en utförd informantintervju. 

Förklaringen som erhålles är att det inom flertalet företag inte finns tillräcklig 

kompetent personal att rekrytera till ledningsgruppen. Istället väljer vissa aktörer att 

rekrytera denna kunskap från sina konkurrenter.159 Vidare sker 44% av 

rekryteringarna externt. Således sker 56% av rekryteringarna internt.  

 

Utbildningsnivån hos ledamöterna i klädesbranschen är nästkommande faktor som 

klargörs av studien. 84% av ledningsgruppsmedlemmarna i vår klädespopulation har 

utbildning av akademisk karaktär och följaktligen saknar 16% denna typ av 

utbildning. Denna låga utbildningsfrekvens har dock sin förklaring i att det historiskt 

är av större vikt att individen har erfarenhet av branschen160. Denna uppfattning delar 

en av uppsatsens informanter som menar att en allmän tes är att ”utbildningsnivån, 

det vill säga kravet på akademiskutbildning i detaljhandeln är lägre än inom övriga 

branscher”. Detta beror på att det aldrig funnits någon direkt utbildning för 

klädesbranschen. Internrekrytering har därför varit något av kutym i branschen, man 

börjar jobba på golvet och arbetar sig uppåt.161  

 

                                                 
158 Intervju Sandström, Michael, ordf. Stil, Teleintervju 2002-12-12 
159 Intervju Sandström, O. Telefonintervju 2002-12-12 
160 Tornborg, K, xxx, Sydsvenska Dagbladet, 2002-03-25, 
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161 Intervju Sandström, M. Telefonintervju 2002-12-12 
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”Det är snarare erfarenheten än utbildningen som slår högst vid rekrytering -  till 

klädesbranschen”162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
162 Intervju Öhman, Henrik HUI, Telefonintervju 2002-11-12 
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4.3 Vad särpräglar H&M  

H&M är ledande på den svenska klädesbranschen och kan ses som något av en 

förebild163. Koncernen är idag den högst värderade på den svenska A-listan164 och 

därmed ett av Sveriges viktigaste företag, med över 800 butiker och uppemot 34 000 

anställda. 

 

4.3.1 Historik165 

För att förstå vad som ligger bakom H&M:s framgång är det viktigt att flertalet 

historiska aspekter finns i åtanke, detta då företagets ledande är starkt bundet till 

händelser i grundaren Erling Perssons liv. Upphovsmannen hade ingen 

högskoleutbildning utan fick bildning i hur en verksamhet skulle drivas, genom arbete 

i sin faders charkaffär. Här var flit och ärlighet de utmärkande element som ständigt 

skulle uppfyllas. Detta synsätt är något som Erling bibehållit i sitt sinne för att sedan 

applicera på hela H&M koncernen. Företaget är idag känt för sin starka historiska 

koppling samt ett mycket traditionellt bundet synsätt. Med nedanstående historik 

gives en kort inblick i de händelser vilka präglar ett av Sveriges, genom tiderna, mest 

framgångsrika företag. 

 

Den grundläggande affärsidén till H&M tillkom våren 1947. Det var då som Erling 

Persson åkte till USA för att sälja adventsstjärnor. Dock var det inte stjärnorna som 

erhöll Erling Persson koncentration, istället fascinerades svensken utav det sätt på 

vilket konfektion såldes i USA. Här var modekläder billiga och de såldes i mängder. I 

Sverige var modeplagg vid denna tid fortfarande en lyx, få förunnat. Rik av idéer 

återvände Erling Persson för att i Västerås påbörja sitt imperium.   

 

I tre enkla satser kan grunden till Erling Perssons framgång idag sammanfattas: sälja 

mycket, sälja snabbt och sälja billigt. Genom att kraftigt sänka priserna är Erling 

Persson den som har gjort kläder till förbrukningsvaror. Tack vare de låga priserna 

köpte folk mer och företaget tjänade pengar. Genom att kläderna sålde snabbt kunde 

                                                 
163 Intervju Gottfridsson P. Telefonintervju  
164 Aftonbladet, H&M har gått om Ericsson, 2002-12-17 
165 Pettersson, Bo, Handelsmännen (2001) 
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H&M också köpa in nya kläder snabbt och därmed tjäna ännu mer pengar.  Idag låter 

det inte märkvärdigt – hemligheten bakom H&M är knappast någon hemlighet längre.  

 

Vad som sker härefter är det få som vet. Erling Persson har vid ett fåtal intervjuer 

berättat delar av vad som sker här efter. Samtliga som försökt sig på en djupare analys 

av de år H&M skapades, återger ett företag omgivit av mystik och hemlighetsfullhet. 

Denna mentalitet, att inte delge mer än vad som är nödvändigt, är något som idag 

genomsyrar H&M som företag. 

 

4.3.2 H&M:s ledningsgrupp  

 
”Ett gäng starka individer”166 

 
 
Vid vår studie av H&M framkommer att företagets ledningsgrupp består av 6 

personer, något den gjort de senaste 10 åren (åskådliggörs i diagram 7.d) .   

 

 

”Då vi har övervägande kvinnliga kunder vore ett kvinnligt perspektiv i 

ledningsgruppen bra”167 

 

Vidare visar enkätsvaren att H&M:s ledningsgrupp karaktäriseras av en ojämn 

könsfördelning, där samtliga ledningsgruppsmedlemmar är av det manliga könet 

(diagram 7.d). Denna något vridna ledningsstruktur är något som präglar H&M:s 

ledningsgrupp under den tid som uppsatsen klargör. Enbart en kvinna har suttit som 

ledamot i företaget under denna tid och då enbart under en period bestående av 2 år. 

Dock framkom att en större andel kvinnor inom H&M´s ledningsgrupp i framtiden 

inte är någon utopi. Detta då kvinnor idag återfinns inom dotterbolagens toppskikt i 

syfte att inskolas i ledande ställning168. 

 

Alla medlemmar i ledningsgruppen delar H&M:s grundläggande värderingar169 

                                                 
166 Enkät svar ledamot i H&M 
167 Enkät svar ledamot i H&M 
168 Persson , L intervju 2002-12-07 
169 Enkät svar ledamot i H&M 
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Den åldern vilken individerna i företagets ledningsgrupp uppnår, är främst bundet till 

intervallet 46-55 år. Inom detta åldersintervall återfinns 3 av 6 ledamöter. Den 

historiska studien visar även att detta är det vanligaste åldersintervallet för ledamöter i 

H&M:s ledamöter att återfinnas inom.  

 

Samtliga av H&M:s ledningsgruppsmedlemmar idag är internrekryterade. Denna 

förfördelning utav internpersonal är något som även präglar företaget under den 10-

årsperiod vi i vår uppsats synar. Samtliga ledamöter har under denna tid rekryterats 

internt. Den genomsnittliga tiden som ledamöterna är verksamma inom företaget 

innan ledningen nås, är i H&M 16,5 år. 

 

Detta är något som även framkom från en av våra respondenter som förtäljer att 

samtliga medlemmar har arbetat många år inom H&M och känner varandra väl. Detta 

anses vara av stor fördel då de inte behöver lägga ner en massa tid och kraft på att 

”känna av” personerna i gruppen. Enligt respondenten är det därför betydelsefullt för 

H&M att med ett internrekryteringssystem låta personalen ”växa” inom företaget, för 

att på så sätt bli inskolade i H&M:s värderingar.170  

 

Slutförd akademisk utbildning besitts endast av 1 medlem i H&M:s ledningsgrupp. 

Följaktligen har 5 ledamöter enbart utbildning av icke akademisk karaktär.  

 

”Vi är en grupp med bred kompetens, vid erfarenhet och stor erfarenhet av företags- 

sidan”171 

 

4.3.3 Företagsandan172 

Genomgående i företaget finns kopplingar till H&M:s grundvärdering vilken är, ”om 

du tar hand om företaget tar företaget hand om dig”. De individer som utför ett i 

företagets seende gott arbete, kommer att nå framgång inom företaget. Detta 

belöningssystem är vida känt i branschen och driver H&M´s anställda att 

vinstmaximera, inte bara för företaget utan i slutändan även för sig själv. Detta win-

                                                 
170 Persson, L intervju 2002-12-07 
171 Enkätsvar ledamot i H&M  
172 Pettersson, Bo, Handelsmännen (2001) 
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win173 koncept yttrar sig i företaget genom att internrekrytering, avancemang och 

lönebonus är frekventa inslag.  

 

4.4 Vad särpräglar Lindex  

Lindex är idag en av de mest framstående klädeskedjorna på den nordiska marknaden. 

Företaget har nästan 5000 anställda och drygt 400 butiker är anslutna till koncernen.  

 

4.4.1 Historik 

Lindex återfanns för första gången på den svenska marknaden 1954. Det var då som 

grundarna öppnade den första Lindex butiken, vilken endast saluförde 

damunderkläder. Med åren har Lindex vuxit sig allt starkare på denna marknad för att 

1985 utöka sitt sortiment till att även innefatta barnkonfektion. 1993 förvärvas Lindex 

av investment bolaget Industri Kapital och två år därpå, 1995, sker introduktionen på 

den svenska börsen.174 

 

4.4.2 Lindex ledningsgrupp 

Den ledningsgrupp som återges i studien av Lindex består idag av 14 individer. Detta 

är något som fluktuerat under studieperioden och visas tydligare i diagram 7.d.  

 

Dagens företagsledning består utav 7 kvinnor och således 7 män. Under vår studies 

granskningsperiod har en ökning med 21% kvinnor skett i ledningsgruppen. Denna 

ökning har pågått successivt under det senaste decenniet.  

 

“Mixad könsfördelning, relativt ung snittålder"175 

 

Åldersintervallet i vilket de flesta ledamöterna återfinns är 36-45. I denna grupp finns 

10 av 14 ledamöter. Individerna i denna åldersgrupp är i flertalet av studiens år 

överrepresenterade i Lindex ledningsgrupp. 

 

                                                 
173 Grant, Robert M, Contemporary strategy analysis (1998) 
174 www.lindex.se 2002-11-30  
175 Enkätsvar, ledamot i Lindex 
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Lindex tillämpar en mix av intern- och externrekrytering vid anställning till sin 

ledningsgrupp. Dagens ledamöter är till större del, 9 av 14, externrekryterade. Denna 

rekryteringsmetod är något som Lindex frekvent använder sig av under vår studerade 

tidsperiod. Samtidigt som detta föreligger, poängteras att internrekrytering egentligen 

är något som prioriteras. Endast då det ej finns någon individ inom det egna företaget, 

som passade in inom den nya dynamiska kulturen, sker rekryteringen externt. Vid 

intervju framkommer det dessutom att den ökade spridningen av förståelsen för 

Lindex företagskultur bland företagets anställda, ökar möjligheten till 

internrekrytering. Detta medför att rekrytering blir möjlig även från lägre nivå i 

företaget.176 I dagsläget återfinns ledningsindividerna i genomsnitt 3 år i företaget 

innan dess att posten som ledamot erhållits. 

 

"Lindex har en stor ledningsgrupp med bred kompetens. Många olika intressen men 

relativt gemensamma värderingar".177 

 

Vid 1990-talets början hade Lindex ingen fungerande ledningsgrupp och hela 

organisationen var väldigt trögrörlig och hierarkisk. För att få Lindex mer dynamiskt 

och mer innovativt, utförde den dåvarande VD:n en omstrukturering av Lindex 

ledningsgrupp. I detta skede rekryterades de flesta ledningsgruppsmedlemmarna 

externt, främst från företagets närmsta konkurrenter.  Flertalet av dessa individer var 

personer som sedan tidigare ingått i VD:ns kontaktnät. 

 

"Den (ledningsgruppen) är yngre men inte mindre erfaren. Tidigare var den 

sammanhållen och i viss mån toppstyrd."178 

 

En ytterligare faktor som präglat Lindex ledningsgrupp är att medlemmarna endast 

varit verksamma i ledningsgruppen under kortare perioder. Dock finns en viss ökning 

i verksamhetstiden i samband med att företagsledningen fått en mer informell 

arbetsgång.179 

 

                                                 
176 Intervju Johansson Hans Telefonintervju 
177 Enkätsvar, ledamot i Lindex 
178 Enkätsvar, ledamot i Lindex 
179 Johansson. Hans teleintervju 2002-12-13 
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Utbildningsfrekvensen har successivt ökat under den tid vår studie haft för avsikt att 

granska. För 2002 är det 12 personer som har akademisk bakgrund. Vid intervju med 

respondent stärks denna iakttagelse. Även här framkommer det att endast ett fåtal 

personer med högskoleutbildning har tidigare varit del av företagsledningen dock 

anses utbildningskravet öka.180 

 

Ledningsgruppen är: ”Öppen, diskret, positiv, bra kompetens.”181 

 

4.4.3 Företagsandan      

Lindex präglas inte av en tydlig företagsvärdering utan genomsyras av flertalet 

oklarare uppfattningar182. Försök att skapa en ny företagskultur har gjorts, då främst i 

samband med omstruktureringarna –90, vilket bemöttes med viss skepsis. Tidigare 

styre var av auktoritär läggning vilket svårgjorde skapandet av en starkare gemensam 

företagskultur. Tanken var att med rekryteringar från bl.a. H&M, Ikea och Ellos, 

skapa en klar och liknande företagskultur i Lindex som den hos konkurrenterna 

existerande företagskulturen.183  

 

"Nuvarande ledning har ännu ej funnit gemensamt arbetssätt och mål"184 

 

4.5 Vad särpräglar KappAhl  

KappAhl är ytterligare en av de stora svenska aktören på den nordiska marknaden. 

Företaget har drygt 250 butiker och ca 3000 anställda. KappAhl ägs och ingår idag i 

Coop Forum koncernen (tidigare KF). 

 

4.5.1 Historik 

Historien om KappAhl börjar 1953 då Per-Olof Ahl öppnar sin första butik vilken 

endast saluförde kappor. Under den kommande 10 års perioden växer sig företaget allt 

större för att i mitten på 60-talet var en av den svenska marknadens största aktörer.  

                                                 
180 Johansson. Hans teleintervju 2002-12-13 
181 Enkätsvar ledamot i Lindex 
182 Intervju Gottfridsson P. Telefonintervju 
183 Intervju Johansson Hans Telefonintervju & Üebel Per Telefonintervju 
184 Enkätsvar ledamot i Lindex 
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Under slutet av 70-talet förnyas konceptet och nya målgrupper inkluderas i 

marknaden. Under 80-talet gör KappAhl ett försök att nå de yngre konsumenterna 

samtidigt som de utländska marknaderna blir objekt för KappAhls satsning. 1990 sker 

en stor förändring i företagets ägande. Detta är året då KF koncernen köper upp 

företaget.  

 

4.5.2 KappAhls ledningsgrupp 

 

”Ledningsgruppsmedlemmar med blandad bakgrund”185 

 

Vår studie förtäljer att KappAhls ledningsgrupp består av 5 stycken ledamöter. Detta 

är dock ett nytt styrsystem som företaget endast tillämpat sedan våren 2002. Innan 

dess styrdes företaget av en något mer diffus ledningsgrupp bestående av 10-15 

individer. Inom ledningsgruppen förekom en ständig rullians avledamöter, där 

individer med relevant kunskap försattes i ledningsgruppen.186  

 

”Dagens ledningsgrupp består av färre personer, och det existerar en mer öppen 

dialog än i tidigare ledningsgrupper”187 

 

I dagens ledningsgrupp är 1 kvinna och 4 män verksamma (diagram 7.e). Denna 

tendens till färre kvinnor i ledningsgruppen är något som förekommit i företaget 

under hela studiens karläggningsperiod.   

 

Åldern hos ledamöterna i KappAhls ledningsgrupp är knuten till intervallet 36 – 45 

år. Inom detta åldersintervall återfinns 3 av ledamöterna medan de övriga 2 är 

mellan 46 – 55 år gamla. 

 
Utav de individer som finns i KappAhls ledningsgrupp är 3 av 5 

internrekryterade. Endast 1 av dessa 5 har varit del av företagets ledning i mer 

än 3 år. Däremot har 3 av individerna ett förflutet inom företaget i mer än 7 år. 

                                                 
185 Enkätsvar, ledamot i KappAhl 
186 Intervju Räftegård Kajsa Telefonintervju 
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Den genomsnittliga tiden för KappAhls nuvarande ledningsgruppen att ingå i 

företaget innan ledningen nås, är 5 år. 

 

Företaget tillsätter ledamöter till ledningsgruppen både på internt och externt vis. Av 

de medlemmar som återfinns i ledningen idag, är 4 stycken rekryterats från andra 

företag.  

 

”Det finns en bred kunskapsbas i gruppen - olika personprofiler är viktigt”188 

 

I KappAhls ledningsgrupp har idag samtliga 5 individer en utbildning av akademisk 

karaktär. Företaget har under det senaste 10 åren haft en stigande utbildningsfrekvens 

hos de personer som varit aktiva i ledningen. 

 

4.5.3 Företagsandan 

 

”Ledningsgruppen har samsyn vad gäller grundläggande värderingar och synsätt”189 

 

KappAhl har i många avseenden förändrats sedan sin start. Affärskonceptet har skiftat 

samtidigt som målgruppen varierat mycket kraftigt. Parallellt har, som tidigare 

nämnts, även ägandet förändrats. 

                                                                                                                                            
187 Enkätsvar, ledamot i KappAhl 
188 Enkätsvar, ledamot i KappAhl 
189 Enkätsvar, ledamot i KappAhl 
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5 Analys (ur Betaversionen, Monikas anm.) 

 

 

 

 

 

 
5.1 Introduktion till analys 

Den målsättning med vilken vi påbörjar analysen är att ge klarhet i de 

skillnader som återfinns i våra studiepopulationer. Inledningsvis i varje 

stycke sker en kort återgivning av de distinktioner som tidigare skildrats, 

härefter följer de förklaringar vi finner relevanta för att klarlägga 

skillnaden. Detta förfarande sker först på en aggregerad nivå och avslutas 

med en analys mellan de tre djupstuderade företagen som ingått i vår 

tioårsstudie. Den modell vilken presenteras nedan, ämnar ge en tydligare 

bild över vårt förfarande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kapitel fem gives en analys av tidigare presenterat empiriskt material med 

utgång ifrån de teorier som presenterats i kapitel tre. Utöver denna teoretiska

utgångspunkt kommer kontinuerligt egna tankar och åsikter framföras. 

Analysförfarande 

ARBETSGÅNG 

A-listan Klädesbranschen 

Lindex 

H&M 

KappAhl 

• HOMOGEN/HETRO
GEN 

 

• REKRYTERING 
 

• GRUPPSTORLEK 
 

• BELÖNINGSSYSTE
M 

 

• DEMOGRAFI 
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5.2 A-listan kontra Modebranschen  

Den kartläggning som sker av klädesföretagen på den svenska marknaden medför att 

ett flertal distinktioner kan göras mellan denna marknads ledningsgrupper och de som 

finns inom A-listan. Förklaringar till dessa iakttagelser gives nedan.      

 

5.2.1 Antalet medlemmar 

En jämförelse mellan klädesmarknadens ledningsgrupper och A-listans 

ledningsgrupper förtäljer att det i genomsnitt ingår 2 personer färre i klädesbranschens 

ledningsgrupper. Detta innebär att klädesbranschen i sin 

ledningsgruppssammansättning närmre uppfyller de krav som Matsson (1994) återger, 

nämligen att gruppen skall innehålla 6 personer för att fungera på ett 

samarbetsmässigt bra vis.  

 

Någon djupare anledning till att denna skillnad existerar har ej återgivits av 

rådfrågade experter, inte heller tillämpad teori har givit klarhet i särskillnaden. 

Funderingar inom gruppen fanns om huruvida det faktum att klädesbranschen är en 

nymodighet och därmed lättare kan anpassa ledningsstorleken efter de tankar som 

gurus återger. Dessa funderingar förkastades dock efter att A-listans studie klargjort 

att de två yngsta branscherna, IT och Media, styrs av ledningsgrupper av större 

storlek. 

 

Vidare söktes ett mönster som påvisar att företag av yngre karaktär tillämpar mindre 

ledningsgrupper. Inte heller detta antagande kunde dock styrkas, utan förkastas 

eftersom vi snarare upptäcker att en motsatt tendens finns. 
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5.2.2 Kön  

Den könsfördelning som återfinns inom ledningsgrupperna på A-listan, med 

merparten manliga ledningsgruppsmedlemmar, är mer jämställd inom den svenska 

klädesbranschen. 

 

Till viss del kan det tyckas såsom att klädesbranschen även i detta aspekt tar mer 

hänsyn till teorier än de företag som återfinns på A-listan. Kvinnors medverkan i 

ledningsgrupper bör ju i enlighet med tidigare presenterad teori skapa grund för en 

mer innovativ ledningsgrupp. En ledningsgrupp med olikartad bakgrund bör skapa en 

grupp med ett starkare intellektuellt kapital och således även bättre grund för 

framgång samt lönsamhet. Detta är något som är intressant då det styrks att 

klädesbranschen är att se som mer lönsam än den genomsnittliga marknaden.   

 

En förklaring som dock framkommer på flertalet håll i sökandet efter empiriskt 

material, är att ett kvinnligt tänkande i ledningsgruppen är att föredra för att erhålla 

starkare kontakt med marknaden, speciellt med de kvinnliga konsumenterna.  

 

5.2.3 Ålder 

Våra empiriska studier angående åldersfördelning hos de respektive populationernas 

ledningsgrupper påvisar att åldersfördelningen i klädesbranschens ledningsgrupper 

skiljer sig i förhållande till A-listans. Det framkommer att åldersfördelningen, d v s 

spridningen i ålder mellan individer, är densamma för båda populationerna. Dock 

framgår det att 70 % av klädesbranschens ledningsgruppsmedlemmar återfinns inom 

ålderskategorin 26-46 år medan endast 28 % av A-listans ledningsgruppsmedlemmar 

ingår i den kategorin.  

 

Huruvida detta fenomen, med en yngre ledningsgrupp, är något som påverkar ett 

företag åt ettdera hållet är svårt att avgöra. Anmärkningsvärt är dock att 

klädesbranschen med sin genomsnittligt yngre ledningskonstellation finner större 

framgång än det genomsnittliga svenska företag. 
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En annan mer naturlig förklaring till fenomenet är att företagen väljer att tillsätta en 

ledningsgrupp bestående av individer med en starkare koppling till marknaden. Då 

dagens handel i allt större utsträckning påverkas av ungdomen190, väljer flertalet 

företag att bemöta framtiden med en ung företagsledning. Förhoppningen är att en 

yngre konstellation ska kunna förstå, och även förutsäga, den unga konsumenten 

konsumtion.  

 

En ytterligare förklaring är att det inom klädesbranschens ledningsgrupper ej 

historiskt funnits samma krav på utbildning som inom andra branscher. Istället har 

branscherfarenhet varit det som värderats högst.  

 

5.2.4 Rekrytering  

Vid studie av rekryteringsmetoderna inom de två populationerna finner man att 

internrekryteringen står för ca hälften av den totala rekryteringen till bolagens 

ledningar. Detta betyder m a o att hälften av ledamöterna rekryteras utanför företaget 

och direkt till en ledningsposition. Vilken betydelse detta får för företaget är svårt att 

förutsäga, dock finns flertalet motsägelsefulla teorier presenterade inom området 

vilket gör ställningstagande svårare.  

 

En åtskillnad mellan de båda populationerna, är att de individer som finns i 

klädesbranschens ledningsgrupper har varit aktiva inom företaget en något kortare tid. 

Detta förklarar vissa experter med att klädesbranschen har en högre omsättning av 

personal som ”byter” mellan de olika ledningsgrupperna. Vad som ligger bakom detta 

faktum är inom klädesbranschen ett försök att rekrytera den kunskap som ej återfinns 

inom det egna företaget. Samtidigt är externrekryteringen ett sätt att utföra en 

ledningsförändring för att på sikt skapa en ny företagskultur. Huruvida detta även 

förekommer bland de företag på A-listan som externrekryterar, är svårt att förtälja. 

Det finns nämligen även de experter som menar motsatsen och hävdar att 

klädesbranschens ledningsgrupper ej bör ses såsom ”hoppigare” än de på A-listan.  

 

                                                 
190 Marknadsföring  
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5.2.5 Utbildningsnivån  

En ytterligare iakttagelse som görs i vår studie är att utbildningsnivån hos 

klädesbranschens ledningsgruppsmedlemmar befinner sig på en lägre nivå än den hos 

A-listans ledamöter. Till detta faktum återfinns ett flertal förklaringar.  

 

Flertalet experter menar att dagens ledningsgrupper inom klädesbranschen 

karaktäriseras av en stark koppling till handeln i butik och ej nödvändigtvis behöver 

akademisk utbildning. Denna distinktion är något som anses förändras allt eftersom 

personal med akademisk bakgrund stärker sin roll inom företaget. Framledes tros den 

akademiska skaran i klädesbranschledningen påminna om den hos A-listans företag. 

 

Nedanstående text är vi i gruppen väl medvetna om har stora brister. Detta har 

uppkommit delvis pga. de problem som uppstått i  vår grupp. Vi hoppas därför att Ni 

som opponenter har överseende med detta och kan se till textens innehåll vid Er 

opponering av vår uppsats. 

 

 

5.3 H&M, Lindex & KappAhl  

 
5.3.1 Homo-/heterogenitet 

I enlighet med teorin om det framgångsrika homogena företaget har H&M valt att 

tillsätta en ledningsgrupp som i mångt om mycket består av likartade individer. Det 

faktum att alla ledningsgruppsmedlemmar är medelålders män med en lång bakgrund 

inom företaget bidrar till att gruppens kognition är mycket homogen. I och med detta 

behöver företaget ej ödsla kraft och energi på sakfrågor utan kan istället fokusera på 

faktorer utav större värde. Risken med en så homogen grupp som H&M:s är att ett ja-

sägarsyndrom kan uppstå. 

 

Anmärkningsvärt är också att H&M har valt att exkludera de fåtal ledamöter  som 

utmärkt sig i förhållande till ledningsgruppens övriga medlemmar.  

 

KappAhl har istället för att inrikta sin ledning på ett homogent tänkande valt att 

historiskt tillförlita sig på heterogenitet. I vår enkätstudie framkommer på flertalet håll 

att olika åsikter i enskilda frågor återfinns. Detta tyder på att 
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ledningsgruppsmedlemmarna har olika synsätt, vilket kan ha påverkat företagets 

framgång.  

 

Lindex ledningsgrupp har även de valt en heterogenitet vid sin sammansättning av 

ledningsgruppen. Här finner man dock att viss motsättning existerar då företaget 

uttalat ämnar skapa homogenitet. En stark kärnvärdering är något företaget försökt 

bygga upp under det senaste decenniet utan större framgång. Detta beror i mångt om 

mycket på att flertalet värderingar funnits som förebild utan att klar inriktning kunnat 

göras. 

 

5.3.2 Intern/externrekrytering 

Vad gäller rekrytering finner vi en mycket anmärkningsvärd situation där H&M 

skiljer sig avsevärt gentemot Lindex & KappAhl. Inom H&M sker rekryteringen till 

ledningsgruppen genom att individerna växer inom hierarkin, för att slutligen 

återfinnas i toppledningen. Teorierna vad gäller rekrytering till ledningsgrupper 

förespråkar, för att uppnå bästa resultat, att både intern och extern rekrytering ska 

tillämpas. Detta är dock något som vi ställer oss frågande till, då H&M endast 

tillämpar internrekrytering.  

 

En anledning till att H&M inte väljer att externrekrytera kan vara rädslan att förlora 

den ursprungliga företagskulturen. 

 

Anledningen till att Lindex och KappAhl externtrekryterar kan vara i enlighet med 

teorin, för att uppnå en ledningsgrupp som ej är fixerad vid gamla vanor. En 

ytterligare orsak till externrekrytering kan vara att företagen försöker rekrytera den 

kompetens som ej finns inom det egna företaget. Med hänsyn tagen till även 

experternas uttalanden ses denna förklaring som den främsta, dock bör företagen vara 

medvetna om att i de fall externrekrytering tillämpas finns det risk att 

grundvärderingarna i företaget går förlorad. 
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5.3.3 Bastuteorin 

Denna rekryteringsteori är ett frekvent inslag I vår studiepopulation. Det framkommer 

i intervju med vår respondent vid H&M att denne haft tidigare samarbete med flertalet 

individer i dagens ledningsgrupp innan han själv tillträdde.   

 

Liknande exempel återges även I Lindex som tillämpade detta system vid försöket att 

skapa en homogenitet och därigenom en företagskultur. 

 

 

 

5.3.4 Belöningssystem 

Vid intervju med våra studieföretag framkommer det att flertalet av dessa använder 

sig av så kallade belöningssystem. Kontinuerligt åsyftas detta som något enbart 

positivt eftersom en win-win situation uppstår. Emellertid finner vi att 

externrekrytering exempelvis skulle kunna ge upphov till att individer på lägre 

position inom koncernen anser att möjligheten till befordran är liten och får en negativ 

inställning till bolaget. Detta medför att teorin om belöningssystem får ytterligare en 

aspekt, i och med att de individer som inte anser att de erhåller den belöning de 

förtjänar kan se den uteblivna belöningen som en bestraffning. Detta kan resultera i att 

de anställda förlorar motivationen att verka för företagets bästa. 

 

5.3.5 Ålder, kön och utbildning 

Både H&M och KappAhl har en snedfördelning vad gäller könsfördelningen i 

ledningsgruppen. Förklaringen till att H&M:s ledningsgrupp idag enbart består av 

män finner vi i att män historiskt sett återfunnits som lands- och regionchefer i H&M. 

Detta medfört att männen i dagsläget infinner sig på en position från vilken företaget 

rekryterar till ledningsgruppen.  

 

Lindex däremot har applicerat de teorier som påstår att gruppen blir mer innovativ då 

könsfördelningen är jämn.  Denna sammansättning är en aspekt som tyder på att 

Lindex till skillnad från framförallt H&M vill ha en heterogen ledningsgrupp.  
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Lindex och KappAhl har båda åldersmässigt yngre ledningsgruppsmedlemmar än 

H&M, vilket vi anser har sin förklaring i att alla H&M:s ledamöter har en gedigen 

bakgrund  inom företaget. En ytterligare faktor vad gäller åldern som särpräglar H&M 

är att H&M har en mer koncentrerad åldersspridning mellan ledamöterna. Då vi anser 

att H&M strävar efter en homogen grupp är detta en ytterliggare faktor som tyder på  

detta. Eftersom H&M är det marknadsledande företaget på klädesmarkanden 

förespråkar vi de teorier som talar för en låg åldersvarians i 

ledningsgruppssammansättningen. Detta tyder på att en ledningsgrupp som undviker 

språkförbistringar och konflikter är mer framgångsrik än en ledningsgrupp som satsar 

på att skapa nya innovationer.   

 

I vår empiriska studie har vi funnit att det mest framgångsrika företaget i den svenska 

klädesbranschen endast består av män. Detta är motsägelsefullt till teorin som 

förespråkar en bredare kunskapsbas med hjälp av en heterogen grupp. Samtidigt har 

de övriga aktörerna på klädesmarknaden en jämnare könsfördelning i sina 

ledningsgruppssammansättningar, dock utan att nå samma framgång. Med detta i 

åtanke ställer vi oss frågande till ifall en jämnare könsfördelning verkligen innebär att 

ett starkt intellektuellt kapital återfinns.   

 

Genom att utbildningsnivån bland personerna i klädesbranschens ledningsgrupper 

ökar, menar vi att även åldern på ledningsgruppsmedlemmarna kommer öka. 

Sambandet här emellan är studietiden, vilket innebär att klädesbranschens 

ledningsgruppsmedlemmar i framtiden kommer att vara äldre eftersom även dessa 

kommer att behöva en akademisk utbildning för att återfinnas i toppledningen 

 

Emellertid rekryterar svenska klädesföretag idag mestadels individer meriterade med 

någon form av akademisk utbildning. Även ur denna aspekt finns klara distinktioner 

företagen sinsemellan. Marknadsledaren i klädesbranschen utmärker sig genom att 

endast ha en ledamot med högskoleutbildning. 

 

5.3.6 Successionsteorin 

Verksamhetsfrekvensen mellan de tre källföretagen skiljer sig åt. KappAhl är det 

företag där ledamöterna utväxlats mest. Vilket kan vara en anledning till att KappAhl 
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haft svårt att bestämma åt vilket håll företaget skall styras, samt att det har hindrat 

framgången.  Även Lindex har hög omsättning av ledningsgruppsmedlemmar, som 

såldes kan ha hindrat deras framgång. Båda företagen har vidtagit åtgärder för att 

minska omsättningen av medlemmar. H&M däremot har en väldigt låg omsättning av 

personal i sin ledningsgrupp. En av anledningarna till detta anser företaget arbetar 

efter sin grund idé och alla medlemmarna är väl medvetna om förtegets värderingar 

och mål.   

 

5.3.7 Optimal gruppstorlek 

För att skapa en familjär stämning mellan medlemmar samt en miljö där nya 

innovationer har möjlighet att uppstå bör enligt Matsson (1994) ledningsgrupper 

innehålla 6 individer. De djupstuderade aktörerna H&M, Lindex och KappAhl har i 

dagsläget olika antal medlemmar i respektive ledningsgrupp. H&M:s ledningsgrupp 

består av 6 personer.  En ytterligare observation som stärker vårt antagande om att det 

är H&M som skapar branschmönstret, är att vår empiri tyder på att flertalet av 

företagen tex. KappAhl under senare år förändrat sin ledningsgrupp till att innefatta 5  

- 6 personer. 

 

Anmärkningsvärt är att Lindex ledningsgrupp består av 14 medlemmar. Detta kan 

vara en av anledningarna till att Lindex fortfarande inte fullt ut fått igenom den kultur 

man vill ska genomsyra företaget. Eftersom det dels är svårare att få igenom nya 

förslag, lösa konflikter samt att motverka subgrupper med 14 medlemmar  

 

 

 

 



 129

6 SLUTSATS  
 

Vi finner att en stark företagsanda medför goda förutsättningar, för ett företag på den 

svenska klädesmarknaden, att finna framgång. Dock är risken stor att H&M vid en 

förändring av marknaden kommer finna svårigheter. En homogen ledning har som 

teorin beskriver det ”svårt att se förändringar”. Det faktum att marknaden idag 

förändras, nya utländska konkurrenter och fler större kedjor, kan vara faktorer som 

skapar framtidens problem för bolaget från Västerås. 
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