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SAMMANFATTNING 
 
 
Massmedia har under den senaste tiden uppmärksammat den låga 
kvinnorepresentationen inom svenskt näringsliv. Den låga kvinnorepresentationen inom 
styrelser är ett komplext problem, såväl ett rättvise- som ett resurs- och 
kompetensproblem, eftersom kvinnors kompetenser endast tas tillvara i begränsad 
omfattning. Syftet med denna uppsats var att öka förståelsen huruvida en ökad 
kvinnorepresentation inom styrelser bör ske av egen kraft eller genom lagstiftad 
könskvotering. För att kunna uppnå detta syfte valde vi ett kvalitativt angreppssätt 
genom att intervjua tre kvinnliga samt tre manliga styrelserepresentanter. En av 
slutsatserna vi drog är att de manliga nätverkens utgör ett hinder för kvinnligt 
styrelsedeltagande, eftersom de manliga nätverken ofta fungerar som en rekryteringsbas 
för nya styrelseledamöter. Den begränsade mängd teori som finns idag om en eventuell 
lagstiftad könskvotering har försvårat vårt arbete samtidigt som det har inspirerat oss att 
i vårt arbete att försöka belysa bland annat lagens eventuella för- och nackdelar. 
 
 



 

   

ABSTRACT 
 
 
The media has lately brought attention to the low number of the female representation 
in the Swedish industry board of directors. The low amount of female representation is a 
complex problem, justice- as well as resources- and competence problem, since 
women’s competencies are only taken care of in limited extent. The purpose of this 
thesis was to enhance the understanding for whether female representation in board of 
directors should take place by own power or through gender quotation. To achieve this 
purpose we choose a qualitative approach by interviewing three female and three male 
board members. One of the conclusions we reached is that the male network is an 
obstacle to female participation within board of directors since the male network usually 
work as a base of recruitment for new board members. The limited amount of theory 
that is available today regarding a possible legislated gender quotation has made our job 
harder, at the same time as it has inspired us to illustrate possible advantage and 
disadvantage of the law. 
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1 INLEDNING 
 
Denna uppsats behandlar hur man ska kunna öka den kvinnliga styrelse-
representationen inom svenskt näringsliv. Vi kommer dels att belysa hur kvinnor idag 
går tillväga för att ta sig in i styrelser samt belysa hur en eventuell framtida lagstiftad 
könskvotering skulle tas emot. Dessa två vägar kommer var för sig att behandlas 
genomgående i uppsatsen. 
 
 

1.1 Problemdiskussion 
 
För inte allt för länge sedan stred kvinnorna i Sverige för rösträtt. Kampen inleddes på 
allvar i början av 1900-talet. År 1919 togs beslutet om lika och allmän rösträtt för 
kvinnor och män. Idag ses lika rösträtt som en naturlig del i vårt samhälle som knappast 
skulle ifrågasättas. Det dröjde ändå fram till 1974 innan den kvinnliga andelen i 
Sveriges riksdag översteg 20 procent. Samma mönster återfinns idag inom svenska 
näringslivets toppskikt där kvinnor är klart underrepresenterade. Höök (2001) påpekar 
att trots att Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder verkar kön 
fortfarande vara av betydelse. 
 
Det svenska samhället är enligt Wahl (2003) uppbyggt hierarkiskt med mannen på 
toppen och kvinnan på botten. Detta går igen inom hierarkiska organisationer som 
underordnar kvinnan och överordnar mannen. I statens offentliga utredningar (1994:3) 
slås det fast att den låga andelen kvinnor på beslutsfattande nivåer är ett strukturellt 
problem. Utifrån en manlig norm särbehandlas kvinnor inom näringslivet, vilket medför 
att kvinnor inte kan konkurrera med män på lika villkor. Den rådande könsfördelningen 
är ett problem ur rättvise- resurs och kompetenssynpunkt, då vår ekonomiska tillväxt är 
beroende av hur vi tillvaratar våra resurser. 
 
Styrelseproffset Marianne Nivert, tidigare VD för Telia, anser att ”Männen använder 
sin makt i näringslivet för att hålla tillbaka kvinnors karriärmöjligheter”. Statistik över 
andelen kvinnor inom svenska börsföretags styrelser under år 2003, visar att nästan     
90 procent av samtliga styrelseledamöterna är män. Samtidigt som 40 procent av 
företagen helt saknar kvinnor i styrelsen (Petrelius Karlberg, 2003).  
 
Den låga representationen av kvinnor i svenska styrelser är ett mycket komplext 
problem. Män i ledande positioner som omges av andra män tenderar vid nyrekrytering 
att se sig om efter andra män. Detta medför att det könssegregerade mönstret fortplantar 
sig. Kvinnorna har svårt att komma in i de manliga nätverken eftersom dessa nätverk 
ofta skapas i sammanhang där kvinnor inte deltar, exempelvis vid jakt och bastubad. 
”Män föreslår män, för männen känner varandra, så går det till. Det är svårt för 
kvinnorna att komma fram, så är det bara. För att få in en kvinna på ett 
förtroendeuppdrag måste man ju bli av med en man och det är ju sällan någon avgår 
frivilligt. Och man sparkar ju knappast någon. Det är status att vara förtroendevald, 
varför skulle man avstå från det frivilligt? Det betraktas ju nästan som ett 
livstidsuppdrag” (citat från anonym styrelserepresentant hämtat ur Land Lantbruk            
2004-04-16).  
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Utifrån ovanstående diskussion anser vi att det vore intressant att undersöka vilka 
hinder kvinnor stöter på längs sin väg till styrelserummen samt hur dessa hinder kan 
övervinnas. 
 
Under de senaste åren har problemet med den låga andelen kvinnor inom svenska 
bolagsstyrelser fått allt större uppmärksamhet. Massmedia och näringslivet har skapat 
en debatt om könskvotering skall lagstiftas eller inte. Denna debatt inleddes under 1999, 
när den dåvarande jämställdhetsministern Margareta Winberg hotade att lagstifta om 
könskvotering inom bolagsstyrelser. Detta hot skulle verkställas om inte näringslivet 
inom fem år ökade kvinnoandelen inom styrelser och ledande poster. Kravet låg då, 
liksom idag, på 25 procents kvinnorepresentation. Tidsfristen börjar nu gå mot sitt slut 
och ännu är inte kravet uppfyllt. Nuvarande jämställdhetsminister Mona Sahlin påpekar 
att om inte kravet har uppfyllts innan perioden maj-juni 2004 kommer en utredning att 
tillsättas för att ta fram hur en eventuell lagstiftning i sådana fall ska utformas. 
 
Majoriteten av styrelseordförandena i Sveriges 25 största företag anser att lagstiftad 
könskvotering inte är rätt sätt för att få in fler kvinnor i styrelser. Argumenten till detta 
ställningstagande är att kompetensen och lämpligheten ska vara avgörande och inte 
personens kön. Andra motiv till detta ställningstagande är att styrelseordförandena 
menar att det inte finns tillräckligt många kvinnor att tillgå och att kvinnorna själva inte 
vill kvoteras in och slutligen att det är möjligt att få fram kvinnor med andra metoder.  
 
Av dessa 25 styrelseordförandena är det endast två, varav en är kvinna, som är positivt 
inställda till könskvotering. Argumenten till detta ställningstagande är att det tar för lång 
tid att få in fler kvinnor i styrelser och att det idag redan förekommer könskvotering, 
eftersom män väljer män. Denna minoritet hävdar även att det finns kvinnor att välja, 
men att männen inte ser dem som tänkbara kandidater eller så vill de helt enkelt inte ta 
in kvinnor. Lagstiftad könskvotering skulle kunna möjliggöra för många kvinnor att 
använda sin könstillhörighet som en fördel istället som idag, många gånger som ett 
hinder.  
 
Tidsfristen för Winbergs hot om en lagstiftad könskvotering börjar gå mot sitt slut och 
ännu har inte kravet uppfyllts. Med anledning av detta anser vi att det skulle vara 
intressant att undersöka hur en lagstiftning skulle uppfattas av styrelsemedlemmar.  
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1.2 Syfte 
 
Det övergripande syftet är att öka förståelsen för huruvida ökad kvinnorepresentation i 
företagsstyrelser bör ske av egen kraft eller genom lagstiftad könskvotering. Vi vill även 
undersöka vad kvinnliga och manliga styrelserepresentanter anser om dessa två vägval 
samt vilka egenskaper och kvalifikationer de anser att en styrelserepresentant bör 
inneha. 
 
Av egen kraft 
 

� Vilka hinder möter kvinnor i sin strävan att nå styrelseposter?  
 
Lagstiftad könskvotering 
 

� Vilka fördelar respektive nackdelar kan en lagstiftad könskvotering 
innebära? 

 
 

1.3 Definitioner 
 
Eftersom våra problemformuleringar, vårt syfte samt den teoretiska referensramen 
innefattar begrepp som inte alltid har en entydig innebörd har vi nedan valt att 
förtydliga vissa nyckelbegrepp. 
 
Av egen kraft: När kvinnor av egen kraft/på egen hand ökar den idag låga 
kvinnorepresentationen i styrelser. Detta sätt är det tillvägagångssätt som tillämpas idag. 
 
Härskartekniker: Tekniker som används medvetet eller omedvetet av män för att säkra 
makten över kvinnorna. Dessa tekniker är: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande 
av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam (Berit Åhs 
refererad i Aftonbladet, 2004-04-22).  
 
Könskvotering: Könskvoteringens syfte är att uppnå jämställdhet mellan könen inom 
områden där ett kön är underrepresenterat, exempelvis inom styrelser.  
 
Rekryteringsprocess: Identifiering av rekryteringsbehov för att på bästa sätt möjliggöra 
rekrytering av lämpiga kandidater. 
 
Stereotyp: Som en strukturerad uppsättning antaganden om en grupp människors 
personliga attribut (Drake & Solberg 1996). 
 
Styrelserepresentant/medlem: Med dessa begrepp avses styrelseordförande och 
styrelseledamöter inom en styrelse. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Detta kapitel innehåller inledningsvis teori som allmänt kan kopplas till 
problemområdet och mynnar sedan ut i teori dels om styrelserepresentation av egen 
kraft och dels i styrelserepresentation genom lagstiftad könskvotering. Denna 
uppdelning har gjorts för att möjliggöra en bättre illustration av de två vägvalen. 
 
 

2.1 Svensk jämställdhet 
 
Förenta Nationerna utsåg 1995 Sverige till världens mest jämställda land (SOU 1998:6). 
Fagerfjäll (2003) anser att detta utnämnande till stor del berodde på att svenska kvinnor 
har lika hög, eller högre utbildning, i förhållande till svenska män. Idag yrkesarbetar 
kvinnor nästan i samma utsträckning som män, detta har bland annat möjliggjorts 
genom Sveriges väl utbyggda barnomsorg och att svenska män i stor utsträckning deltar 
i hemmets skötsel. Trots detta faktum ligger dock inte Sverige i topp när det gäller 
kvinnliga chefer och kvinnlig styrelserepresentation inom det privata näringslivet. 
Kvinnliga chefer och kvinnlig styrelserepresentation är enligt Fagerfjäll (2003), inte 
särskilt vanligt i något land, men i USA till exempel har man gjort större framsteg i 
förhållande till Sverige. 
 
 

2.2 Styrelser 
 
Inom varje organisation är styrelsen av stor vikt (Sjöstrand & Petrelius, 2002). En av 
styrelsens viktigaste uppgifter är att företräda dess organisation mot omvärlden samt 
svara för att organisationen fullgör sina skyldigheter (ibid.). Enligt aktiebolagslag 
(1975:1385) (ABL) är styrelsen det ledande förvaltade organet och har ansvaret för att 
kontrollera organisationens samtliga verksamhetsområden. 
 
Samtliga styrelsemedlemmar innehar samma ansvar, oberoende av dennes funktion eller 
hur personen valts in i styrelsen, detta innebär att samtliga styrelseledamöter är 
likvärdiga (Dahlgren & Moberg, 1990). I valet av styrelseledamöter bör ett antal viktiga 
aspekter beaktas. En viktig aspekt är personens lojalitetsförhållande och att personen 
agerar med samma etik, värderingar och ansvar inom styrelserummen som i det dagliga 
livet. Andra krav som ställs enligt Dahlgren och Moberg (1990) är en allmän analytisk 
förmåga, intresse för ekonomi, initiativförmåga samt tid för uppdraget. Kravet på 
styrelseledamöternas allmänna kunskaper är viktigare än en expertiskunskap, även om 
det anses som en fördel om ledamöterna har specialkunskaper inom minst ett av 
företagens verksamhetsområden. Även Gabrielsson och Winlund (2000) anser att en 
styrelserepresentant bör besitta en djup förståelse för organisationen, dess villkor och 
omvärld. Utan kunskaper om organisationen kan styrelsen varken agera rådgivande eller 
ifrågasätta ledningens aktiviteter (ibid.). 
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Karlöf, Nilsson och Edenfeldt Froment (2002) menar att valet av styrelseledamöter kan 
ske på rationella och irrationella grunder. De rationella grunderna är följande, 
representanter för ägarna, representanter för de anställda, relationsskapande mot 
viktiga intressenter eller samhälle eller specialister inom något område. Till de 
irrationella grunderna räknas val som påverkas av, släktskap, kompisskap eller i 
egenskap av långivare. Ingley och van der Walt (2003) påpekar betydelsen av att skapa 
en balans inom styrelser. I uppbyggnaden av styrelser bör ledamöterna bland annat 
väljas utifrån deras förmåga att komplettera varandra, vilket betyder att styrelsens 
uppbyggnad inte enbart skall utgå ifrån ledamöternas erfarenheter och kunskaper.  
 
Ingley och van der Walt (2003) redogör även för hur olika grupper kan formas på olika 
sätt utifrån gruppdeltagarnas kön, ålder, professionell bakgrund, kunskap, teknisk 
förmåga, geografisk tillhörighet, kultur samt specialistkunskap. Choen och Levinthal 
(1990) menar att homogena grupper når beslut snabbare i jämförelse med en heterogen 
grupp, den heterogena gruppen fattar beslut som baseras på flera individers perspektiv. 
Häckner (1993) framhåller att många forskare beskriver konsensus som ett uttryck för 
delade värderingar och åsikter. Detta kan tolkas som att det i heterogena styrelser tar 
längre tid att nå konsensus vid beslutsfattande, på grund av individers olika perspektiv. 
Däremot menar Bourgeois refererad i Häckner (1993) att för hög grad av konsensus kan 
anses vara dysfunktionellt. Med detta menar Bourgeois att det fattas bättre och mer 
genomtänkta beslut om beslutsfattarna har olika perspektiv på problemet. 
 

2.2.2 Rekryterings- och urvalsprocessen inom företagsstyrelser  

 
Jämställdhetslagen redogör för hur arbetsgivaren skall agera vid bland annat 
rekrytering. Lagen säger att arbetsgivaren skall stäva efter en jämn fördelning mellan 
könen i olika typer av arbeten, bland annat genom utbildning och kompetensutveckling. 
Arbetsgivaren skall även arbeta för att lediga arbeten ansöks av såväl kvinnor som män. 
Finns ett underrepresenterat kön skall arbetsgivaren sträva efter att detta kön ökar med 
tiden. Dessa bestämmelser skall ingå i den jämställdhetsplan som arbetsgivare med fler 
än tio anställda måste upprätthålla varje år.  
 
Höök (2001) anser att rekrytering kan vara ett sätt för företag att förbättra 
jämställdheten inom verksamheten, samt inom organisationens styrelse. Detta kan ske 
genom att rekryteringsprocessen förändras. Dessa förändringar kan exempelvis vara, att 
minst en person av vardera kön deltar i rekryteringen och att kravprofilen lämpar sig för 
både män och kvinnor. Sjöstrand och Petrelius (2002) menar att organisationer 
inledningsvis bör göra en behovsanalys, och utifrån denna identifiera lämpliga 
kandidater. Därefter sker utvärdering och val av de kandidater som ansets lämpliga vid 
behovsanalysen. Slutligen tas beslut om vilka kandidater som skall nomineras.  
 
Det förekommer många olika modeller för nominering och rekrytering av potentiella 
styrelserepresentanter. Enligt Sjöstrand och Petrelius (2002) var det tidigare 
styrelseordföranden som ofta rekryterade nya ledamöter. Rekrytering har varit en 
relativt sluten process utan insyn för utomstående. Dock har en ny typ av organisering 
av nomineringsförfarandet utvecklats under 90-talet, som innebär en mer formaliserad 
och därmed synlig nomineringsprocess (ibid.). 
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Den nya formen benämns nomineringskommitté, vilket är ett led i försöken att förbättra 
rekryteringsprocessen, som i sin tur ska leda till högre kvalité inom styrelsearbetet. 
Nomineringskommittéerna har inte till uppgift att leda styrelsen, det finns inga lagar 
eller regler som reglerar nomineringskommittéernas tillsättande eller deras arbetssätt. 
Om rekrytering av styrelserepresentanter sker av en nomineringskommitté och därmed 
öppet, finns det ofta en grundläggande legitimitet för personvalen. Misstankar om 
”kompisrekrytering” tenderar att försvagas vid en allmän öppenhet i 
rekryteringsprocessen (Sjöstrand & Petrelius, 2002). 
 
Enligt Drake och Solberg (1996) kommer samma kriterier och attraktionsstrategier inte 
att ge samma utfall för kvinnor och män, så länge kvinnor och män representerar delvis 
olika egenskaper och kompetenser. Det går i många fall att modifiera urvalsprocessen 
för att försäkra sig om att kvinnor får likvärdiga villkor. Dessutom är det viktigt att vara 
uppmärksam på att både kvinnor och män har en strategisk benägenhet att vara 
fördomsfulla och krävande gentemot kvinnliga kandidater i jämförelse med manliga. 
Traditionella urvalsprocesser i allmänhet kommer att missgynna kvinnliga kandidater 
samtidigt som de manliga kandidaterna gynnas (Drake & Solberg 1996). 
 
 

AV EGEN KRAFT 
 
Här nedan följer teorier om de eventuella hinder kvinnor kan möta på sin väg till 
styrelser. För att klargöra vilka hinder kvinnor stöter på kommer vi nedan att 
presentera aspekterna glastak, cheferfarenhet, genusperspektiv och ledaregenskaper. 
Avsnittet behandlar även teorier om kvinnlig styrelserepresentation och nätverk. 
 

2.3 Hinder på vägen för kvinnor till styrelser 

2.3.1 Glastak 

 
Det har enlig Fagerfjäll (2003) skett en markant ökning av antalet yrkesarbetande 
kvinnor under de senaste decennierna, trots detta är kvinnor fortfarande 
underrepresenterade på positioner med ansvar och makt. Forskare brukar benämna 
företeelsen när manliga chefer har lättare att avancera till högre befattningar i jämförelse 
med kvinnor, som av någon anledning hindras, att kvinnor stöter i glastaket. Glastaket 
består av såväl synliga och osynliga, förhållanden inom en organisation (ibid.). Detta 
tak upprätthålls enligt Drake och Solberg (1996) av både män och kvinnor och detta kan 
förklaras med organisationens hierarkiska uppbyggnad och olika ledarstilar som bygger 
på könens olika uppfostringsmönster. 
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2.3.2 Chefserfarenhet 

 
I de flesta organisationer innehar männen de höga chefsbefattningarna medan kvinnor 
ofta återfinns på de lägre befattningsnivåerna (SOU 1998:6). Exempel på 
chefsbefattningar som kvinnor besitter är personalchef och informationschef. Dessa 
befattningar leder sällan till vidarebefordringar och därmed inte heller till 
styrelsenomineringar (Fagerfjäll, 2003). Konsekvensen av detta blir att kvinnors 
kompetens inte tas tillvara på beslutsfattande nivåer, vilket är ett organisationsproblem 
och inte ett kvinnoproblem (SOU 1994:3). Det främsta kravet vid rekrytering till 
styrelser är enligt Petrelius (2003) VD-erfarenhet. Kvinnor ingår i mindre uträckning än 
män i rekryteringsbasen för VD-positioner, vilket återspeglas i antalet kvinnliga 
styrelserepresentanter (ibid.). 
 

2.4.3 Genusperspektiv 

 
Inom feminismen finns det två synsätt, likhetsfeminism och särartsfeminism. 
Likhetsfeminismen vill, när det handlar om chefskap, tona ned skillnaderna mellan 
könen eftersom det är så lätt att hamna i stereotyper som döljer mer än de förklarar. 
Företrädarna för perspektivet resonerar att bra chefskap ser ungefär likadant ut vare sig 
det rör sig om kvinnliga eller manliga chefer. Företrädarna anser att om kvinnor bara får 
samma chanser till avancemang som männen, kommer allt att lösa sig (Fagerfjäll 2003). 
 
Särartsfeminismen tar däremot, enligt Fagerfjäll (2003), fasta på kvinnliga chefers 
särdrag och menar att olikheterna är själva poängen med kvinnligt chefskap. 
Företrädarna för perspektivet menar att det är först när man tar vara på olikheterna som 
man kan dra nytta av kvinnors bidrag i företagen och skapa bättre ledarskap. 
Särartsfeminismen anser att kvinnor som är kopior av män inte tillför någonting nytt i 
det avseendet (ibid.).  
 
Enligt SOU 1998:6 visar den könsteoretiska forskningen att det finns en arbetsdelning 
mellan kvinnor och män, vissa arbetsuppgifter anses som ”manliga” respektive 
”kvinnliga”. Denna arbetsdelning skapar fördelning av ekonomisk makt och 
ekonomiska resurser mellan kvinnor och män (ibid.).  
 

2.3.4 Ledaregenskaper 

 
Wahl skriver i (SOU 1997:135 s. 110) ”Män beskrivs ha den ledarstil som krävs, inte 
för att de är män utan som individer. Det är enbart då kvinnor som chefer eller 
styrelserepresentanter förs på tal som kön synliggörs och problematiseras. Kvinnor 
sägs då ofta sakna de rätta egenskaperna på grund av att de är just kvinnor, inte som 
individer.” Undersökningar visar att män ofta övervärderar sina egna prestationer 
medan kvinnor undervärderar sina (Asplund, 1994). Kvinnor blir överdrivet 
självkritiska och tror inte på den egna förmågan, vilket är ett inlärt beteende som ansetts 
passande för kvinnorollen (ibid.). ”Många kvinnor har av tradition överbeskyddats och 
infantiliserats. Därför är det särskilt svårt för dem att ikläda sig den vuxna ledarrollen” 
(Rogers, 1992 s.161). 
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Män står således för normen och kvinnor är de som avviker. Kvinnlighet jämfört med 
manlighet är enligt Wahl (2003) problematiskt i relation till innehav av ledande 
positioner. Föreställningar om kvinnor utgör ofta motsatsen till föreställningar om 
chefer, vilket medför att det finns en motsägelse i att vara kvinna och att ha 
chefsegenskaper. Kvinnor framstår inte som kandidater, vilket hindrar kvinnors 
karriärutvecklig i största allmänhet och resulterar i att det inte finns så många kvinnor 
att rekrytera till högre positioner och styrelseuppdrag (Fagerfjäll, 2003). 
 
När ledarskapet är relationsrelaterat samt inriktat på kommunikation, samverkan och 
större känslomässighet brukar det ofta, enligt Fagerfjäll (2003), beskrivas som feminint. 
Om däremot ledarskapsprofilen är inriktad på resultatorientering, uppgiftsorientering, 
kontroll och allmänt pådrivande förknippas det traditionellt med manligt ledarskap. Det 
finns enligt Fagerfjäll (2003) många forskare som anser att detta är systematiska 
fördomar. Exempelvis menar Ulla Eriksson, lärare i företagsekonomi och forskare på 
Handelshögskolan i Göteborg att: “Idén om manligt och kvinnligt ledarskap handlar om 
stereotypa förväntningar som kopplas till biologiskt kön” (Fagerfjäll, 2003 s. 41). 
Gunilla Arhén grundaren av nätverksorganisationen Ruter Dam, menar att kvinnliga 
chefer är mer igenkännande, självkritiska, intuitiva och kompromissvilliga än manliga 
chefer. Enligt Gunilla Ahrén är manliga chefer mer tävlingsinriktade, prestigetänkande 
och har ett större självförtroende samt är mer benägna att byta jobb och arbeta övertid 
än kvinnor (www.ruterdam.se). 
 
 

2.4 Kvinnlig styrelserepresentation 
 
Under år 2003 hade de kvinnliga styrelserepresentanterna inom börsbolag, enligt 
Petrelius Karlberg (2003), ökat med 5,2 procentenheter vilket motsvarade nästan en 
fördubbling av föregående års andel kvinnlig styrelserepresentation. Antalet 
styrelseposter inom börsnoterade bolag har dock legat på en konstant nivå, vilket 
motsvarar cirka sex personer. Detta innebär att bolagsstyrelserna har ersatt en liten del 
manliga representanter med kvinnliga representanter. Statistik från 2003 visar, enligt 
Petrelius Karlberg (2003), att andelen börsbolag med kvinnlig styrelserepresentation 
ökat från 34 procent till 55 procent. Den främsta förklaringen till denna ökning anses 
vara att mer tid och resurser har lagts ner i nomineringsprocessen för att hitta 
kompetenta kvinnliga kandidater. Debatten som förts i massmedia om den låga andelen 
kvinnorepresentationen inom svenskt näringsliv anses vara den största förklaringen till 
varför nomineringsprocessen har förändrats. Den största förklaringen till varför 
nomineringsarbetet inom styrelser har intensifierats är enskilda nyckelpersoners 
argument, forskningsresultat samt hot om lagstiftning (Petrelius Karlberg 2003). 
 
Anna Wahl, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, uttrycker kvinnors situation i 
styrelserummen: ”Kvinnor som nått högst upp blir ofta en slags gisslan. De ska hela 
tiden bevisa att de är där på andra meriter än sitt kön. De vill inte vara avvikande vilket 
de ändå är, eftersom de är ensamma bland många män. Det blir en paradox som deras 
manliga kolleger aldrig behöver kämpa mot” (Fagerfjäll, 2003 s. 27). 
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Enligt Heidrick och Struggles (1993) och Burke (1994) har forskare inom 
företagsstyrning uppmärksammat frågan om kvinnlig styrelserepresentation inom 
bolagsstyrelser. En av anledningarna till detta är ett ökat medvetande om att dagens 
företag har blivit större och mer internationella, företag verkar inom flera områden. 
Styrelsearbetet har därmed blivit mer krävande och insikten om att det kan finnas 
konkurrensfördelar med en heterogen styrelse har ökat. 
 
Tidigare studier har enligt Harrigan (1981) och Catalyst (2000) funnit att kvinnlig 
representation i styrelser är mer vanligt i större företag än i mindre. McCormick-Hyland 
och Marcellino (2002), har i sin undersökning kommit fram till att det finns ett positivt 
samband mellan företagets storlek och andelen kvinnor i styrelsen. De har även studerat 
branscher och funnit samband mellan bransch och vilken möjlighet kvinnor har att nå 
toppositioner. Exempelvis har organisationer inom bank- finans- och 
försäkringsbranschen samt inom kommunikationsbranschens styrelser en högre andel 
kvinnor i förhållande till andra branscher.  
 
 

2.5 Nätverk 
 
Enligt Sjöstrand och Petrelius (2002) är de personliga nätverken den absolut vanligaste 
och viktigaste rekryteringsbasen för styrelserepresentanter. Vanligtvis finns potentiella 
kandidater samlade i styrelserepresentanternas privata adressböcker och listor. 
 
Enligt Lindgren (1996) menar flera forskare att framförallt män bildar homosociala 
nätverk och handlar utifrån gemensamma manliga normer. Dessa nätverk kan skapas 
genom en rad olika faktorer i det förflutna, till exempel kan männen ha skapat kontakter 
genom sin utbildning eller genom idrottsutövande. Enligt Vinnicombe och Colwill 
(1995) är mäns nätverk ofta nyttoinriktade, exempelvis för att knyta kontakter för 
eventuella framtida jobb medan kvinnors nätverk är mer fokuserade på den sociala 
funktionen med vänskap och stöd som det centrala/viktiga.  I jämförelse med kvinnor 
har män större vana av att skapa nätverk som gynnar dem när styrelsebeslut ska fattas 
samt vid rekrytering till styrelseuppdrag (Land Lantbruk 2004-04-16). 
 
Tidningen Land Lantbruk har frågat ett antal högt uppsatta män inom 
lantbrukskooperationen hur besluten fattas. De flesta av de tillfrågade är eniga om att 
det är i de informella nätverken, där människor känner och litar på varandra, de flesta 
besluten förankrats. De formella besluten förankras först informellt utanför 
styrelserummen, detta för att för att försäkra sig om att besluten går i rätt riktning (Land 
Lantbruk 2004-04-16). 
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LAGSTIFTAD KÖNSKVOTERING 
 
Med anledning av före detta jämställdhetsminister Margareta Winbergs hot om en 
lagstiftad könskvotering beskrivs i detta kapitel innebörden av motioner och 
proportioner inom området samt ges en beskrivning av vad kvotering innebär. 
 

2.6 Motioner och proportioner 
 
Frågan om ett lagstadgat krav på redovisning av könsfördelningen inom ett företags 
ledning har under ett antal år tagits upp i flera riksdagsmotioner.  
 
Med anledningen av detta lade den sittande socialdemokratiska regeringen år 2003 fram 
propositionen 2002/03:56 angående redovisning av könsfördelningen inom företags-
ledningar. I propositionen föreslås att företagen i sina årsredovisningar skall ange 
könsfördelningen inom företagens ledning. Genom att detta förhållande synliggörs 
skapas nya incitament för företagen att vidta åtgärder för att få en jämnare 
representation av båda könen bland de ledande befattningshavarna. Det nya 
redovisningskravet förslås omfatta företagets styrelseledamöter, VD, och andra personer 
inom företaget. Könsfördelningen inom styrelsen skall redovisas för sig. De nya 
bestämmelserna föreslogs träda i kraft den första januari 2004. Med anledning av denna 
proposition har ett antal motioner väckts, några tillstyrker medan några avstyrker 
regeringens förslag. I lagutskottets betänkande 2002/03:LU7 föreslår utskottet att 
riksdagen skall anta regeringens förslag. Torsdagen den femte juni 2003 avslog 
riksdagen regeringens proposition (www.riksdagen.se). 
 
 

2.7 Kvotering 
 
I politiken är kvoteringsreglerna baserade på kön, där målsättningen är att hitta en 
balanserad representation av män och kvinnor på alla nivåer. Motsatsen finns inom 
arbetslivets kvoteringssystem där kvotering enbart baseras på kvalifikationer (Drake & 
Solberg, 1996). Många individer överraskas av det faktum att kvotering i arbetslivet 
enbart grundas på människors kvalifikationer. Det finns en allmän uppfattning om att 
kvotering enbart grundas på den arbetssökandes kön och inte dennes kvalifikationer 
(ibid.). Höök (2001) anser att en negativ laddning kan uppstå då kvotering fokuserar på 
resultatet istället för rekryteringsprocesserna. 
 
Enligt Skjeie (1985), refererad i Drake och Solberg (1996), kan anställningsbeslut som 
baserats på könskvotering delas in i moderat- och radikal könskvotering. Dessa kan i sin 
tur delas in i ytterligare två möjligheter. Den moderata könskvoteringen består av 
möjligheterna, likvärdig samt jämförbar likhet, medan den radikala könskvoteringen 
består av möjligheterna, rankad och kvalificerad. Likvärdig gäller då flera sökande 
anses besitta jämbördiga kvalifikationer, kvinnliga sökande ska då ha företräde framför 
manliga. Den andra möjligheten jämförbar likhet, avser då flera sökanden anses besitta 
liknade och jämförbara kvalifikationer, även här ska kvinnor ha företräde före män.  
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Möjligheten rankad innebär att kvinnan erbjuds befattningen om hon är bland de tre 
högst rankade sökandena. Den fjärde möjligheten kvalificerad, innebär att kvinnan blir 
erbjuden befattningen om hon uppnår den kvalifikationsnivå befattningen förutsätter. 
 
Positiv särbehandling är ett sätt för organisationer att väga upp missförhållanden inom 
verksamheten (Drake & Solberg 1996). Positiv särbehandling har till syfte att främja en 
jämnare fördelning mellan grupper, och där den underrepresenterade gruppen ges 
företräde (www.ne.se). Denna positiva särbehandling kan bland annat yttra sig i form av 
kvotering, vilket är en form av anpassning för företag som vill dra till sig fler kvinnor 
till underrepresenterade befattningsnivåer (Drake & Solberg, 1996).  
 
Statens offentliga utredningar (2003:16) har kommit fram till att det är viktigt att skilja 
på könskvotering som sker genom lagstiftning och könskvotering som ett resultat av en 
frivillig förändringsmetod inom organisationer. Idag används könskvotering begränsat 
inom privata och offentliga arbetslivet (Drake & Solberg, 1996).  
 
Anna Wahl menar i SOU 2003:16 att användning av könskvotering kräver medvetenhet 
om varför det finns ett behov av kvotering. Ledningen inom en organisation bör visa en 
tydlighet samt ha kunniga kvinnor inom ledande positioner. Kvotering genom 
lagstiftning skulle innebära ett stöd och breddning av organisationers förändringsarbete 
förutsatt att det finns en vilja hos organisationens ägare och ledare. Detta ger möjlighet 
till skapandet av en legitimitet, vilket skulle kunna få till konsekvens att metoden på sikt 
kan spridas på frivillig väg i andra sammanhang (SOU 2003: 16).  
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3 METOD 
 
Detta kapitel kommer att beskriva de tillvägagångssätt vi valt för genomförandet av 
våra intervjuer för att på bästa sätt kunna uppnå vårt syfte. Vi motiverar även valet av 
respondenter samt redovisar hur vi gick tillväga vid insamlandet av data. Kapitlet 
avslutas med problem som uppstått i samband med genomförandet av uppsatsen.  
 
 

3.1 Angreppssätt 
 
Det finns två olika angreppssätt när det gäller forskning, det kvalitativa- och 
kvantitativa angreppssättet. Det kvalitativa angreppssättet har till syfte att förstå 
innebörden av en viss upplevelse eller företeelse (Merriam, 1994). De kvalitativa 
studierna eftersträvar även att undersöka en företeelses karaktär samt dess identifiering 
(Wallén, 1996). 
 
Vi ansåg att det skulle vara lämpligt att använda oss av en kvalitativ metod, eftersom vi 
ville skapa en ökad förståelse och helhetssyn inom det valda problemområdet. 
Ytterligare en orsak till varför vi valde det kvalitativa angreppssättet är att vår 
undersökning omfattade ett begränsat antal undersökningsobjekt. Detta medförde att 
materialet vi erhöll inte är kvantifierbart.  
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) menar att forskaren måste välja det angreppssätt 
som är lämpligast för det aktuella syftet. Detta för att forskningen skall ge ett 
tillförlitligt intryck.  Det finns tre möjliga angreppssätt att dra slutsatser på inom 
forskningen, induktion, deduktion eller en kombination av dessa två. Inom induktion 
betonas betydelsen av att datainsamlingen skall ske förutsättningslöst (Wallén, 1996). 
En forskare som arbetar induktivt följer ”upptäckandets” väg. Forskaren kan då studera 
forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen 
teori och kan utifrån empirin utforma en teori (Patel & Davidson, 1994). Arbetar istället 
en forskare deduktivt följer denne ”bevisandets” väg. Ett deduktivt arbetssätt 
karaktäriseras av att med utgångspunkt från allmänna principer och befintliga teorier om 
enskilda företeelser dra logiska slutsatser (Patel & Davidson, 1994).  
 
Vi har i vår uppsats utgått från en kombination av det deduktiva och induktiva 
angreppssättet. Detta beror på att vi utgick från befintliga teorier där sådana fanns. 
Eftersom lagstiftad könskvotering ännu inte trätt i kraft så finns det inga befintliga 
teorier om vilken inverkan det skulle få på kvinnorepresentationen i styrelser. Vi har 
således även gått ”upptäckandet väg”. 
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3.3 Datainsamlingsmetod 
 
När ett kvalitativt angreppssätt används är intervjuer enligt Svenning (1997) den 
vanligaste formen av informationsinsamling, även om andra varianter existerar, 
exempelvis surveyundersökningar och observationer.  
 

3.3.1 Intervjuer 
 
Intervjuer kan enligt Denscombe (1998) vara lämpligt att använda när man vill samla in 
detaljerad och/eller känslig information från ett mindre antal människor. Känsliga frågor 
bör hanteras varsamt och för att få respondenten att öppna sig och svara ärligt (ibid.).  
 
Personliga intervjuer underlättar för möjligheten att kunna reda ut eventuella oklarheter 
som kan finnas bland intervjufrågorna (Dahmström, 2000). Besöksintervjuer innebär 
ofrånkomligen resekostnader. Dessa kostnader kan dock reduceras genom att urvalet av 
respondenter finns inom ett samlat geografiskt område (ibid.). Personliga intervjuer 
kräver en hel del förberedelser och planering. För att vara så väl förberedd som möjligt 
använde vi mycket tid till att sammanställa intervjuguiden samt valde respondenter som 
kunde bidra med så relevant och intressant information som möjligt.  
 
Vi var av den uppfattningen att det var viktigt att genomföra personliga intervjuer, när 
detta var möjligt, eftersom vi ansåg att detta kan leda till ett förtroende som är svårare 
att skapa via till exempel telefonkontakt. En av respondenterna hade tyvärr inte 
möjlighet att medverka i en personlig intervju men dock i en telefonintervju. Medvetna 
om att vi gick miste om bland annat ansiktsuttryck och gester valde vi ändå att 
genomföra telefonintervjun då vi ansåg att respondentens kunskap och erfarenhet vägde 
upp dessa brister. Telefonintervjun genomfördes med hjälp av en högtalartelefon, vilket 
i kombination med en diktafon gav oss möjlighet att spela in samtalet. 
 
När semistrukturerade intervjuer genomförs skall intervjuaren vara flexibel till 
respondentens svar och därmed vara beredd att komma med följdfrågor till de svar 
respondenten lämnar. Intervjuaren skall även ge respondenten möjlighet att utveckla 
sina idéer och sitt resonemang (Denscombe, 2000). Under intervjuerna följde vi vår 
intervjuguide (se bilaga 1) men kompletterade med följdfrågor där vi ansåg att det fanns 
behov. Samtliga respondenter fick möjligheten till anonymitet, ingen av respondenterna 
utnyttjade dock denna möjlighet. 
 

3.3.2 Val av respondenter 

 
Enligt Nyberg (1999) måste antalet respondenter utses så att forskaren får tillräckligt 
med information för att kunna dra meningsfulla slutsatser. Vi begränsade medvetet 
antalet respondenter till sex styrelserepresentanter, tre kvinnliga Margareta Jonsson, 
Inger Rönnqvist och Caroline Trapp, respektive tre manliga styrelserepresentanter, Rolf 
Back, Jan Jonsson och Anders Sundström. Respondenterna valdes utifrån deras gedigna 
bakgrund som styrelserepresentanter. 
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Vi valde att inrikta oss på respondenter som på något sätt hade anknytning till Piteå med 
omnejd för att på så sätt hålla resekostnaderna nere. Eftersom det finns många 
kompetenta och potentiella styrelserepresentanter kring Piteåområdet ansåg vi inte detta 
val som något hinder eller problem i vår undersökning. Vår avsikt var att erhålla så 
djupgående och fullständig information som möjlig, därför valde vi att intervjua både 
kvinnliga och manliga styrelserepresentanter, med olika erfarenheter och bakgrunder, 
för att på så sätt få flera perspektiv på hur man ska gå tillväga för att öka andelen 
kvinnor i styrelser. 
 
 

3.4 Litteratursökning 
 
Vår uppsats inleddes med en litteraturstudie med syfte att teoretiskt fördjupa oss inom 
det valda området. Litteraturstudien bestod av böcker, vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar inom ämnesområdet. Litteraturen lånades vid Luleå tekniska universitets 
bibliotek samt Piteå statsbibliotek, där nedanstående sökord användes. Litteraturstudien 
fortsatte med att vi genomförde sökningar på sökmotorer och sökdatabaser på Internet 
för att hitta relevanta artiklar däribland vetenskapliga. Sökdatabaserna och 
sökmotorerna som användes var; Affärsdata, Alta Vista, Artikelsök, Ebsco Academic 
search elite, Ebsco Business source elite, Econlit, Emerald, Evreka, Google, Helecom 
och Mediearkivet. Sökorden som i första hand gav oss användbar information var; 
“female board”, “directors”, “female member of committee”, “board of directors”, 
“committee”. Vi sökte även på följande sökord; “female recruitment”, “female 
management”, “female quota”, “allocation of quotas”, “quota basis” och “quota 
system”. Vi sökte även på samtliga ovanstående sökords motsvarighet på svenska.  
 
 

3.5 Metodproblem 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) menar att förmågan att överföra teoretiska 
föreställningar i form av begrepp och modeller till empiriska observationer är ett 
besvärligt problem i allt utredningsarbete. Två viktiga begrepp i detta sammanhang är 
reliabilitet och validitet. 
 

3.5.1 Reliabilitet 

 
Reliabilitet, även benämnt tillförlitlighet, visar huruvida ett instrument eller 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen, under i övrigt lika 
omständigheter (Bell, 2000). Patel och Davidson (1994) menar även att reliabilitet 
handlar om hur motståndskraftigt ett instrument är mot olika typer av slumpinflytande. 
Vid samtliga intervjuer användes samma intervjuguide för att på så sätt öka 
reliabiliteten. Vi insåg att respondenternas höga position innebär problem för oss genom 
att dessa personer är mycket upptagna med sina arbeten. Intervjuguiden utformades så 
kärnfullt som möjligt utifrån vårt syfte, för att på så sätt kunna få fram den mest 
relevanta informationen utifrån de genomförda intervjuerna.  
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Undersökningens reliabilitet försökte vi öka genom att när det var möjligt delge 
respondenterna intervjuguiden innan intervjun genomfördes. Detta sparade in på vår 
begräsade tid med respondenterna samtidigt som respondenterna fick en överblick över 
intervjuns innehåll.  
 

3.5.2 Validitet  

 
Yin (1994) delar in begreppet validitet i inre- och yttre validitet. Inre validitet handlar 
om i vilken omfattning forskarens resultat stämmer överens med verkligheten (Merriam, 
1994). Ett tillvägagångssätt att säkerställa den inre validiteten är genom kristallisering.  
 
Ricardson, refererad i Malmström (2002), menar att kristallisering är en metod för att 
undersöka komplexiteten av ett problem. För att möjliggöra detta används flera 
datakällor. På detta sätt skapas en djupare förståelse och en bättre bild av problem. Yttre 
validitet uttrycker i vilken utsträckning resultatet ifrån en studie kan generaliseras och 
att även gälla i andra sammanhang (Merriam, 1994). 
 
För att öka validiteten, det vill säga mäta det som verkligen avses mäta, valde vi att 
endast intervjua styrelserepresentanter. Anledningen till detta val var att vi ansåg att 
styrelserepresentanterna var den grupp vars svar på bästa sätt kunde besvara vårt syfte. 
Styrelserepresentanternas besitter kunskap och erfarenhet om vår problemställning. För 
att försöka förbättra den inre validiteten i vår studie använde vi oss av kristallisering 
genom att erhålla både kvinnliga och manliga styrelserepresentanters syn på 
könskvotering generellt samt deras syn på lagstiftad könskvotering. 
 
För att försäkra oss om att vår intervjuguide var bra formulerad och innehöll relevanta 
frågor utifrån vårt syfte lät vi vår handledare samt två andra personer med relevanta 
kunskaper inom området läsa igenom vår intervjuguide. Detta menar Svenning (1996) 
är ett sätt att öka undersökningens kvalitet samt höja validiteten. Under intervjun fördes 
minnesanteckningar samt ljudupptagning för att öka validiteten samt för att erhålla så 
fullständig information som möjligt. Vi upplevde att samspelet mellan oss, i egenskap 
av intervjuare, och samtliga respondenter var mycket god. Vi bearbetade det insamlade 
materialet omedelbart efter det att varje intervju avslutats, för att på så sätt återskapa en 
så rättvis bild som möjlig av intervjuernas innehåll.  
 

3.5.3 Datainsamlingsproblem 

 
Enligt Merriam (1994) existerar brister som kan försämra undersökningens kvalitet vid 
användning av sekundärkällor. Till exempel så har informationen samlats in för ett 
annat syfte än vårt egna, vilket kan innebära att definitioner och mätmetoder inte säkert 
motsvarar uppställt syfte i vår egen studie.  Ett problem med sekundärdata är att det 
finns så mycket information att söka efter. Därför uppkommer svårigheter när dess 
leverans i förhållande till det egna syftet ska avgöras (ibid.). Vi lånade ett stort antal 
böcker, där vi valde ut det material vi fann relevant i förhållande till vårt syfte. 
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Eftersom individers åsikter om könskvotering kan vara en känslig fråga var det viktigt 
för oss att vi inte försökte påverka respondentens svar. Det faktum att vi tillhör det 
kvinnliga könet kan ha medfört att respondenterna vinklat sina svar därefter. 
Intervjuarens tonfall och ordval kan påverka respondentens svar, detta behöver dock 
inte ske medvetet från intervjuarens sida (Dahmström, 2000).  En nervös och jäktad 
intervjuare försämrar genomförandet av datainsamlingen. Därför är det enligt Ejvegård 
(1996), viktigt att komma utvilad och väl förberedd, men allra viktigast är det att 
intervjuaren presenterar sig själv samt klargör för respondenten vad materialet ska 
användas till.  
 
Andra saker vi beaktade när vi genomförde intervjuerna var att dessa skulle ske i en 
relativt avskild miljö med stängda dörrar och att samtliga mobiltelefoner stängdes av. 
Ljudupptagning kan störa respondenten, ibland kan till och med personen känna sig 
hotade av en diktafon. Efter en stund brukar vanligtvis respondenten slappna av 
(Dencombe, 1998). Vi ansåg dock inte detta som något större problem eftersom 
samtliga våra respondenter har erfarenhet av att bli intervjuade. 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras vår emiriska studie. Kapitlet är indelat utifrån de olika 
intervjuobjekten. Varje del inleds med en kort presentation av respondentens bakgrund 
sedan följer en sammanställning av den genomförda intervjun. 
 
 

4.1 Personlig intervju med Rolf Back 
 
1972 disputerade Rolf Back på Handelshögskolan i Stockholm och han har sedan dess 
hunnit med flera jobb och styrelseuppdrag. Back har bland annat arbetat som VD för 
Åhléns och Ahlsell och är numera professor vid Stockholms Universitet samt 
adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet. Under årens lopp har Back suttit i 
totalt 30 företagsstyrelser och av dessa har han suttit som styrelseordförande i cirka 
hälften. Back sitter för närvarande i totalt sex styrelser och i egenskap av ordförande i 
tre av dessa. Utbildningsradion och Polaris är två av de styrelser som Back idag är aktiv 
inom som styrelseledamot. 
 
De kvalifikationer Back anser att en styrelsemedlem bör ha, är en hög analysisk 
förmåga och förmåga att kunna se samband för att på så sätt kunna ställa viktiga frågor 
till företagsledningen. Hög integritet, hög moral, ärlighet och förmåga att kunna 
genomskåda bland annat narcissism, är samtliga egenskaper som uppskattas av Back. 
Han är av den uppfattningen att kvinnlighet inte utgör en kompetens. 
 
Back anser att män är annorlunda i jämförelse med kvinnor i karriären. Männen är 
tuffare och mer hänsynslösa och de tar för sig mer i diskussioner och på så sätt 
synliggör de sig själva på ett effektivt sätt. Han tror att kvinnor i större utsträckning 
tänker innan de talar. Back anser att manliga nätverk motarbetar kvinnor, eftersom 
dessa nätverk inte innefattar kvinnor. Kvinnor bör bygga upp egna nätverk för att på så 
sätt kunna skapa en grund till den dagen de själva sitter i styrelser och då kan rekrytera 
utifrån sina egna nätverk.  
 
Dagens hot om en lagstiftad könskvotering uppfattar Back som ”dumt, lite korkat, 
därför ett tomt hot”. Backs åsikter om könskvotering uttrycker han enligt följande: ”det 
där av egen kraft, det kanske tar en tid, när man ska förändra strukturer som har 
funnits länge, väldigt länge, då kanske man inte kan förvänta sig att det ska kunna 
förändras så väldigt snabbt”. Back uppfattar kravet om lagstiftad könskvotering som ett 
oerhört misslyckande och omyndigförklarande av beslutsfattarna inom näringslivet. 
 
Personligen tror inte Back att kvotering är en praktisk framkomlig väg, oavsett vad man 
har för åsikt i frågan. Han menar att kvotering inte är en lätt sak att genomföra juridiskt, 
eftersom en lagstiftad könskvotering skulle innebära att ABL skulle behöva förändras. 
Idag står det i ABL att styrelsemedlemmarna väljs av ägarna på bolagsstämman, detta är 
inte förenligt med en lagstiftad könskvotering, anser Back. 
 
 



EMPIRI 
 
 

18 

Back är dock hoppfull och menar att man måste ha tålamod, han tror att om ungefär 
tjugo år kommer det att råda en jämställdhet inom styrelser. Han ser gärna en fördelning 
som är 50-50 mellan könen. 
 
Den fördel som Back kan identifiera med en lagstiftad könskvotering är att detta 
troligen leder till att en jämnare könsfördelning snabbare uppnås. De nackdelar han 
nämner är att man genom lagstiftning troligen inte uppnår någon attitydförändring till 
en jämn könsfördelning inom företagsstyrelser. Han ser även en risk i att man i vissa 
hänseenden får avstå kompetens för kön.  
 
Back anser att könskvoteringsfrågan är av uppenbar karaktär och att den kommer att 
lösas till slut, man måste bara ha tålamod. Han anser dock det finns olika metoder för att 
påskynda utvecklingen av att fler kvinnor deltar inom styrelser. De metoder som Back 
anger som exempel är påverkansmetoder, debattmetoder, demokratiska- och politiska 
metoder. Tidsaspekten för hur lång tid det kommer att ta för att få en jämn 
könsfördelning i styrelser beror enligt Back på hur duktiga människor är att skapa 
opinion. 
 
 

4.2 Personlig intervju med Jan Jonsson 
 
Jan Jonsson är utbildad civilingenjör, och har doktorerat vid två tillfällen. Han har 
tidigare bland annat arbetat som VD på Nord Trä och haft styrelseuppdrag som 
ordförande i Wood Supply North AB. För närvarande är han teknik- och gatuchef inom 
Piteå Kommun och sitter bland annat som styrelseordförande i Bottenvikens Stuveri 
AB.  
 
De egenskaper Jan Jonsson värdesätter mest hos styrelsemedlemmar är bred erfarenhet, 
samt ett stort engagemang och allmän kunskap.  
 
Jonsson anser att en av orsakerna till varför det idag rekryteras så få kvinnor till 
styrelser är mäns ”kompisgäng”. Män känner män och kontaktar varandra när 
styrelseposter skall tillsättas. En annan förklaring är att kvinnor i stor utsträckning 
arbetar inom den offentliga sektorn och eftersom denna kompetens och erfarenhet som 
erhålls där inte värdesätts i andra sammanhang ses inte kvinnor som tänkbara 
kandidater. Ägarna till många organisationer har betydligt mindre kontakt med 
offentliga sektorn i förhållande till industrin. Ägarna vill tillsätta någon som tillvaratar 
deras intressen, någon som de känner och litar på, därför tillsätter ägarna individer som 
de känner till sedan tidigare. Jonsson menar att individer som besitter stora kontaktnät 
därför blir tillfrågade. 
 
Kvinnligt deltagande i styrelser tycker Jonsson är viktigt eftersom han anser att det finns 
ett mervärde i att ha såväl män som kvinnor representerade i styrelsen. Det är viktigt 
med en bred bas där alla inte är stöpta i samma form, utan besitter olika kunskaper och 
erfarenheter. Därför är det viktigt att kvinnor finns representerade på grund av deras 
annorlunda erfarenheter och kunskaper. Han anser inte att VD-erfarenhet är ett krav för 
att vara en lämplig styrelsemedlem.  
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Jonsson tycker inte att det går att säga en generell siffra hur fördelningen i styrelser bör 
vara, eftersom detta bör styras utifrån bolagets verksamhetsområde. Tillvägagångssättet 
för att öka den låga andelen kvinnor i styrelser vore enligt Jonsson att även innefatta 
styrelser i jämställdhetsplanen. Han motiverar detta med att styrelsen i allra högsta grad 
är en del av företaget. Han menar vidare att det vore relativt lätt att reglera lagen till att 
även innefatta styrelsens arbete. Ett långsiktigt arbete med jämställdhetsplanen skulle 
leda till positiva attityder, eftersom det då blir en naturlig del i organisationer. 
 
Jonssons har en negativ inställning till införandet av lagstiftad könskvotering. Han tror 
att en lagstiftning skulle leda till att kvinnorna och män uppfattar detta som att kvinnor 
rekryteras in på andra grunder än sina meriter. Eftersom det skulle bli ett tvång att 
rekrytera kvinnor, ser Jonsson en fara i att detta skulle leda till att ett A- och ett B-lag 
bildas inom styrelser. Ytterligare en nackdel han har identifierat, är att rekrytering av 
kandidater till styrelser inte längre skulle baseras på kompetens. Den enda fördelen han 
kan se med lagstiftad könskvotering är att då måste problemet börja tas på allvar.  
 
 

4.3 Personlig intervju med Margareta Jonsson 
 
1977 började Margareta Jonsson arbeta som kamrer i sina föräldrars familjeföretag 
Polarbageriet, som numera tillsammans med Polarbröd AB ingår i Polarrenen AB. 
Under samma år blev Jonsson delägare i familjeföretaget och numera är hon företagets 
huvudägare samt sitter som styrelseordförande i Polarbröds styrelse. Jonsson har en 
psykologiutbildning i grunden och byggde, i samband med att hon började i 
familjeföretaget, på med ett års företagsledarutbildning för att kunna jobba på olika 
poster i företaget. Margareta Jonsson har förutom uppdragen inom de egna företagen 
bland annat suttit som styrelseledamot i Stjärnurmakarna AB och LKAB.   
 
Jonsson anser att det inte är speciellt manligt eller kvinnligt att sitta i en styrelse, utan 
att styrelsemedlemmen istället skall besitta vissa egenskaper. Kvalifikationer som 
Jonsson värdesätter hos styrelseledamöter är erfarenhet och utbildning. Hon anser att 
det är av stor vikt att förstå företagskulturen i ett företag snarare än att besitta 
yrkeskunskap och fackkunskap inom företagets verksamhetsområde. 
 
Jonsson menar att hon blivit tillfrågad att delta i styrelser på grund av att många 
styrelser behöver fler kvinnor. Margareta tycker inte dessa erbjudanden är smickrande 
eftersom hon vet att förfrågningarna beror på att hon är en kvinna som syns. Jonsson har 
erfarenhet av att vara ensam kvinna i en styrelse, bland annat under sin tid i LKAB:s 
styrelse. Hon har dock sett en tendens att efter en tid rekryteras ytterligare någon kvinna 
till samma styrelse. 
 
Jonsson anser att könsfördelningen inom styrelser idag är allt för snedfördelad. 
Förklaringen till denna fördelning är enligt Jonsson avsaknaden av kvinnliga chefer i 
samhället. Denna avsaknad av kvinnliga chefer leder till att kvinnor inte syns och därför 
inte rekryteras till företagsstyrelser. ”Jag tror att företagen skulle ha mycket bättre 
framtidsutsikter med en könsblandad styrelse”.  
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I strävan för att få in fler kvinnor i företagsstyrelser anser Jonsson att man bör föra 
diskussioner, genomföra projekt som till exempel ”jämt på toppen” (se bilaga 2). 
Jonsson uppfattar en lagstiftad könskvotering som något negativt och som ett nederlag 
för Sveriges som land. 
 
Nackdelen med lagstiftad könskvotering är enligt Jonsson att kvinnorna blir gisslan och 
därmed inte räknas som fullvärdiga medlemmar i styrelsen. Jonsson har svårt att se 
några fördelar med lagstiftad könskvotering, det enda positiva hon kan se att en 
lagstiftning skulle medföra är att det skulle skaka om ordentligt och folk skulle få 
tillfälle att tänka om, för här handlar det enligt Jonsson om hur människor tänker. Ett 
förändringsarbete handlar om att förmå människor att tänka på ett nytt sätt och det tar 
tid med nya tankemönster om man inte blir påmind. Av denna anledning är det bra att 
ha könskvoteringsfrågan i luften. 
 
 

4.4 Personlig intervju med Inger Rönnqvist  
  
Inger Rönnqvist har tidigare arbetat på bank och som egen företagare och arbetar sedan 
tolv år tillbaka på Företagarcentrum i Piteå. Rönnqvist sitter idag i OKQ8 Piteås styrelse 
och har tidigare bland annat varit styrelseordförande i Piteå Kvinnliga Företagare. 
 
Inger Rönnqvist anser att bred erfarenhet och utbildning är viktiga förutsättningar för en 
styrelsemedlem. Hon anser att kvinnor är kreativa, har en bra simultanförmåga och en 
förmåga att se framåt och därför har mycket att tillföra styrelser.  
 
Rönnqvist menar att människor är medvetna om att det idag är få kvinnor i styrelser och 
hon köper inte många mäns förklaringar till detta problem. Männen menar många 
gånger att problemet beror på att det inte finns tillräckligt många kvalificerade kvinnor 
att rekrytera till styrelser.  
 
Rönnqvist tror bland annat att gamla normer ligger till grund för varför det idag finns så 
få kvinnor inom styrelser. Tidigare var männen inte vana att träffa på kvinnor på höga 
positioner, kvinnorna de träffade var hemmafruar. Hon tycker att män i dag har för lite 
kontakt med kvinnor som har saker att tillföra och att männen tycker att kvinnor är för 
surriga och jobbiga, och därför inte hör hemma i styrelserummen. Rönnqvist anser även 
att problemet beror på valberedningen, eftersom denna manssamling tenderar att 
nominera och rekrytera likasinnade. 
 
Generellt tycker inte Rönnqvist att könsfördelningen inom styrelsers bör vara en sådan 
stor fråga som den är idag. Fokus skall inte enbart ligga på könsfördelningen utan det är 
även viktigt att styrelsemedlemmarna trivs med varandra. Hon anser att kvinnor skall 
presentera sig själva och sin kunskap för män för att på så sätt få män att se kvinnor som 
potentiella styrelsekandidater. Rönnqvist är delaktig i ett kvinnligt nätverk där hon 
tillsammans med andra kvinnor tar del av varandras erfarenheter samt umgås. Detta 
nätverk har dock ännu inte resulterat i att kvinnorna har rekryterats in i varandras 
styrelser. 
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Rönnqvist är i grunden negativ till lagstiftad könskvotering. Hon menar att männen 
själva skall upptäcka att det finns ett behov av kvinnligt deltagande i styrelser. Om inte 
denna utveckling går framåt, ser hon dock ingen annan utväg än att lagstifta. Om en 
lagstiftad könskvotering skulle bli verklighet ser Rönnqvist två möjliga scenarion. 
Utfallet kan antingen bli att männen blir tacksamma för att det blev en lagstiftad 
könskvotering eller raka motsatsen, det vill säga att det resulterar i att kvinnorna får det 
ännu tuffare att bli accepterade som fullvärdiga styrelsemedlemmar än idag. 
 
 

4.5 Telefonintervju med Anders Sundström 
 
Anders Sundström har studerat till samhällsplanerare vid Umeå Universitet och har haft 
två ministerposter i Sveriges regering. Han har haft mellan 50-100 styrelseuppdrag 
genom åren, både i företagsstyrelser och i kommunala styrelser. Han har till exempel 
suttit i Vattenfalls styrelse i egenskap av ägarrepresentant för staten. Idag sitter 
Sundstöm bland annat i Sveriges riksdag och som ordförande i Sparbanken Nords 
styrelse. Sundström kommer dock att lämna sina politiska uppdrag under sommaren 
2004 och kommer därefter att tillträda som VD för Folksam Sverige den första 
september. 
 
Intresse för och tilltro till företagets verksamhet är de är de viktigaste egenskaperna en 
styrelsemedlem bör besitta, enligt Anders Sundstöm. Det är även av stor betydelse att 
styrelsemedlemmen är ambitiös och ordentligt påläst när det gäller de styrelseuppdrag 
som personen åtar sig. Eftersom en styrelse har till uppgift att både sätta upp mål och 
granska verksamheten samt tillsätta och avskeda företagsledningen krävs det en 
personkännedom bland styrelsens medlemmar. 
 
Sundström anser att det är en enorm förlust att det existerar en så stor snedfördelning 
mellan kvinnor och män i styrelser. Han anser att en blandning av både kvinnor och 
män inom styrelser skapar mervärde. Kvinnor bidrar bland annat till att diskussionerna 
blir mer seriösa och får ett djupare innehåll. En rimlig fördelning inom styrelser mellan 
kvinnor och män är enligt Sundström 50-50 procent. 
 
Anledningen till varför så få kvinnor rekryteras till styrelser är enligt Sundström att 
rekryteringen sker inom de egna nätverken, i dessa nätverk kan personer som sitter 
inom samma styrelser förekomma och det faktum att majoriteten ofta är män gör att det 
är oftast män som då rekryteras även till andra styrelseuppdrag. Det är enkelt att 
rekrytera i de egna nätverken eftersom man vet vilka kompetenser personen besitter. 
 
På frågan vad han anser att man kan göra åt det faktum att det är så få kvinnor i 
styrelser, svarar Sundstöm: ”någon form av kvotering annars kommer man aldrig att 
uppnå målet”. Sundström ser en fara i att det inte sker någon utveckling inom 
styrelserna eftersom det i stort sett alltid är samma individer som återkommer i styrelse 
efter styrelse. Han anser att det måste finnas någon typ av tvång att rekrytera kvinnor 
från andra miljöer och inte bara rekrytera kvinnor som redan innehar styrelseuppdrag. 
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Sundström tror inte att det går att lagstifta om en könskvotering. Han anser att det vore 
bäst om ägarna formulerar krav, alternativt att näringslivet utformar etiska regler, samt 
regler för styrelserekrytering. Ett exempel är att ägarna ställer krav på att det kön som är 
underrepresenterat lägst skall vara 40 procent. Detta skulle enligt Sundström även ge 
effekter i övriga samhället. En fördel Sundström kan se med en lagstiftad 
könskvotering, är att det snabbare skulle leda till en jämn könsfördelning inom 
företagsstyrelser. Sundström kan se att det blir mycket tuffare om kvinnor kommer in på 
grund av ett lagförslag och inte via ett krav från ägarna, eftersom detta kan leda till att 
kvinnorna inte tas på samma allvar. Det är viktigt att kvinnorna skall känna att de sitter 
på ägarnas mandat.  
 
 

4.6 Personlig intervju med Caroline Trapp 
 
Caroline Trapp har både en agronomutbildning och en pedagogisk utbildning. Hon har 
bland annat arbetat som lärare och rektor vid Grans Naturbruksskola samt arbetat med 
sitt och makens jordbruk. Trapp sitter idag som styrelseordförande i Lantmännens 
riksförbund (LRF), men fick inte fortsatt förtroende av valledningen trots att Trapp 
fortfarande har ett år kvar av sin mandatperiod. Trapp tog dock upp kampen för att 
behålla sin position i LRF vilket Aktuellt (2004-05-25) beskrev som något sensationellt 
i svenskt näringsliv. Medlemmarna gick emot valberedningens förslag och gav henne 
fortsatt förtroende som LRF:s ordförande. Övriga styrelser som Trapp sitter i är bland 
annat som vice ordförande i den Europeiska bondeorganisationen samt som 
styrelseledamot i Sparbanken Nord.  
 
I samband med Trapps tillträdande som styrelsemedlem uttryckte Sparbanken Nords 
VD Erik Hägglöv betydelsen av hennes kompetens, nätverk och engagemang som något 
värdefullt i samtalen om och för regionens utveckling och framtid. 
 
Trapp anser inte att kvinnor kan komma fram av egen kraft eftersom kvinnor stoppas av 
olika anledningar. Hon poängterar dock svårigheterna att som kvinna komma in i 
styrelser inte har någonting med duglighet och skicklighet att göra. ”Det här att man 
skulle få in en massa kvinnor som inte är kompetenta det tror jag är skitsnack, det sitter 
en hel massa karlar som är helt inkompetenta”. Orsakerna till varför den kvinnliga 
representationen inom styrelser ser ut som den gör är dels rekryteringsprocessen och 
dels att kvinnor inte har samma drivkraft att hålla sig kvar i samma utsträckning som 
män. Generellt anser Trapp att män använder mer härskartekniker i förhållande till 
kvinnor, härskartekniker handlar om att förlöjliga, och dominera. Trapp anser att 
kvinnor generellt är snabba och effektiva och svamlar inte massa utan vet vad de ska 
säga och säger det.  
 
Trapp anser att nätverk för det mesta kan anses som positivt i den meningen att man på 
så sätt skapar kontakter med olika typer av organisationer och verksamheter i samhället. 
De manliga nätverk kan dock utgöra ett hot, då människor genom nätverk bygger upp 
makt och maktbaser. Trapp deltar själv i ett nätverk tillsammans med kvinnor inom 
höga positioner inom organisationer som är medlemmar i LRF. 
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Kvinnorepresentationen är inte en kvinnofråga, enligt Trapp, utan en fråga för 
organisationerna, eftersom det bör ligga i deras intressen att ha en blandning av såväl 
kvinnor som män inom styrelser. För att man skall kunna skapa nytänkande styrelser, så 
krävs det att lojaliteter bryts och på detta sätt skapas plats inom styrelser. Trapp tror 
även att det finns en väldigt stark kraft för likformighet inom styrelser, det vill säga man 
vill ha likasinnade i sin omgivning. 
 
Trapp tycker att fördelningen mellan könen inom styrelser skall vara minst 35 procent 
av det underrepresenterade könet. Trapp anser att dagens snedfördelning är ett extremt 
underutnyttjande. Hon menar att lagstiftning är ett sätt för samhället att tala om att detta 
är viktigt. Lagstiftningen är dock inte den enda vägen, men Trapp tror inte en 
lagstiftning skulle vara till nackdel. Hon säger att hon ligger ganska nära en lagstiftning 
eftersom hon tycker att det finns ett behov av något som driver på en förändring. ”Det 
är inte så att det är en kvinnlig rättighet att få vara med och bestämma, att få vara med 
i beslutande organ, utan det är snarare en kvinnlig skyldighet”.  
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
I detta kapitel sammanställs och analyseras vår empiri utifrån den teorietiska 
referensramen vi valt med avsikt att besvara uppsatsens syfte. Löpande diskuteras även 
slutsatser utifrån den teori och empiri som ligger till grund för uppsatsen. För att 
förtydliga våra slutsatser väljer vi att genomgående kortfattat sammanställa dessa i 
anslutning till analysen. 
 
 

5.1 Egenskaper och kvalifikationer som styrelserepresentanter bör inneha 
 
Samtliga respondenter framhåller könsneutrala egenskaper och kvalifikationer som 
avgörande för att en individ skall rekryteras och/eller för att vara en bra och värdefull 
styrelsemedlem. De egenskaper och kvalifikationer respondenterna värdesätter är bland 
annat analytisk förmåga, engagemang, erfarenhet och utbildning. Detta överensstämmer 
med Dahlgren och Moberg (1990) som påpekar att bland annat hög analytisk förmåga 
och initiativförmåga är viktiga aspekter som bör beaktas vid rekryteringen av 
styrelsemedlemmar.  
 
Margareta Jonsson anser att det är av större betydelse att förstå ett företags kultur än att 
besitta yrkeskunskap inom företagets verksamhetsområden. Jonsson får stöd av 
Dahlgren och Moberg (1996) i sitt resonemang, eftersom även de menar att 
styrelseledamöternas allmänna kunskap är viktigare än expertiskunskap. Dahlgren och 
Moberg (1996) anser dock att styrelserepresentanterna bör besitta specialkunskap inom 
minst ett av företagens verksamhetsområden. Detta resonemang stödjer Anders 
Sundström som påpekar betydelsen av att vara påläst inom företagets verksamhet. 
Sundströms ståndpunkt stämmer även överens med vad Gabrielsson och Winlund 
(2000) anser, att utan kunskaper om organisationen kan styrelser varken agera 
rådgivande eller ifrågasätta ledningens aktiviteter.  
 
Utifrån ovanstående analys kan man sammanfattningsvis konstatera, att de egenskaper 
och kvalifikationer som anses vara av stor betydelse i valet av styrelserepresentanter är 
könsneutrala. Det är viktigare att styrelserepresentanterna besitter allmänna kunskaper 
än expertiskunskap samt en kunskap om organisationen, för att kunna bidra maximalt i 
styrelsearbetet.   
 
 

5.2 Hinder som kvinnor möter på vägen till styrelserummen 
 
Respondenternas erfarenheter av kvinnorepresentation inom styrelser stämmer väl 
överens med Fagerfjälls (2003) påpekande om att kvinnliga chefer och kvinnliga 
styrelserepresentanter inte är särskilt vanligt. En anledning till detta är enligt Drake och 
Solberg (1996) att så länge kvinnor och män representerar delvis olika egenskaper och 
kompetenser kommer det att rekryteras mer män än kvinnor om inte urvalen förändras.  
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Nästan alla styrelser som respondenterna sitter i är homogena grupper, det vill säga 
styrelser som till största delen består av män, detta menar Cohen och Levintal (1990) 
bidrar till snabbare beslut eftersom en heterogen grupps beslut baseras på flera 
individers perspektiv. Bourgeois refererad i Häckner (1993) anser dock att en alltför hög 
grad av samstämmighet kan anses dysfunktionellt. Med detta menar han att det fattas 
bättre och mer genomtänkta beslut om beslutsfattarna har olika perspektiv på problemet.  
 
Det råder skilda uppfattningar om kvinnlighet är en kompetens eller inte. Trapp anser 
det är en sorts kompetens att vara kvinna medan Back är av motsatt åsikt och menar att 
kvinnlighet inte kan betraktas som en kompetens. Ingley och van det Walt (2003) är 
eniga med respondenterna om att det skapas ett mervärde inom styrelser då det finns en 
balans av såväl kvinnor som män. Detta mervärde skapas då kvinnor och män 
kompletterar varandra, tack vare deras olika bakgrunder och perspektiv. Samtliga 
respondenter är överens om att rekrytering till styrelser framförallt sker genom 
kontakter via nätverk. Back, Sundström och Trapp är överens om att nätverk kan vara 
ett hinder för kvinnor att komma in i styrelser, när nätverk många gånger endast 
innefattar män. Enligt Karlöf, Nilsson och Edenfäldt Froment (2002) sker valet av 
styrelserepresentanter utifrån informella nätverk på irrationella grunder. Anders 
Sundström och Jan Jonsson menar att förklaringen till varför rekrytering sker i de egna 
nätverken, är att inom dessa nätverk finns människor man känner till och en vetskap om 
vilka kompetenser dessa individer besitter.  
 
Enligt Petrelius (2003) är VD-erfarenhet det främsta kravet vid rekrytering till styrelser, 
eftersom kvinnor sällan sitter på VD-positioner inverkar det negativt på 
kvinnorepresentationen i företagsstyrelser. Denna uppfattning delar även Margareta 
Jonsson som anser att dagens brist på kvinnliga chefer leder till att kvinnor inte syns i 
samma utsträckning och konsekvensen blir att kvinnor inte rekryteras till 
företagsstyrelser i samma omfattning som män. Jan Jonsson menar bestämt att VD-
erfarenhet inte är ett krav vid rekrytering av styrelsemedlemmar. 
 
Från analysen ovan framgår det att styrelseledamöter i företagsstyrelser kan vara 
likformiga i vissa avseenden och helt olika i andra. De flesta styrelser som 
respondenterna sitter i kan anses vara homogent sammansatta utifrån det faktum att de 
flesta av styrelsemedlemmarna är män med liknande bakgrund. Det kan vara en nackdel 
om styrelsen i ett företag är allt för homogent sammansatt, då detta kan ge upphov till 
en allt för ensidig syn vid beslutsfattande. Det är även av stor betydelse att ledamöterna 
besitter olika kompetenser, eftersom detta gör att ledamöterna kompletterar varandra. 
Det faktum att det finns ett begränsat antal kvinnor inom styrelser kan bland annat 
hänföras till de manliga nätverken. Dessa nätverk utestänger ofta kvinnor och det 
resulterar i att när män rekryterar i dessa nätverk innefattas sällan kvinnor. Utifrån 
ovanstående analys framstår det som att val av styrelserepresentanter kan ske på två 
grunder, rationell och irrationell grund. Då samtliga respondenter är valda som 
representanter för ägarna, kan valet av dessa ses som en kombination av rationella- och 
irrationella grunder, eftersom de dessutom valts utifrån nätverk som byggts upp genom 
olika typer av kontakter. 
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 Backs förhållningssätt till kvinnlighet och kompetens, utgör en barriär för kvinnor i sin 
strävan efter styrelseuppdrag. Detta beror på att om många människor delar Backs 
uppfattning, utgör denna syn ett avsevärt hinder för kvinnors avancemang till 
styrelserummen, eftersom kvinnor då inte betraktas som tänkbara kandidater. Dagens 
brist på kvinnliga VD:ar utgör även det ett hinder för kvinnors avancemang till 
företagsstyrelser, beroende på att det endast finns ett fåtal kvinnor med VD erfarenhet. 
 
 

5.3 Fördelar och nackdelar med lagstiftad könskvotering 
 
Med anledning av att lagstiftad könskvotering endast är ett förslag i dagsläget, så är det 
svårt att säkerställa vilka för- och nackdelar förslaget skulle innebära i praktiken. 
Möjliga konsekvenser har dock identifierats utifrån den teoretiska referensramen och 
respondenternas svar. 
  
Kvotering inom arbetslivet grundas enbart på människors kvalifikationer och inte på 
könstillhörighet (Drake & Solberg, 1996). Rolf Back och Jan Jonsson anser att risken 
med könskvotering är att man i vissa hänseenden får avstå kompetens för kön. Caroline 
Trapp och Inger Rönnqvist godtar dock inte argumentet att det inte finns kompetenta 
kvinnor att rekrytera till styrelser. 
 
Höök (2001) anser att en negativ laddning uppstår då fokusering sker på resultatet 
istället för rekryteringsprocessen. Rönnqvist och Sundström tror att en lagstiftad 
könskvotering kan medföra att det blir ännu tuffare för kvinnor inom styrelser. Risken 
som respondenterna ser är att kvinnor kan få det ännu svårare att bli tagna på allvar och 
att få sin röst hörd, eftersom de inte rekryterats in på krav från ägarna utan istället via 
lag. 
 
En tänkbar fördel som en lagstiftad könskvotering skulle kunna innebära är att den 
skapar en legitimitet, vilket enligt SOU 2003:16, skulle kunna få till följd att metoden 
på sikt kan spridas på frivillig väg till andra sammanhang. Detta är ett resonemang som 
Trapp till viss del instämmer i, eftersom hon anser att en lagstiftning signalerar att 
kvinnorepresentation är viktigt. Av respondenterna är det endast Trapp som ser 
övervägande positiva möjligheter i en lagstiftad könskvotering.  Rönnqvist är i grunden 
negativ till en lagstiftad könskvotering men ser en lagstiftning som en sista utväg om 
inte männen frivilligt ändrar attityden till kvinnligt deltagande i styrelser. Sundström 
tror inte på en lagstiftning av könskvotering, men eftersom han ser en fara i att samma 
individer förekommer i styrelse efter styrelse anser han att någon form av åtgärd bör 
vidtas. Sundström anser att det bästa vore att ägarna och näringslivet utformar krav och 
etiska regler för hur företagsstyrelser skall rekrytera sina medlemmar. Rolf Back, 
Margareta Jonsson och Jan Jonsson anser samtliga att en lagstiftad könskvotering inte är 
ett alternativ för svenskt näringslivs styrelser. Jan Jonsson framför ett förslag som enligt 
honom skulle möjliggöra en mer jämställd styrelse, detta förslag går ut på att även 
innefatta styrelsen i företagens jämställdhetsplaner.  
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En negativ inställning till kvotering kan uppstå om man bara ser till slutprodukten vilket 
respondenternas till stor del gör. Majoriteten av respondenterna anser att en lagstiftad 
könskvotering skulle medföra att kvinnor inom styrelser får det ännu tuffare än idag. 
Respondenterna verkar vara av den åsikten att de kvinnor som eventuellt kommer att 
kvoteras in i framtiden inte är tillräckligt kompetenta och endast kommer in på grund av 
ett tvång. Majoriteten av respondenterna delar den allmänt negativa inställning som 
råder i samhället gentemot könskvotering och då särskilt inom näringslivet.  
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I detta kapitel reflekterar vi över resultaten från analyserna genom en egen diskussion. 
Vidare beskriver vi uppsatsens styrkor och svagheter. Som avslutning på kapitlet tillika 
slutet på uppsatsen ges några förslag till fortsatta studier. 
 
 

6.1 Egna reflektioner  
 
Vi lever idag i männens värld. Kvinnorna kommer ofta i sista hand och måste kämpa för 
att få delta i beslutsfattandet inom svenskt näringsliv. Många anser att vi lever i ett 
jämställt samhälle, trots detta krävdes det ett hot om en eventuell lagstiftning för att få 
upp ögonen för den rådande situationen inom styrelser inom svenska näringsliv. Det 
faktum att organisationsstrukturen många gånger är skapade av män och för män, 
innebär stora hinder för kvinnor att nå ledande positioner. Vi tror dock inte att män 
uppfattar detta som ett hinder, eftersom de själva passar in i strukturen och därmed inte 
uppmärksammar problemet på samma sätt som kvinnor gör.  
 
Vi upplever att könskvotering är ett begrepp som väcker många känslor och åsikter och 
som fått en negativ klang. Samtidigt som det är många som har en negativ inställning 
till lagstiftad könskvotering är det även många som är positiva till någon annan form av 
kvotering, exempelvis positiv särbehandling. Vi tycker att det är märkligt att det råder 
en allmän negativ inställning till kvotering, eftersom vi anser att det idag redan 
förekommer en könskvotering inom svenskt näringslivs styrelser, som är till fördel för 
män. Denna könskvotering som gynnar män är accepterad till skillnad från en 
diskuterad lagstiftad könskvotering som skulle gynna kvinnor.  
 
Det är många som anser att en lagstiftad könskvotering skulle medföra att män börjar 
betrakta kvinnor som mindre värda sina platser inom styrelser. Det tror även vi kan vara 
ett möjligt scenario, men vi vill poängtera att det är just på grund av dessa män och 
deras ovillighet att betrakta kvinnor som kandidater som hotet om lagstiftad 
könskvotering uppkom till en början. 
 
Den senaste statistiken över antalet kvinnor i styrelser visar att fler kvinnor rekryteras 
till styrelser än tidigare. Huruvida denna uppgång har ett samband med Winbergs hot 
eller inte är svårt att veta, men vi tror att det detta hot har gett effekt inom svenskt 
näringslivs styrelser.  Winbergs hot upplever vi vara ett bra initiativ till en förändring, 
detta är en bra start på en utveckling där fler kvinnor rekryteras till styrelseposter. Vi är 
dock medvetna om att förändringar tar tid, förhoppningsvis kan dock dagens kvinnliga 
styrelserepresentanter underlätta för andra kvinnor att rekryteras till företagsstyrelser, 
exempelvis genom gemensamma nätverk. Styrelseledamöternas personliga nätverk har 
visat sig vara av stor betydelse vid sammansättningen av styrelser. Problemet för 
kvinnor är dock att de sällan ingår i dessa så betydelsefulla nätverk i 
rekryteringssammanhang. Det optimala vore naturligtvis att kvinnor får möjlighet att 
delta i de manliga nätverken, och på så sätt ingår i mäns rekryteringsunderlag.  
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Det kvarstår dock en risk för att män fortsätter att enbart rekrytera män bara för att de är 
män. Vi tror även att det vore bra om kvinnorna på egen hand bildade kvinnliga nätverk, 
som ett alternativ till de manliga. Vi har sett att ett medlemskap i de kvinnliga nätverken 
tyvärr har en mer social funktion än en rekryteringsbaserad funktion.  
 
Vi hoppas även att hotet leder till att fler män får upp ögonen för att kvinnor faktiskt 
kan bidra med nya perspektiv i styrelser och genom detta fortsätter att rekrytera 
kompetenta kvinnor. Vi har även identifierat ett allvarligt problem som har uppstått i 
samband med Winbergs hot, kvinnor som idag rekryterats till styrelser kan bli en sorts 
”gisslan”. Det vill säga kvinnor rekryteras endast för att förbättra kvinnorepresentation i 
styrelser för att företagen skall undgå att bli syndabock för problemet. 
 
Anders Sundström och Rolf Back är båda relativt övertygande om att det är i princip 
praktiskt och juridiskt omöjligt att lagstifta om könskvotering inom företagsstyrelser. 
Har dessa respondenter rätt i sitt påstående betyder detta att det enda kvarvarande 
alternativet är att kvinnor måste försöka ta sig in i styrelserummen av egen kraft. Detta 
faktum kräver dock att åtgärder sätts in för att möjliggöra för kvinnor att lättare göra 
entré i styrelserummen. Vi stödjer Jan Jonssons förslag om att även styrelsen borde 
omfattas av företagets jämställdhetsplan. Detta tror vi skulle sätta en större press på 
styrelserna att vidta åtgärder för representationen i styrelserna, vilket skulle kunna 
gynna ett kvinnligt deltagande. 
 
Vi är inte beredda att vänta ytterligare några generationer innan det uppstår en jämvikt 
inom svenska företagsstyrelser, eftersom vi vet att kvinnor skulle göra ett minst lika bra 
jobb som de män som sitter i styrelser idag. Vi föredrar att kvinnor på egen hand klarar 
av att ta sig in i styrelserummen, men idag finns få initativ som främjar en kvinnlig 
styrelserepresentation. Vi anser att projektet ”jämt på toppen” är ett bra initiativ i ett 
försök att öka dagens låga kvinnorepresentation inom styrelser. Fler liknande initiativ 
tror vi kommer att ge resultat på andelen kvinnor inom styrelser inom en överskådlig 
framtid. Det är viktigt att kvinnor får möjligheter att möta andra kvinnor i samma 
situation genom exempelvis kurser och seminarier. Dessa möten med andra med tror vi 
kan leda till att kvinnor tillsammans kan stärka varandras självförtroende genom dialog, 
samförstånd och gemensamt arbete. En lagstiftad könskvotering betraktar vi som en 
definitivt sista utväg för att förändra den obalans av kvinnor och män som idag råder 
inom styrelser.  
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6.2 Studiens styrkor och svagheter  
 
En svaghet i vår studie är att vi med säkerhet inte kan förutspå vilka konsekvenser en 
lagstiftad könskvotering skulle innebära, eftersom lagstiftad könskvotering inte existerar 
i dagsläget.  
 
En styrka vi ser i vår uppsats är att vi använt oss av kristallisering för att stärka studiens 
inre validitet. Genom att vi intervjuade såväl kvinnliga som manliga 
styrelserepresentanter har detta medfört att vi fått olika perspektiv på studiens 
problemområde. En annan styrka vi identifierat i vår uppsats är våra respondenters 
gedigna erfarenheter av styrelseuppdrag inom olika typer av organisationer och 
verksamhetsområden. 
 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi anser att vårt uppsatsämne är oerhört intressant, under arbetets gång har vi även 
funnit en hel andra perspektiv och områden som det skulle vara roligt och intressant att 
fördjupa sig inom. 
 

� Under vår uppsatsskrivning har det vid flertalet tillfällen framkommit hur 
viktiga de personliga nätverken är i rekryteringsarbetet. Därför tycker vi att det 
vore intressant att studera de kvinnliga nätverkens betydelse vid rekryteringen 
till höga poster i näringslivet.  

 
� Det vore intressant att genomföra en fallstudie i ett nystartat företag där man 

undersöker rekryteringsprocessen till styrelsen, för att se vad som är avgörande i 
valet av styrelsemedlemmar. 

 
� Till sist vill vi uppmärksamma att det idag inte bara är kvinnor som är 

underrepresenterade inom styrelser. Även andra grupper exempelvis invandrare 
är en minoritetsgrupp i styrelser vilket är ett problem som kan belysas i framtida 
uppsatser. 



REFERENSER 
 
 

 

REFERENSER 
 
Böcker och artiklar 
 
Asplund, G. (1994). Karriärens villkor: män, kvinnor och ledarskap. Stockholm: 
Bokförlaget Trevi AB. 
 
Baumgartner, B. ”Ofta fattas besluten över huvudena på bönderna” Land Lantbruk. 
2004-04-16 s. 8-9 
 
Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Burke. R. J. (1994). Women on Corporate Boards of Directors. Women in Management 
Review. (9) 5 s. 3-10. 
 
Catalyst. America’s largest companies are much more likely to have women directors. 
Corporate board. (2000) (21) 12 s. 28. 
 
Choen. W.M.& Levinthal.D.A. (1990). Absorptive Capacity: A new perspective on 
learning and innovation. Administrative Science Quarterly 35 s.128-152.  
 
Dahlgen, B. & Moberg, C. (1990). Nyckeln till styrelserummet. Stockholm: Norstedts 
förlag. 
 
Dahmström, K. (2000). Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk 
undersökning. Lund: Studentlitteratur.  
 
Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
 
Drake, I.& Solberg, A.G. (1996). Kvinnor och ledarskap. Lund: studentlitteratur. 
 
Ejvegård, R. (1996). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. (2001). Att utreda forska och rapportera. Malmö: 
Liber AB. 
 
Fagerfjäll, R (2003). Så spräcker vi glastaket. Stockholm: SNS förlag. 
 
Gabrielsson, J. & Winlund, H. (2000). Boards of directors in small and medium-sized 
industrial firms: The importance of board member activity and working style on board 
task performance. Akademisk forskningsrapport.  
 
Gregow, T. (2004). Sveriges rikes lag. Stockholm: Nordstedts Juridik AB. 
 
Harrigan, K.R. (1981). Numbers and positions of women elected to corporate boards. 
Academy of Management Journal. 3 s. 619-625 
 



REFERENSER 
 
 

 

Heidrick & Struggles (1993). The New Diversity: Women and Minorities on Corporate 
Boards. Chicago: Heidrick and Struggles.   
 
Häckner, E. (1993). Confirmity or divergence in describing the business concept and 
profitability. Scandinavian Journal of Management. 9 (4) s.265- 282. 
 
Höök, P. (2001). Stridspiloter i vida kjolar. EFI, Ekonomiska forskningsinstitutet vid 
handelshögskolan i Stockholm. 
 
Ingley, C.B. & van der Walt, N.T. (2003). Board configuration: building better boards. 
Corporate governance. 3 (4) s. 5-17.  
 
Karlöf, Nilsson och Edenfeldt Froment (2002) Strategi i ett styrelseperspektiv- en 
vägledning. Stockholm: Ekerlids Förlag.  
 
Lagutskottets betänkande 2002/03:LU7. Redovisning av könsfördelning inom 
företagsledningar. 
 
Larsson, G. ”Lär er männens språk” Dagens Industri 2004-04-20 s. 9 
 
Lindgren, G. (1996). Broderskapets logik. Kvinnovetenskaplig tidskrift. 1. s. 4-14. 
 
Malmström, M. (2002). Acquaring Competence to Create and Sustain Competitive 
Advantages – a study of four small high technology firms. Luleå tekninska universitet, 
Licentiate Thesis. 
 
McCormick-Hyland, M-A. & Marcellino, P.A. (2002). Examining gender on corporate 
boards: a regional study. Corporate Governance. 4 s. 24-31. 
 
Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: studentlitteratur. 
 
Nyberg, R. (1999). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar. Vasa: Edutime. 
 
Patel, R. & Davidson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Petrelius Karlberg, P. (2003). Kvinnor i koncernstyrelser. Stockholm: EFI & SNS förlag 
 
Prop. 2002/03:56. Redovisningen av könsfördelningen inom företagsledningar. 
 
Rogers, N. (1992). Våga tala. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Sjöstrand, S-E. & Petrelius, P. (2002). Rekrytering av koncernstyrelser Stockholm: EFI 
& SNS förlag. 
 
SOU 1994:3 Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap. Stockholm: Norstedts 
förlag. 
 
SOU 1997:135. Ledare makt och kön. Stockholm: Fritze. 



REFERENSER 
 
 

 

SOU 1998:6. Ty makten är din; myten om det rationella arbetslivet och det jämställda 
Sverige. Stockholm: Elanders Gotab. 
 
SOU 2003:16. Mansdominans i förändring: om ledningsgrupper och styrelser. 
Stockholm: Edita Nordstedts Tryckeri AB. 
 
Svenning, C. (1997). Metodboken. Staffanstorp: Lorentz Förlag.  
 
Vinicombe, S. & Colwill, N. (1995). The Essence of Women in Management. London: 
Prentice Hall. 
 
Wahl, A. (2003). Könstrukturer i organisationer. Lund: Studentlittertur. 
 
Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Yin, R.K. (1994). Case study research: design and methods. California: Sage 
Publication, inc.  
 
Åhs B. Härskartekniker. Aftonbladet. 2004-04-22 
  
Muntliga källor 
 
Back, Rolf. 2004-04-28  
 
Jonsson, Jan. 2004-05-05 
 
Jonsson, Margareta. 2004-05-03 
 
Rönnqvist, Inger. 2004-04-21 
 
Sundström, Anders. 2004-04-21 
 
Trapp, Caroline. 2004-04-16 
 
Internet 
 
http://www.ne.se (2004-04-19) 
 
http://www.ruterdam.se (2004-04-10) 
 
http://www.riksdagen.se (2004-04-25) 
 
http://www.bd.lst.se/narliv/jamstalld/index.htm (2004-05-01) 
 
TV 
 
Aktuellt, 2004-05-25, 21.00 



BILAGA 1 
 
 

 

Intervjuguide 
 
INLEDNING 
 

1. Vilken utbildning har du? 
2. Hur har din karriär sett ut? 

- Vilket/Vilka eventuella styrelseuppdrag har du haft tidigare? 
- I vilken ålder fick du ditt första styrelseuppdrag? 

3. Vilket/Vilka syrelseuppdrag har du idag? 
4. Hur har ”nomineringarna ”/rekryteringsprocessen till dina styrelseuppdrag gått 

till? 
- Vilka personer var inblandade i ”nomineringen”/rekryteringsprocessen och 
tillsättningen av dig?  
- Vad tror du gjorde att just du fick styrelseuppdraget? 
- Vilka kvalifikationer värdesätts mest? 
- Vilka egenskaper tycker du en styrelserepresentant bör ha? 

5. Hur går du tillväga när du rekryterar/nominerar en kandidat till styrelser?  
 

KVINNOR I STYRELSER – genom kvotering eller av egen kraft? 
 

6. Vad anser du om fördelningen mellan kvinnor och män i styrelser idag? 
7. Upplever du några fördelar eller nackdelar med vara man/kvinna i en styrelse?  
8. Vad tror du är orsakerna till varför så få kvinnor rekryteras till styrelser?  
9. Har du identifierat några skillnader mellan kvinnliga och manliga 

styrelserepresentanter? 
10. Anser du att det finns något mervärde i att ha både kvinnor och män 

representerade i styrelser? 
11. Bidrar kvinnor och män generellt med olika saker i styrelserummen? Vet du om 

den/de företag du sitter i styrelsen för har en uttalad vision att öka jämställdheten 
i företaget?  

12. Vet du om den/de styrelser du sitter i styrelsen för har en uttalad vision att öka 
jämställdheten i styrelsen?  

13. Hur uppfattar du att kvinnor bemöts i styrelser? 
14. Vad tror du att det beror på att det är så få kvinnor i styrelser? 
15. Hur tycker du att fördelningen mellan könen ska vara i styrelser? 
16. Vad anser du att man kan göra det faktum att det är så få kvinnor i styrelser? 

 
LAGSTIFTAD KÖNSKVOTERING 
 

17. Anser du att kvotering bör lagstiftas för att på så sätt få in fler kvinnor i 
styrelser? 

18. Vilka eventuella fördelar och nackdelar ser du med lagstiftad könskvotering? 
19. Vad anser du är den allmänna uppfattningen i styrelserummen angående 

könskvotering/ lagstiftad könskvotering? 
20. Andra synpunkter om könskvotering? 

 
Tack för din medverkan! 



BILAGA 2 
 
 

 

     

Projektet: Jämt på toppen 
 

Regeringen har startat ett projekt som kallas ”jämt på toppen” vilket innebär en satsning 
för att öka andelen kvinnor i företagsledningar och företagsstyrelser inom svenskt 
näringsliv. Av den anledningen bjöd Länsstyrelsen i Norrbotten in företag i Norrbotten 
med mer än 100 anställda till fem seminarietillfällen. Medverkade gjorde 20 av totalt 48 
inbjudna företag. Vid det första seminariet medverkade de deltagande företagens VD:ar 
och styrelseordföranden. VD:arna fick sedan i uppdrag att välja ut fyra blivande eller 
nuvarande mellanchefer av båda könen inom sina organisationer som skulle delta vid 
seminarietillfälle två, dessa mellanchefer diskuterade hur det ser ut i företaget idag, hur 
det skulle vilja att det ska se ut i förtaget och vad som kan göras för att uppnå detta. 
Under seminarietillfälle tre summerades de tidigare träffarna med samtliga deltagarna 
från seminarium ett och två. Även två uppföljningsseminarier planerades in, där ett av 
uppföljningstillfällena ägde rum under februari 2004 och den avslutande kommer att 
genomföras under februari månad 2005.  
 
 
Total sammanställning från 100> 500 anställda 
VD poster totalt 52, 8 % kvinnor (4 st.), 92 % män (48 st.) 
Ordförandeposter totalt 52, 15% kvinnor (8 st.), 85% män (44 st.) 
Ordinarie ledamotposter totalt 347, 22% kvinnor (78 st.), 78% män (269 st.) 
Suppleanter totalt 117, 27% kvinnor (32 st.), 73 % män (85 st.) 
 
Inom gruppen > 500 anställda 
Inga kvinnor på VD och ordförandeposter 
Av ordinarie ledamöter i styrelser är 16% kvinnor och 84% män 
Av suppleanter finns inga kvinnor 
 
Inom gruppen 200- 499 anställda 
VD posternas innehas av 7% kvinnor och 93% män 
Ordförandeposterna innehas av 27% kvinnor och 73% män 
Av ordinarie ledamöter i styrelser är 26% kvinnor och 74% män 
Av suppleanter är 30% kvinnor och 70% män 
 
Inom gruppen 100- 199 anställda 
VD posternas innehas av 10% kvinnor och 90% män 
Ordförandeposterna innehas av 13% kvinnor och 87% män 
Av ordinarie ledamöter i styrelser är 22% kvinnor och 78% män 
Av suppleanter är 31% kvinnor och 69% män 
 
 
Källa: http://www.bd.lst.se/narliv/jamstalld/index.htm 
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