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Sammanfattning 
Om man säger kvotering och i synnerhet könskvotering får de flesta 
personer en skeptisk min. Det är ett omdebatterat och aktuellt ämne, som 
man var och varannan dag hör om på TV eller kan läsa om i tidningar och 
tidskrifter.  
 
Debatten om könskvotering till aktiebolagsstyrelser har främst förts av våra 
politiker och företrädare för näringslivet. Men när Justitiedepartementet i 
juni förra året gav Catarina af Sandeberg i uppdrag att utreda frågan om en 
jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser och utforma förslag till en 
eventuell könskvoteringslag, så lyftes frågan verkligen fram. 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att utforska om en lag om könskvotering till 
bolagsstyrelser är rätt väg att gå eller om det finns andra bättre sätt att få in 
kvinnor i bolagsstyrelserna. Att det behövs fler kvinnor i våra 
bolagsstyrelser för att det ska bli jämställt råder det inga tvivel om. År 2005 
var 16,1 procent av styrelseledamöterna kvinnor. Det råder inte heller några 
tvivel om att kvinnor och män idag är överens om att kvinnor ska ha mer 
makt och ansvar i näringslivet samt i samhället överlag. Men frågan som har 
ställts på sin spets i denna uppsats är om en lag om könskvotering, som i för 
sig skulle kunna vara juridisk möjlig eftersom den varken gör intrång på 
egendomsskyddet i RF och EG-rätten eller diskrimineringsreglerna enligt 
EG-rätten, är det bästa och kanske det enda sättet att gå tillväga på för att nå 
jämställdhet i bolagsstyrelserna. 
 
Jag tror inte det, utan istället tror jag att företagen, staten samt män och 
kvinnor tillsammans måste arbeta aktivt med olika åtgärder, som till 
exempel tydliga jämställdhetsmål, mentors- och utbildningsverksamhet, 
nätverk och aktiva rekryteringsprocesser samt att kvinnor måste börja ta för 
sig mer och män måste lära sig att släppa in kvinnor, för att det ska bli en 
tillfredställande förändring mot jämställdhet i bolagsstyrelserna.  
 
Men dessa förslag kräver tid, kanske många år av behandling och 
inarbetning och jag är osäker på om regeringen och Sverige är beredda att 
vänta så länge, men det får framtiden utvisa.  
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1 Inledning 
Kvotering i allmänhet och könskvotering i synnerhet är ett omdebatterat 
område. Debatten om könskvotering till aktiebolagsstyrelser har främst förts 
av våra politiker och företrädare för näringslivet. Var och varannan dag har 
man kunnat läsa något om det i våra dagstidningar eller tidskrifter, främst 
sedan Justitiedepartementet i juni förra året gav Catarina af Sandeberg i 
uppdrag att utreda frågan om en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser 
och att utforma förslag till eventuella lagstiftningsåtgärder.  
 
Gemensamt för de olika aktörernas argumentation har varit hänvisningar till 
bakomliggande principer, såsom rättvisa, demokrati, mänskliga rättigheter 
och likabehandling, men till även hur en könskvoteringslag skulle förhålla 
sig till gällande rätt, då främst vad det gäller äganderätten och icke-
diskriminering. 
 
Kvinnor utbildar sig och arbetar i lika hög utsträckning som män i dagsläget 
i Sverige. Kvinnor arbetar i lika stor utsträckning i offentlig som i privat 
sektor, medan män till största del arbetar inom privat sektor enligt 
Statistiska centralbyrån. Men könsfördelningen på ledande poster i det 
svenska näringslivet motsvarar inte könsfördelningen mellan kvinnor och 
män i företag i stort. Andelen kvinnor sjunker och andelen män ökar bland 
cheferna och styrelseledamöterna i förhållande till samtliga anställda, i både 
privat och offentlig sektor. Män innehar en tydlig majoritet av posterna i 
både ledning och styrelse.1 Detta har som sagt väckt en politisk och medial 
debatt, där det från politiskt håll har ansetts önskvärt att åstadkomma en 
könsfördelning på ledande poster, då främst i styrelserna, som närmare 
ansluter till den könsfördelning som råder i samhället i stort. Även från 
näringslivets sida har det de senaste åren vuxit fram en medvetenhet och 
önskan att förändra den snedvridna könsfördelningen i styrelserna och på 
andra ledande poster inom företagen. Men politiker och näringslivet är dock 
inte överens hur en ökad kvinnorepresentation i bolagsstyrelserna ska 
åstadkommas. 
 
En del politiker, däribland Margareta Winberg, har hotat med lagstiftad 
könskvotering om en förändring i näringslivet inte uppstår. 2002 spetsade 
Margareta Winberg, då vice statsminister och jämställdhetsminister, till sitt 
kvoteringshot från 1999 och sa att minst en av fyra styrelseposter skulle 
innehas av kvinnor i slutet av år 2004. Om inte näringslivet skulle klara av 
detta på eget bevåg skulle kvotering av kvinnor i börsbolagsstyrelser ske via 
lagstiftning.2 Det blev varken 25 procent kvinnor i bolagsstyrelserna eller en 
kvoteringslag vid detta tillfälle, men diskussionen och arbetet har fortsatt på 
den politiska nivån.  

                                                 
1 SOU 2003:16 s. 19ff. 
2 J. Leijonhufvud, ”Winberg förbereder kvoteringslag: styrelserna ska ha 25 procent år 
2004”. 
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Med tanke på att näringslivet inte självt lyckats få in tillräckligt många 
kvinnor i sina styrelser, utan år 2005 fortfarande ligger på 16,1 procent 
kvinnor i bolagsstyrelserna3, så aktualiseras frågan om en lag om 
könskvotering till våra aktiebolags styrelser igen. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utforska om en lag om könskvotering till 
bolagsstyrelser är rätt väg att gå eller om det finns andra bättre sätt att få in 
kvinnor i bolagsstyrelserna. Mitt syfte är inte helt juridiskt, men jag är 
medveten om detta. 

1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen begränsas till att avse regler om styrelserepresentation i de fall 
som inget annat sägs. Det finns andra områden i bolag, som också kunde ha 
varit intressant att undersöka könsrepresentationen i, till exempel på 
ledningsnivå. 
 
Även andra områden som till exempel inom utbildningsområdet, som har 
aktualiserats i syfte att åstadkomma en ökad jämställdhet har lämnats åt 
sidan i denna uppsats. 
 
Vidare begränsas uppsatsen till att avse styrelser i aktiebolag, till största del 
aktiebolag som är noterade på börs i Sverige. Även andra bolagsformer 
skulle kunna tänkas bli föremål för en eventuell framtida lagstiftning om 
könskvotering till styrelser, men dessa former kommer inte att belysas om 
det inte nämns särskilt. 

1.3 Metod och material 
Det saknas bindande rättsregler vad det gäller bolagsstyrelsers 
sammansättning, och därför har jag till största del använt mig av en 
litteraturstudie på området. Jag har haft två problem vid utformandet av 
denna uppsats. Det ena är ett metodiskt problem och det är att det ännu inte 
finns något konkret förslag till en lag om könskvotering till bolagsstyrelser i 
Sverige.4 Skrivandet har därför i vissa fall varit hypotesdrivet, men jag har i 
de fall jag har kunnat, använt mig av förarbetet till och lagen om kvotering 
till bolagsstyrelser i Norge, som har varit tillämplig sedan 1 januari 2006.  
 
Mitt andra problem, bygger vidare på det första och det är att eftersom det 
inte finns något konkret förslag ännu, så finns det inte heller mycket doktrin 
på området. Jag har istället fått följa den samhällsdebatt som har pågått i ett 

                                                 
3 SIS Ägarservices årliga statistik över styrelser och revisorer i Sveriges börsföretag 2005-
2006. 
4 Det eventuella lagförslag som ska komma i början av juni, har inte kunnat beaktas i 
uppsatsen. Min uppsats lämnades in i mitten av maj och slutändringarna gjordes den 2 juni.  
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antal år och som har blivit väldigt aktuell i och med justitiedepartementets 
uppdrag om utredning av könsfördelning i bolagsstyrelser. Jag har använt 
mig av många tidnings- och tidskriftsartiklar, men har försökt vara kritisk 
mot dessa i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Jag har till viss del använt mig av en rättsdogmatisk metod i de avsnitt där 
jag visat och gjort en prövning av de eventuella reglernas förenlighet med 
den lagstiftning som anses överordnad nationella bestämmelser, vilket både 
grundlag och EG-rätten är. 

1.4 Disposition 
I uppsatsens inledande kapitel kommer jag att redogöra för den 
aktiebolagsrättsliga regleringen av styrelsens arbete och sammansättning 
enligt gällande rätt. Därefter kommer jag att sammanfatta hur kvinnors roll i 
bolagsstyrelser har sett ut under 1900- talet och fram till idag, 2006. Detta 
leder mig sedan vidare till nästa fråga, varför det ser ut som det gör i 
svenska bolagsstyrelser, och i uppsatsens fjärde kapitel redogörs därför 
vilka hinder och svårigheter kvinnor stöter på vid en tillsättning av 
styrelseledamöter.  
 
I nästföljande kapitel kommer jag att redovisa varför vi bör ha en jämnare 
könsfördelning i våra bolagsstyrelser och vad man tjänar på det, vilket sedan 
leder vidare till vilka åtgärder som har gjorts och kommer att göras på 
området, för att få en mer jämställd styrelse i aktiebolagen. En av de 
föreslagna åtgärderna är en könskvoteringslag, något som genomförts i 
Norge och därför gör det intressant att titta på hur denna lag är uppbyggd. I 
uppsatsens sjätte kapitel redogör jag därför för den norska lagstiftningen vad 
det gäller könskvotering till bolagsstyrelser. Vidare i detta kapitel kommer 
jag att redovisa det svenska uppdraget om utredning av könsfördelning i 
styrelser och hur en eventuell lag skulle kunna vara konstruerad. Detta 
kapitel avslutas med en diskussion om och alternativ till en eventuell 
kvoteringslag. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av de slutsatser 
jag kommit fram till. 
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2 Bolagets styrelse 
I ett aktiebolag är det viktigaste ledningsorganet alltid styrelsen. Styrelsen 
svarar för företagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. 
Viktiga beslut, inklusive beslut om bolagets långsiktiga utveckling och 
inriktning, antas alltid på styrelsenivå. Därför kan man anta att valet av 
medarbetare på ledande positioner och vilka beslut som tas är beroende av 
styrelsens sammansättning. Jag kommer i detta kapitel kortfattat att gå 
igenom de lagregler som reglerar styrelsens sammansättning i aktiebolag. 

2.1 Aktiebolagslagen 
Enligt 8 kap 1 § ABL ska ett aktiebolag ha en styrelse med en eller flera 
ledamöter. Hur många dessa är eller lägsta och högsta antalet 
styrelseledamöter, ska anges i företagets bolagsordning. I publika bolag ska 
styrelsen ha minst tre ledamöter, enligt 8 kap 46 § ABL. Storleken på 
bolagsstyrelser varierar påtagligt, men man kan se en minskning av antalet 
stämmovalda ledamöter under senare årtionden.5 Under de senaste åren har 
ledamotssnittet legat stadigt på sex till sju stycken.6

 
Styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman, men kan utses på annat sätt 
om det föreskrivs i bolagsordningen, enligt 8 kap 8 § ABL. Det innebär att 
rätten att utse en eller flera styrelseledamöter kan ges till någon annan än 
stämman. Det är inte ovanligt att detta undantag utnyttjas för att tillförsäkra 
till exempel en långivare till bolaget, en plats i styrelsen.7 Gemensamt för de 
båda tillvägagångssätten att utse styrelseledamöter är att det är aktieägarna 
som på något sätt disponerar över rätten att utse styrelse. Man kan uttrycka 
det som att styrelsen är ägarnas ”förlängda arm”. Ett annat sätt att se på 
styrelsens ställning i relation till ägarna och ledningen är att beskriva två av 
dess grundläggande uppgifter. Styrelsen har dels till uppgift att förklara och 
redovisa verksamheten för aktieägarna och dels till uppgift att förklara och 
redovisa ägarnas krav och förväntningar för ledningen.8

 
Som framgår har aktieägarna genom bolagsstämman ett betydande 
inflytande över styrelsens sammansättning, men det finns vissa 
begränsningar av ägarnas rätt. I 8 kap 8 § ABL finns angivet att styrelsen 
eller en styrelseledamot inte får ges rätt att utse styrelseledamöter. Vidare 
begränsas, som sagts ovan, aktieägarnas möjlighet att utse styrelse på annat 
sätt än genom bolagsstämmans val. Dock ska mer än hälften av 
styrelseledamöterna utses av stämman i publika aktiebolag, enligt 8 kap  
47 § ABL. 

                                                 
5 B. Brodin, et al., Styrelsearbete i koncerner, 1996, s. 35. 
6 SIS Ägarservices årliga statistik över styrelser och revisorer i Sveriges börsföretag 2005-
2006. 
7 M. Smiciklas, Bolag, föreningar och stiftelser, 1999, s. 111. 
8 B. Brodin, et al., a.a., s. 16. 
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I ABL anges ett antal hinder som begränsar vem som får utses till 
styrelseledamot. En juridisk person kan inte vara ledamot. Det är med andra 
ord bara bestämda fysiska personer som kan utses. En person som är 
underårig, är i konkurs eller har en förvaltare kan inte heller utses till 
styrelseledamot. Vidare får den som har näringsförbud9 inte utses. Den som 
inte avser att ta del i sådan verksamhet som ankommer på styrelsen enligt 
lagen får inte heller utses till ledamot.10 Enligt 8 kap 9 § ABL ska minst 
hälften av antalet ledamöter i styrelsen vara bosatta inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. 

2.2 Lagen om styrelserepresentation för 
de privatanställda 

Utöver de regler som finns i ABL om att utse styrelseledamöter, finns det i 
LSP11 regler om styrelserepresentation för aktiebolagets anställda.  
I 4 § LSP sägs att de anställda har rätt att utse två ledamöter (plus 
suppleanter till dessa) till styrelsen, om företaget där de arbetar har minst 25 
sysselsatta arbetstagare. Vidare sägs att om företaget bedriver verksamhet 
inom skilda branscher och under det senaste räkenskapsåret sysselsatt minst 
1000 arbetstagare, har de anställda rätt till tre styrelseledamöter (med ett lika 
stort antal suppleanter). Ett undantag till det ovan sagda är enligt 4 § 3 st 
LSP dock att antalet arbetstagarledamöter inte får överstiga antalet övriga 
styrelseledamöter. Det är den lokala fackliga organisationen, som har 
kollektivavtal med bolaget, som beslutar vilka som ska företräda de 
anställda, enligt 7 § LSP. 
 
Syftet med dessa regler är enligt 1 § LSP att ge de anställda insyn i och 
inflytande på företagets verksamhet. Det har allmänt ansetts att möjligheten 
att tillvarata de anställdas intressen endast i liten utsträckning kan kopplas 
samman med antalet representanter de får i styrelsen. Styrelserepresentation 
för de anställda anses istället ha sin främsta betydelse i att den öppnar en 
väg för insyn och ett ömsesidigt informationsutbyte mellan företagets 
ledning och anställda.12

 
Detta är de lagfästa regler som finns, enligt gällande rätt, som bestämmer 
hur en bolagsstyrelse ska utses och sätter ramarna för hur den ska vara 
uppbyggd, samt vilka inskränkningar det i dagsläget finns i aktieägarnas rätt 
att utse ledamöter till styrelsen. Som framkommit finns det inga regler enligt 
gällande rätt som rör förhållandet med en viss könsrepresentation i 
aktiebolags styrelse.   

                                                 
9 Enligt lagen (1986:436) om näringsförbud. 
10 8 kap 10-12 § § ABL. 
11 Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. 
12 Prop 1987/88:10 s. 62. 
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2.3 Svensk kod för bolagsstyrning 
Bolagskoden är en samlad kod, som arbetats fram av Kodgruppen och 
Förtroendekommissionen, och blev färdig för drygt ett år sedan. Dess 
inriktning är att förbättra bolagsstyrningen genom en utvecklad 
självreglering. Näringslivet ska genom sina aktörer hantera och utveckla 
koden i framtiden. Att bolagskoden togs fram, grundade sig inte på en 
avsaknad av regler på området. Bolagskoden framställdes för att skapa en 
mer heltäckande sammanställning av vad som kan sägas utgöra god svensk 
sed för bolagsstyrning, utifrån befintliga regler och kutymer, men också för 
att på vissa områden höja ambitionsnivån över gällande praxis.13

 
Svensk kod för bolagsstyrning är ingen lag, och behöver inte följas, men 
målet är att uppnå en bred förankring i det svenska näringslivet. 
Bolagskoden bygger på principen ”följ eller förklara”, som innebär att 
företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler, men då ska 
man avge en förklaring där man redovisar skälen till avvikelsen.14

 
I Sverige har vi än så länge inga lagfästa regler beträffande en viss 
könsrepresentation i bolagsstyrelser. Men enligt 3.2.1 i bolagskoden 
föreskrivs emellertid att en jämn könsfördelning i styrelser skall 
eftersträvas. Motivet till detta är att det tros kunna ”bidra till att höja 
kvaliteten i styrelsearbetet, dels genom att bättre utnyttja den potential av 
kompetens och intellektuell kapacitet som finns i den kvinnliga delen av 
befolkningen, dels genom att bredda erfarenhetsbasen och perspektiven i 
styrelsearbetet”.15

 
Man kan ifrågasätta om bestämmelsen i bolagskoden kommer att ha någon 
större påverkan på styrelsernas sammansättning, med tanke på att koden 
bygger på självreglering och att något egentligt krav på resultat saknas. 
Eftersom bolagskoden inte innehåller något krav på resultat om vad jämn 
könsfördelning i styrelser ska innebära, kan det bli svårt att bedöma var 
gränsen för avvikelse ska dras. Ett förslag till detta problem diskuteras av 
Christer Elmehagen16, han menar att principen ”följa eller förklara” bör 
gälla om könsfördelningen i styrelsen inte är jämn och att en uppföljning 
kan komma till med hjälp av att beskrivningen av rekryteringsprocessen blir 
en del av årsredovisningen, efter att den har tagits upp på bolagsstämman. 
Denna beskrivning blir i sin tur en rik källa till fortsatt diskussion och ett 
incitament till naturlig förändring.17 Årsredovisningen ska verka som ett 
underlag, för uppföljning av principen ”följa eller förklara”. 

                                                 
13 Svensk kod för bolagsstyrning, s. 4ff. 
14 ibid. 
15 SOU 2004:47 s. 214. 
16 VD och kapitalförvaltningschef på AMF Pension. 
17 C. Elmehagen, ”Omöjligt kvotera till börsbolag”. 
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2.4 Urvalspopulationen 
De personer som bedöms kunna komma i fråga för styrelseuppdrag i stora 
företag anses av vissa vara en ganska liten grupp. Det finns också 
begränsningar i rörligheten inom denna grupp av människor, eftersom 
styrelseuppdrag förutom kompetens handlar om interpersonella förtroenden. 
Det är därför inte så konstigt att det uppstår kretsar eller nätverk av mer eller 
mindre närstående personer som arbetar tillsammans i en eller flera 
styrelser. Detta för med sig att styrelsekandidater i de enskilda fallen blir 
begränsad.18 Den bästa sammansättningen av en bolagsstyrelse borde enligt 
min mening vara den där bland annan svenska och utländska medborgare, 
erfarna äldre personer och framtidsnyfikna yngre personer, kvinnor och män 
samt specialister och exekutiva erfarenheter finns representerade. Detta 
borde vara nödvändigt för att i varje enskilt fall åstadkomma en väl 
fungerande helhet, som förhoppningsvis kännetecknar resten av 
organisationen. Mixen som sådan är, enligt mig, mycket viktig. Men som vi 
kommer att se senare, så uppfyller inte våra svenska styrelser alls denna 
sammansättning. Jag kommer fortsättningsvis i uppsatsen endast diskutera 
de både könens representation i styrelsen. Med det säger jag inte att etnicitet 
med mera inte är viktigt i sammanhanget.  

2.5 Rekrytering av styrelseledamöter 
När man tittar på aktiebolagens styrelser är det viktigt att undersöka hur 
rekrytering och nominering av styrelseledamöter går till. Det är ofta här man 
hittar förklaringen till hur styrelsen ser ut och varför den ser ut på ett 
speciellt sett till exempel ett lågt antal kvinnor. 
 
Det förekommer många olika modeller för nominering och rekrytering av 
bolagsstyrelser. Tidigare var det ofta så att styrelseordföranden, möjligtvis 
tillsammans med huvudägaren till bolaget, rekryterade nya ledamöter. Sedan 
förankrades förslaget hos de största ägarna innan bolagsstämman, där det 
sedan bestämdes. Under 1990-talet började detta förändras och ett nytt sätt 
att rekrytera styrelseledamöter utvecklades, nämligen 
nomineringskommittéer, vilket är ett led i försöken att höja kvalitén i 
bolagsstyrelserna. Med nomineringskommitté avses att ett antal personer 
formellt blir utsedda på bolagsstämman att nominera kandidater till 
styrelsen. På så sätt tillsätter man en enhet att finnas mellan aktieägarna och 
styrelsen.19  
 
Det finns många sätt för en nomineringskommitté att gå tillväga vid en 
rekryteringsprocess till styrelsen. Men grundförfarandet innebär att man 
börjar med att göra en ”behovsanalys”, för att med hjälp av denna identifiera 
lämpliga kandidater. För att hitta kandidater är den vanligaste och viktigaste 
rekryteringsbasen kommitténs egna nätverk. Det förekommer också att de 

                                                 
18 B. Brodin, et al., a.a., s. 38. 
19 S-E. Sjöstrand och P. Petrelius, Rekrytering av koncernbolagstyrelser, s. 33. 
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använder sig av rekryteringsföretag, för att nå en större öppenhet i 
processerna.20 Cecilia Lager21, som är VD för SEB Fonder, menar att det 
blir allt vanligare när man söker nya ledamöter att använda sig av 
rekryteringsföretag, och säger vidare att det är ett sätt att hitta in i nya 
nätverk.22 Även i Pernilla Petrelius Karlbergs arbete23 läggs det fram att det 
blivit allt vanligare att företrädare för nomineringskommittéer använder sig 
av rekryteringskonsulter.24  
 
Vidare i processen sker utvärdering och selektion, där man i kommittén 
diskuterar kandidaternas respektive lämplighet för den aktuella styrelsen. 
Självfallet varierar utvärderingens karaktär på grund av om kandidaterna är 
kända för kommittén eller inte. Slutligen beslutas vilka kandidater som ska 
nomineras till styrelsen. Men man får inte glömma att de mest eftertraktade 
kandidaterna har ofta många anbud att välja mellan och tackar de i slutändan 
nej måste kommittén börja om.25

                                                 
20 S-E. Sjöstrand och P. Petrelius, a.a., s. 53ff.  
21 Sitter i valberedningar för Alfa Laval, Billerud, Bure Equity, Munters och Observer. 
22 L. Vikström, ”Guldläge för styrelsesugna kvinnor”. 
23 Doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. 
24 P. Petrelius Karlberg, Kvinnor i koncernstyrelser, 2003, s. 21. 
25 S-E. Sjöstrand och P. Petrelius, a.a., s. 70f. 
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3 Svenska bolagsstyrelser  
I detta kapitel kommer jag att göra en historisk tillbakablick över hur det har 
sett ut för kvinnor i de svenska bolagsstyrelserna. Detta gör jag för att visa 
hur kvinnornas roll i de svenska bolagsstyrelserna har sett ut under 1900-
talet och fram till idag, 2006. Genom denna historiska tillbakablick hoppas 
jag göra det lättare att förstå hur kvinnors väg in bland de ledande 
positionerna i företag har gått till och hur deras makt och ansvar har 
förändrats. 

3.1 Fram till idag 
Historiskt sett finns det få studier om kvinnor i bolagsstyrelser. De som 
finns, är i första hand studier av biologisk karaktär eller 
företagsmonografier, där studiet om kvinnor som chefer i första hand inte 
stått i fokus. I dessa undersökningar diskuteras kvinnor som enskilda 
företagare, där man framför allt lyfter fram om kvinnornas roll i 
familjeföretag och om de formellt kan agera i företaget.  Det finns alltså lite 
kunskap om kvinnors närvaro i styrelser på en övergripande nivå, och även 
bristande forskning om företag ur en könsteoretisk aspekt.26  
 
Under år 1918 till 1973 fanns kvinnor representerade i aktiebolags styrelser, 
om än i liten skala. År 1918 fanns det minst en kvinna i styrelsen i 3 procent 
av de registrerade företagen, men 1973 hade denna siffra ökat till 10 
procent. (Jämför dessa siffror med år 2004, då 91 procent av bolagen hade 
minst en kvinna i styrelsen.27) Den högsta siffran under denna tid, där minst 
en kvinna var representerad i styrelsen var 1953 med 12 procent därefter 
sjönk den.28

 
Från början av 1990-talet fram till år 2002 var förändringarna små när det 
gäller förekomsten av kvinnliga ordinarie styrelseledamöter i de 
börsnoterade bolagen. Procentsatsen för kvinnliga styrelseledamöter i 
börsbolagen översteg under denna period inte vid något tillfälle fyra 
procent. Under 1990-talet ökade kvinnorepresentationen i styrelser högst 
med en halv procent per år, och år 2000 utgjorde kvinnor 4,8 procent av 
samtliga styrelseledamöter.29

 
Men år 2003 hände det något, andelen kvinnliga styrelseledamöter ökade 
med nästan 100 procent. Som kan utläsas av diagrammet nedan ökade 
procentsatsen från 6 procent år 2002 till 11,6 procent. En av dem som 
uppmärksammade den stora förändringen var Pernilla Petrelius Karlberg, 
som jag nämnt tidigare i mitt arbete. Hon följde upp sin tidigare 

                                                 
26 SOU 2003:16 s. 60ff. 
27 European Board Women Monitor 2004. 
28 SOU 2003:16 s. 67. 
29 A. Boschini, Balans på toppen, 2004, s. 28. 
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undersökning30 och ställde sig frågan; vilka faktorer berodde den stora 
ökningen på? 
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Figur3.1 Andelen kvinnor i bolagsstyrelser mellan år 2000-2005. 
 
De faktorer som Petrelius Karlberg upptäckte i sin undersökning var av 
varierande sort. Det övergripande svaret hon fick var att det hade pågått en 
utveckling inom styrelserekrytering de senaste åren, som bland annat 
inneburit fler kvinnor i börsstyrelserna. Denna utveckling blev väldigt 
förstärkt 2003, vilket kan bero på att det fanns fler kvinnor att tillgå. Många 
av personerna som var med i undersökningen menade att allt fler kvinnor 
hade gjort karriär och uppnått de kvalifikationer som behövs för att komma 
ifråga för ett styrelseuppdrag, samt att det började ses som mer positivt att 
ha kvinnor i styrelserna. Man ser alltså den kraftiga ökningen år 2003 som 
en naturlig utveckling, men man kan se att nomineringskommittéerna 
arbetade mer aktivt med att hitta kvinnliga kandidater.31  Till exempel sa vid 
denna tidpunkt Gunilla Arhén, VD för Ruter Dam32, att ”hela näringslivet är 
ute och söker kvinnliga chefer nu, det har aldrig varit ett sådant drag i 
frågan” och ”det är en påfallande förändring, jag blir tillfrågad om lämpliga 
styrelsekandidater varje vecka, både av de mentorer vi har i organisationen, 
själva styrelsemedlemmar, nomineringskommittéer och företagsledare”.33  
 
En annan faktor som nämndes var att den allmänna debatten har bidragit till 
ett tryck, som gjorde att frågan om kvinnliga styrelseledamöter kom högt 
upp på dagordningen. Med tryck menade de utfrågade det starka kravet på 
att få in fler kvinnor i börsbolagens styrelser, vilket uttrycktes bland 
aktieägare och i media. I våra dagstidningar och affärspress följdes och följs 
fortfarande nomineringsprocesserna och rapportering av nominerade 
kvinnor varje vecka, vilket ledde till att de rekryteringsansvariga har 

                                                 
30 ”Rekrytering av koncernstyrelser - nomineringsförfaranden och styrelsesammansättning 
med fokus på kvinnors ställning och möjligheter”. 
31 P. Petrelius Karlberg, a.a., s. 12ff. 
32 Ett utvecklingsprogram för ledare. 
33 L. Weilenmann, ”På väg mot makten: Kvinnorna har ännu lång väg in i styrelserummen”. 
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prioriterat frågan. Genom uppmärksamhet i medierna, blev frågan om antal 
kvinnliga ledamöter ett sätt för börsföretagen att uppträda politiskt korrekt. 
Det blev näst intill omöjligt att inte arbeta med frågan, om man inte ville bli 
uthängd i media.34

 
Även hotet om kvotering blev en faktor som spelade roll enligt 
undersökningen.35 Det var den 25 november 2002, som Margareta Winberg, 
då vice statsminister och jämställdhetsminister, spetsade till sitt 
kvoteringshot från 1999. Hon sa att minst en av fyra styrelseposter, alltså 25 
procent, skulle innehas av kvinnor i slutet av år 2004. Om inte näringslivet 
skulle klara av detta på eget bevåg skulle kvotering av kvinnor i 
börsbolagsstyrelser ske via lagstiftning.36 Många av de tillfrågade i 
undersökningen ansåg att hotet om kvotering fått effekten att frågan om 
kvinnliga styrelseledamöter prioriterades högre i nomineringsarbetet. Andra 
menade att de inte tagit hotet om kvotering på allvar, utan mer sett det som 
ett sätt att få igång en diskussion.37 Men jag tror att trots kvoteringshotet, 
som säkert spelade roll, så hade ökningen ändå inte blivit så kraftig om inte 
arbetet med att få in kvinnor i börsstyrelserna redan hade inletts och pågått 
ett par år.  

3.2 2006-års styrelser 
År 2005 fanns det 16,1 % kvinnor i bolagsstyrelserna för svenska 
börsbolag38, vilket kan utläsas i figur 3.1. Jag har valt ut tio stycken 
börsbolag vilka är noterade på A-listan, och undersökt hur deras styrelser är 
hopsatta i år, 2006. De företag jag valt ut är: Ericsson, Gambro, 
Hufvudstaden, Lindex, Nordea, SAS, SEB, Ticket, Trelleborg och Volvo. 
 
I min undersökning av dessa tio bolagsstyrelser har jag funnit att det 
sammanlagt finns 79 stycken ledamöter39, varav 17 stycken är kvinnor och 
62 stycken är män. Det betyder att det i dessa börsbolag finns 21,5 procent 
kvinnor och 78,5 procent män. Om detta skulle vara ett genomsnitt av alla 
börsbolag betyder det att procentkvoten av kvinnor i år har stigit med 5,4 
procent. Denna procentsats stämmer rätt bra överens med European Board 
Women Monitors statistik som anger att 20 procent av styrelseledamöterna i 
Sverige är kvinnor. Denna siffra lade Jonathan Macey, professor i corporate 
law, securities law och corporate finance på Yale Law School i USA, fram 
vid ett seminarium som Svenskt Näringsliv höll den 21 april 2006.40 Han 
menade att Sverige ligger bra till i jämförelse med de flesta andra länder. 
Genomsnittet i Europa ligger på åtta procent kvinnor i bolagsstyrelserna. 

                                                 
34 P. Petrelius Karlberg, a.a., s. 13ff. 
35 ibid. 
36 J. Leijonhufvud, ”Winberg förbereder kvoteringslag: styrelserna ska ha 25 procent år 
2004”. 
37 P. Petrelius Karlberg, a.a., s. 18f. 
38 SIS Ägarservices årliga statistik över styrelser och revisorer i Sveriges börsföretag 2005-
2006. 
39 Jag har inte räknat med arbetstagarrepresentanterna i min undersökning. 
40 Seminariet Kvotering och karriärvillkor i näringslivet. 
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Sverige hamnar tillsammans med Norge (22 procent) och Finland (14 
procent) i topp, medan Danmark, Spanien, Belgien och Italien ligger i 
botten på två till fyra procent kvinnor.41 Men enligt mig är procentandelen 
kvinnor i våra börsbolags styrelser fortfarande alldeles för låg. Fast man kan 
ändå se denna eventuella ökning som något väldigt positivt. 
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Figur 3.2  Antal kvinnor resp. män i tio utvalda börsbolags styrelser 2006.42

 
I figur 3.3 nedan kan utläsas att de företag som har den jämnaste 
könsfördelningen i sin styrelse 2006 enligt min undersökning, är Gambro 
med 37,5 procent kvinnor och Nordea med 36,5 procent kvinnor. De har 
tagit problem med jämställdhet på de ledande posterna i företaget på allvar. 
Ticket har den absolut sämsta könsfördelningen, eftersom de inte har en 
enda kvinna i sin styrelse det här året. Ericsson, SEB och SAS utgör någon 
slags median med 20 procent kvinnor i styrelsen 2006. 
 

                                                 
41 EPNW European Board Women Monitor 2004. 
42 www.ericsson.com/se/om_ericsson/styrelse.shtml, 
www.gambro.se/Pages/Listings/ItemList.aspx?id=406, www.hufvudstaden.se, 
www.lindex.com, www.nordea.com/sitemod/default/widecarea.aspx?pid=71032, 
www.scandinavian.net/EC/Appl/Home/FrontDoor/0,3479,LNG%253Dsv%2526SO%253D
4D970D2585E2499C_B6EDE3B08DD02B78%2526MKT%253DSE,00.html, 
www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se, 
www.travelgroup.ticket.se/corporate/sv/styrelsen.html, www.trelleborg.com/, 
www.volvo.com/group/sweden/sv-se/Volvo+Group/board/board.htm.  
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Figur 3.3  Procentuell fördelning kvinnor resp. män i tio utvalda börsbolags styrelser 2006. 
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4 Hinder för kvinnor 
Jag har nu visat hur det ser ut i våra svenska börsbolags styrelser idag och 
fast att andelen kvinnor ökat relativt mycket de senaste fem åren (12 
procent), ställer jag mig ändå frågan; varför det ser ut som det gör? Varför 
hade vi bara 16 procent kvinnor i våra börsbolags styrelser 2005?  
 
Det anges många olika anledningar till detta. Vissa pratar om glastak, andra 
om manliga nätverk och en del tror att det är kvinnorna själva som sätter 
upp hinder för sig. Jag kommer i detta kapitel att gå igenom de mest 
omskrivna och omtalade hindren för kvinnor när det gäller att få en plats i 
styrelsen. 

4.1 Glastak 
Trots att antalet yrkesverksamma kvinnor ökar hela tiden, är de fortfarande 
underrepresenterade på positioner med ansvar och makt. Forskare brukar 
benämna företeelsen när manliga karriärister har lättare att avancera till 
högre befattningar i jämförelse med kvinnor, som av någon anledning 
hindras, att kvinnorna stöter i glastaket.43 Kvinnor hindras att nå de allra 
högsta positionerna i organisationer, som till exempel styrelsen.44

 
Glastaket sägs inte vara ett individuellt hinder, utan är ett hinder som 
kvinnor möter som grupp, med andra ord bara för att de är kvinnor.45 Det 
finns en rad tänkbara förklaringar till detta glastak, som både kan vara 
synliga och osynliga. En första förklaring kan vara manliga inställningar. De 
flesta i styrelserna är män med ungefär samma utbildning och karriär bakom 
sig. Det kan vara svårt för en kvinna att ta sig in i en sammansvetsad manlig 
grupp med en viss anda och attityd, precis som det är i en motsvarande 
situation för män.46

 
En andra förklaring kan vara kvinnorna själva. En del kvinnor tycker att den 
hårda kärnan i företagen verkar tråkig och ointressant, och något som helt 
enkelt inte lockar dem. Sonja Müller, VD för rekryteringsföretaget Victress i 
Tyskland, menar att företagen har öppnat sina dörrar för kvinnor, men att de 
inte är särskilt intresserade, för att kvinnor ofta eftersträvar en balans mellan 
arbete och familjeliv. Hon menar att ”det enda som hindar kvinnan är hon 
själv”.47

 
En tredje förklaring kan vara kvinnors arbetsbelastning. Kvinnor föder barn 
och många väljer att ta huvudansvaret för barnen medan andra måste vara 
hemma med sina barn på grund av att de saknar stöd från mannen. Detta kan 
                                                 
43 R. Fagerfjäll, Så spräcker vi glastaket!, 2003, s. 29.  
44 A. Wahl, Könsstrukturer i organisationer, 1992, s. 57. 
45 ibid. 
46 R. Fagerfjäll, a.a., s. 29. 
47 R. Bernstein, ”Norge tvingar fram jämlikhet”. 
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innebära flera år av frånvaro eller deltids frånvaro från arbetslivet.48 En 
annan sak är att kvinnor fortfarande lägger ner mer arbete i hemmet än vad 
män gör, cirka en timme mer per dag enligt en undersökning som gjordes år 
2000.49 Detta leder så klart till att kvinnor som grupp har svårare att visa 
framfötterna och utvecklas i arbetslivet i samma takt som männen. Kvinnor 
har i många fall mycket svårare än män att kombinera arbete och familjeliv. 
I detta problem tycker jag att företagen måste ta sitt ansvar och uppmuntra 
både kvinnor och män att familj är viktigt och att det får ta tid. Jag kommer 
senare att utveckla vad staten kan göra för att komma till rätta med 
problematiken att unga framgångsrika kvinnor ses som en belastning för 
företagen för att många av dem kommer att bli gravida och med det vara 
borta från arbetet. Jag kommer även att komma med förslag på åtgärder till 
de andra två förklaringarna till varför kvinnor som grupp stöter huvudet i 
glastaket. 

4.2 Chefserfarenhet 
En vanlig uppfattning är att det saknas kompetenta kvinnor att rekrytera till 
chef- och styrelseposterna. En anledning till detta skulle i så fall kunna vara 
att kvinnor utbildar sig mindre än män eller att de studerar sådant som inte 
gör dem attraktiva som chefer. Men så är inte fallet, svenska kvinnor har 
lika hög utbildning som män och tenderar till och med att ha högre 
utbildning i genomsnitt.50 Vidare så yrkesarbetar kvinnor nästan i samma 
utsträckning som män, som sagts tidigare.51 Men när det gäller de höga 
chefspositionerna i näringslivet innehas de av män. Kvinnorna hittar vi 
istället som personalchefer, informationschefer eller chefsjurister, alltså på 
de stödjande posterna som oftast inte leder till den högsta toppen. Den 
typiska vägen till VD-jobbet är att man först har hand om en region, ett 
affärsområde eller en division, för att sedan vara chef för ett mindre företag 
eller för ett dotterbolag. Man kan även rekryteras till en VD-post efter att 
först ha varit avdelningschef eller enhetschef. Hur vägen än ser ut, så är 
andelen kvinnor längst med den väldigt få.52

 
Eftersom ett av de viktigaste kraven vid rekrytering till börsbolagens 
styrelser fortfarande är att man har betydande VD-erfarenhet, så blir 
konsekvensen av detta att det är få kvinnor som blir nominerade till 
styrelserepresentanter, på grund av att situationen i företagen ser ut som 
presenterat.53

 
För att få in kvinnor i bolagsstyrelserna måste kanske de 
nomineringsansvariga tänka om och söka vidare i andra, nya kretsar som 
den akademiska världen och bland de andra chefsposterna. Detta behöver 
enligt min mening inte betyda att man sänker kompetensen i styrelserna, 
                                                 
48 R. Fagerfjäll, a.a., s. 29. 
49 M. Henrekson, Vägar till ökad jämställdhet i svenskt näringsliv, 2004, s. 63f. 
50 A. Boschini, a.a., s. 57. 
51 R. Fagerfjäll, a.a., s. 45. 
52 R. Fagerfjäll, a.a., s. 24. 
53 P. Petrelius Karlberg, a.a., s. 27. 
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utan att man istället breddar urvalspopulationen. Det betyder inte heller att 
man bara gör det enklare för kvinnor utan även för män som inte innehar 
VD-erfarenhet utan andra erfarenheter och kvaliteter. 
 
Enligt näringsdepartementets Eva Halvarsson54 har man inför 
bolagsstämmorna 2006 vidgat rekryteringsbasen, så att börs-VD inte är det 
enda kriteriet för att bli styrelseledamot. Marianne Nilsson, som är chef för 
ägarstyrning på Roburs och medlem i nio nomineringskommittéer på 
börsens A-lista, ser en liknade tendens och säger att man nu går längre ned i 
organisationen. ”Man försöker titta bredare för att bredda nätverket av 
potentiella ledamöter”, säger hon vidare.55

4.3 Genusperspektiv 
I modern könsforskning betraktas kön som socialt och kulturellt konstruerat. 
Synsättet att se allt det som uppfattas som kvinnligt och manligt som skapat, 
byggt och konstruerat av människan själv, ligger som sagt till grund för i 
stort sett all könsforskning.56

 
Kvinnoforskning, eller feministisk teori som det numera oftast kallas, riktas 
mot begreppet kön för att markera betydelsen av relationen mellan män och 
kvinnor i samhället.57 Inom feminismen talar man om två olika synsätt, 
likhetsfeminismen och särartsfeminismen. Likhetsfeministerna, vill när det 
gäller chefskap, tona ner skillnaderna mellan könen. Detta vill 
likhetsfeministerna för att de menar att man lätt hamnar i stereotyper annars, 
som undanhåller mer än de klargör. Företrädarna för perspektivet säger att 
bra chefskap ser ungefär likadant ut, vare sig det rör sig om kvinnliga eller 
manliga chefer. Vidare menar likhetsfeministerna, att om kvinnor bara ges 
samma möjligheter som män, så kommer allt att lösa sig. Särartsfeminismen 
ser istället till kvinnliga chefers särdrag och menar att olikheterna är själva 
poängen med kvinnligt chefskap. Företrädarna för detta perspektiv säger att 
det är först när man tar tillvara på olikheterna, som man kan dra nytta av 
kvinnors bidrag i företagen och skapa bättre ledarskap. Särartfeministerna 
vill inte se kvinnor som några kopior av män, eftersom det inte tillför något 
nytt.58

4.4 Ledaregenskaper 
Ledarskap beskrivs ofta som kvinnligt eller manligt, där det kvinnliga 
ledarskapet beskrivs som relationsrelaterat samt inriktat på kommunikation, 
samverkan och större känslomässighet, medan manligt ledarskap 

                                                 
54 Även medlem i fyra nomineringskommittéer i A-listenoterade bolag bland annat Nordea 
och SAS. 
55 J. Hedelin, ”Fortsatt fokus på kvinnorna”. 
56 A. Wahl, Det ordnar sig, 2001, s. 36ff. 
57 A. Wahl, Könsstrukturer i organisationen, 1992, s. 20. 
58 R. Fagerfjäll, a.a., s. 42. 
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kännetecknas av uppgiftsorientering, kontroll, resultatinriktning samt ett 
allmänt pådrivande förhållningssätt. 
Det finns skilda meningar om denna indelning. Vissa forskare menar att det 
faktum att man delar upp ledarskap i manligt och kvinnligt bara är 
systematiska fördomar. Ulla Eriksson, lärare i företagsekonomi och forskare 
på Handelshögskolan i Göteborg är negativ till begreppen manligt och 
kvinnligt ledarskap och menar att idén kring det handlar om stereotypa 
förväntningar som kopplas till biologiska kön.59

 
Andra menar att kvinnliga chefers ledarstil liknar mäns, men att resultaten 
man får fram är beroende av hur man formulerar problemet. Antingen är 
man ute efter att motbevisa existerade föreställningar och visa på likheter 
mellan män och kvinnor, för att bevisa att de båda könen är lika bra som 
ledare, eller vill man poängtera olikheterna, för att visa på kvinnors bidrag 
som ledare. I detta fall handlar det till viss del om att visa att kvinnor är 
bättre som ledare, genom sina annorlunda egenskaper. Man vill här se 
olikheterna som positiva bidrag och inte som bekräftelser på negativa 
feminina stereotyper, som i det första fallet.60

 
Det finns också dem som talar varmt om begreppen om kvinnligt och 
manligt ledarskap. Exempel på detta är Gunilla Arhén61, som jag nämnt 
tidigare i uppsatsen. Hon menar att kvinnor och män har väldigt olika 
ledarstilar och att detta har med de biologiska könen att göra. Kvinnor är 
mer intuitiva, igenkännande, självkritiska och kompromissvilliga i sin 
ledarskapsstil än män. Gunilla Arhén menar vidare att manligt ledarskap 
kännetecknas av större självförtroende, prestigetänkande och mer 
tävlingsinriktning. 62

 
Ett problem som jag ser är det Anna Wahl skriver om ”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 och inte som individer.”63 
Detta synsätt ser jag som en grund till det problem som finns med kvinnliga 
och manliga ledare. 
 
De finns olika sätt att komma till rätta med dessa problem, ett sätt är att 
försöka göra den manliga världen, som bolagsstyrelser är, mer inbjudande 
för kvinnor. Man försöker konstruera vägar för kvinnor i männens värld och 
män måste då agera så att kvinnor känner sig mer hemmastadda. Ett annat 
sätt är att lära kvinnor att anpassa sig, till exempel genom att agera mer som 
män i form av att vara mer aggressiva och tänka på ett manligt vis så att de 
lättare smälter in. Ett tredje sätt är att ta fasta på skillnaderna. Att se det 
positivt att få in blandade tanke- och ageringssätt och ta tillvara på dessa. 

                                                 
59 R. Fagerfjäll, a.a., s. 41. 
60 A. Wahl, Könsstrukturer i organisationen, 1992, s. 60f. 
61 Vd och grundare av Ruter Dam. 
62 R. Fagerfjäll, a.a., s. 41. 
63 SOU 1997:135 s. 110. 
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Jag tror att alla tre lösningarna är ”rätta” på sitt sätt och passar lite olika bra i 
olika situationer och organisationer. Det viktiga är att varje företags styrelse 
samt kvinnor och män som rör sig i denna värld försöker göra sitt bästa för 
att hitta sitt sätt att agera och hjälpa kvinnor in på de ledande posterna i 
näringslivet. 

4.5 Nätverk 
Som sagts tidigare i uppsatsen så är det vanligaste och viktigaste sättet att 
hitta kandidater till bolagsstyrelserna, de personliga nätverken. Med andra 
ord så finns de potentiella ledamöterna ofta i styrelserepresentanternas och 
nomineringskommitténs privata adressböcker och maillistor.  
 
Styrelseuppdrag handlar mycket om interpersonella förtroende, vilket leder 
till att kretsar eller nätverk uppstår av mer eller mindre närstående personer. 
Dessa arbetar tillsammans och har ofta täta och nära inbördes relationer, 
vilket leder till att gruppen av styrelseledamöter blir starkt begränsad. Detta 
avspeglar sig också i rekryteringen av nya ledamöter.64 Eftersom det redan 
till stor del är män i våra bolagsstyrelser, nominerar de andra män som de 
tidigare arbetat med eller känner privat. Det blir en ”ond cirkel”, som kan 
vara svår att bryta. 
 
Flera forskare menar att framförallt män bildar homosociala nätverk och 
handlar utifrån gemensamma manliga normer. Dessa nätverk kan ha skapats 
genom en rad olika faktorer i det förflutna, till exempel kontakter genom 
utbildningen eller genom idrottsutövande. Mäns nätverk sägs vara mer 
nyttoinriktade, exempelvis för att knyta kontakter för eventuella framtida 
arbete, medan kvinnors nätverk är mer fokuserade på den sociala 
verksamheten med vänskap och stöd som det centrala.65

 
Detta kan, vilket jag också tror, tillsammans med de ovan nämnda 
förklaringarna, vara orsaken till att det går trögt att få in kvinnor i 
bolagsstyrelserna. Det är klart svårt att bryta en lång tradition av 
nätverksbildande som har funnits bland ledamöterna, som Lena Treschow 
Torell66 säger ”lika söker lika”. Lena Treschow Torell tror att hon som 
forskningsledare och kvinna hade lättare att hitta andra kompetenta 
kvinnliga forskare. ”Därför måste vi jobba medvetet för att bryta gamla 
mönster”, säger Lena Treschow Torell vidare.67 Vår jämställdhetsminister 
Jens Orback antyder samma sak och menar att det är ett strukturellt problem 
att vi har så få kvinnor i bolagsstyrelserna. Orback anser att det inte handlar 
om individer utan om strukturer, och att det är som det är på grund av att det 
varit som det varit, män utser män.68 Även Jannik Lindbaek, som är 
styrelseordförande i Statoil, säger samma sak. Han menar att män har en 
                                                 
64 B. Brodin, et al., a.a., s. 38. 
65 Se vidare S. Vinnicombe och N. Colwill, The essence of women in management, 1995. 
66 VD för Ingenjörsvetenskapsakademin och sitter i flera styrelser bland annat Gambro och 
SAAB. 
67 H. Finmo, ”Det går ju så trögt”. 
68 TT, ”Allt mindre jämställt på börsen”. 
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tendens att välja män för att det ligger i den mänskliga naturen att välja folk 
som liknar en själv.69

 
Det finns också de som vänder på det och ser positivt på nätverk, som till 
exempel Anna Eliasson Lundquist, VD för Kvinnokompetensen70, som 
säger att det bästa som kvinna om man vill komma i fråga som 
styrelseledamot är att bygga upp ett eget varumärke kring sig själv, istället 
för att jobba för att komma in i männens nätverk.71 Eller som norska Grace 
Reksten Skaugen72 har uttryckt det, att ”kvinnor vågar ifrågasätta mera 
därför att de inte kommer från ett etablerat nätverk”.73

 
Vad det än beror på att kvinnor är så dåligt representerade i våra 
bolagsstyrelser, så kan vi, staten, företagen och individerna, enligt min 
mening arbeta aktivt för att få in de underrepresenterade på positioner i 
samhället med makt och ansvar.  
 
 
 

                                                 
69 K. Lundin, ”Nu är det kvotering som gäller i Norge”. 
70 Ett rekryteringsföretag för rekrytering av kvinnliga ledare och styrelseledamöter. 
71 L. Vikström, ”Guldläge för styrelsesugna kvinnor”. 
72 Hon sitter i Norge i styrelsen ibland annat Statoil, Storebrand och Tandberg och i Sverige 
i styrelsen i Atlas Copco. 
73 L. Vikström, ”Sätt dig in i verksamheten”. 
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5 Jämnare könsfördelning i 
bolagsstyrelser 

Detta kapitel kommer att handla om varför vi egentligen bör ha en jämnare 
könsfördelning i bolagsstyrelser. Vad tjänar företagen, samhället och 
individerna på det? Vidare kommer jag att diskutera de olika åtgärderna som 
har gjorts och kommer att göras fortsättningsvis för att få en mer jämställd 
styrelse i bolagen. 

5.1 Grunder 
De flesta är överens om att det är viktigt med en någorlunda jämn 
könsfördelning på beslutsfattande positioner i näringslivet, till exempel 
bland börsbolagens styrelser. Man vad finns det egentligen för argument 
som stödjer detta? 
 
Ett av argumenten för att fler kvinnor bör rekryteras är rättvisa. Kvinnor och 
män bör ha samma chanser att utvecklas, befordras och nå positioner med 
större ansvar och makt.74 Detta argument kan man tänka sig är starkast 
förankrat hos kvinnor och som man kan se i diagrammet nedan, så är det 
betydligt fler kvinnor som anser att rättvisefrågan är ett argument för 
jämställdhet. 
 
Resursargumentet är ett annat, kvinnors begåvning och förmåga bör 
utnyttjas till fördel för företagen och samhället. Det är ett slöseri med 
resurser att inte låta kvinnors potential komma till sin rätt.75 Norges 
näringsminister Ansgar Gabrielsen76, trycker på just detta argument och 
säger i frågan om kvinnors underrepresentation i näringslivet, att det i första 
hand är en fråga om att bli bättre på att utnyttja samhällets resurser. Han 
menar vidare att det finns forskning som visar att företag som har en 
jämnare könsfördelning går bättre än de bolag som domineras av män.77 
Detta säger även holländska Neelie Kroes, som är konkurrenskommissionär 
i EU, hon menar att man inte ska höja andelen kvinnor i styrelserna av 
rättviseskäl, utan för att öka mångfalden i allmänhet som ett sätt för att få 
bättre skötta företag.78 Näringsdepartementets Eva Halvarsson håller med 
om detta och säger att man måste tillvara ta kvinnors kompetens och få in 
dem i styrelserummet för att få fler synvinklar i arbetet generellt.79

 
Ett tredje argument är att kvinnor och män kan bidra med olika erfarenheter 
och värderingar i arbetet. Det ökar därför bredden i beslutsunderlaget, om 

                                                 
74 A. Göransson, Kvinnor, män och karriärer, 2003, s. 27. 
75 ibid. 
76 Han är även en av huvudarkitekterna bakom kvoteringslagen i Norge. 
77 K. Lundin, ”Nu är det kvotering som gäller i Norge”. 
78 B. Ljung, ”EU-kommissionären: Ja till kvoteringslag”. 
79 J. Hedelin, a.a. 
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fler kvinnor deltar i viktiga beslut. Det finns olika synsätt bakom argumentet 
att man har olika erfarenheter och värderingar. En del menar att män och 
kvinnor har olika medfödda egenskaper, medan de flesta anser att det är 
könens olika livserfarenheter, som kan leda till olika värderingar. I 
könsforskningen råder det idag, som jag sagt tidigare, en stor enighet om att 
olikheterna mellan könen främst är socialt och kulturellt skapade och står i 
nära samband med maktskillnaderna som finns mellan könen.80 Carl Erik 
Stålberg, styrelseordförande i Föreningssparbanken, tycker det är bra att få 
in fler kvinnor i styrelserna för att kvinnor och män tänker olika i en del 
frågor, och eftersom Föreningssparbanken har ungefär hälften kvinnliga 
kunder så är det bra att få in mer kvinnligt tankesätt i organisationen. Han 
säger vidare att det blir en annorlunda vinkling av frågorna och lite mjukare 
och mindre grabbigt diskussionsklimat, med fler kvinnor i styrelsen.81  
 
Ett fjärde argument finns och har en demografisk grund. Det är viktigt för 
många organisationer att de har ett gott rykte som arbetsgivare. Därför 
skulle företag där det visar sig att de diskriminerar kvinnor att komma in i 
den högsta ledningen eller i styrelsen, kunna förlora i anseende och få betala 
ett högt pris för det. Kvinnor söker sig då vidare till andra bolag, och 
företaget med ryktet förlorar den investering och kompetens som kvinnor 
innehar. Även det faktum att det ofta är kvinnor som är huvudansvariga för 
familjens inköp och med andra ord är en stark köpkraft, gör det viktigt för 
företagen att ta hand om sitt anseende som jämställda.82 Vissa menar att 
denna starka, naturliga drivkraft är mycket mer effektivt för kvinnors 
framryckning, än något som en regering kan hitta på, till exempel 
könskvotering.83
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Figur 5.1 Argument för jämställdhet.84

                                                 
80 A. Göransson, a.a., s. 27ff. 
81 L. Vikström, ”Gör kvinnor någon skillnad”. 
82 A. Göransson, a.a., s. 27f. 
83 C. Hoff Sommers, ”Könskvotering är förnedrande”. 
84 A. Göransson, a.a., s. 28. Enkätundersökningen Ledarskap i förändring. Frågan som 
ställdes löd: Det kan finnas olika skäl till att förordna om jämn fördelning mellan kvinnor 
och män på ledande positioner i samhället. Hur viktiga anser du följande skäl är: rättvisa, 
olika livserfarenheter, arbetsformer förändras, etc. 

 23



Jämställdhet mellan män och kvinnor är en fråga om mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättvisa, men handlar också om att tillvarata alla människors 
kompetens. Jag tror att det är gynnsamt för en organisation och för dess 
anställda att ha det jämställt i styrelsen, vilket i sin tur ökar lönsamheten och 
effektiviteten, samt tillväxten i samhället. Genom att ta in kvinnor i 
bolagsstyrelserna får man tillgång till personer med mer varierande 
bakgrund och synsätt, vilket troligen leder till att det fattas bättre beslut. Det 
finns forskning som tyder på att fler kvinnor kan betyda bättre skötta bolag 
och högre vinster. I Kanada har man till exempel hittat tydliga samband 
mellan kvinnor i styrelser och styrelser som arbetat fram riktlinjer för 
intressekonflikter, noga granskar räkenskaperna och regelbundet utvärderar 
styrelsens prestationer.85 De sambanden kan man så klart vara kritisk mot, 
men jag tror att grupper med blandad könssammansättning presterar bättre 
resultat, eftersom kvinnor bidrar med nya infallsvinklar och tankesätt, vilket 
behövs i stora organisationer. 

5.2 Åtgärder  
Man kan tänka sig många åtgärder för att komma till rätta med problemet att 
det finns så få kvinnor i svenska börsbolags styrelser. Bolagskoden med 
dess självreglering är ett exempel. Ett annat är de regler i ÅRL som kommit 
till, där man måste redovisa ordentlig statistik i årsredovisningen om hur 
jämställdheten ser ut i företaget och ett tredje exempel är det så omtalade 
och omdiskuterade lagförslaget om könskvotering i bolagsstyrelser. Jag 
kommer nedan att diskutera och analysera de olika åtgärderna. 

5.2.1 Självreglering 
I svensk kod för bolagsstyrning finns som jag sagt tidigare regler om 
sammansättning av börsbolags styrelser. I 3.2.1 i koden sägs att ”en jämn 
könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas”. Bolagskoden är en utvecklad 
självreglering, som ska leda till förbättrad bolagsstyrning i de svenska 
börsbolagen. 
 
Bolagskoden har bara används under cirka ett års tid, så därför är det svårt 
att utvärdera dess funktion. Men nästan 40 liknade bolagsstyrningskoder har 
införts under 2000-talet runt om i Europa, där föreskrifter om 
nomineringsprocessen, antalet fristående ledamöter, separering av VD:ns 
och ordförandes roller och styrelsens storlek och sammansättning hittas.86 
Detta kan ses som att koden är något som det satsas på och att bolagen är 
beredda att rätta sig efter den. Bolagskoden har lett till att många börsbolag i 
Europa och i Sverige, som är intressant i detta fall, har breddat sin 
rekryteringspool till styrelsen. 
 
Åtgärder som har börjat dyka upp och som borde bli mer vanligt i och med 
bolagskoden, är att man inte bara letar efter personer med lång VD-

                                                 
85 B. Ljung, ”EU-kommissionären: Ja till kvoteringslag”. 
86 ibid. 
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erfarenhet bakom sig, utan även kvinnor och män med funktionell 
erfarenhet från exempelvis marknadsföring, human resource och 
information. Det har vuxit fram en större insikt om att en styrelse behöver 
även dessa kvalitéer och bland dessa chefer finns det betydligt fler kvinnor 
att välja mellan. Andra åtgärder som kan hittas som ett resultat av bland 
annat bolagskoden är användningen av kvinnliga nätverk, 
rekryteringsföretag och headhunters. Möjligheten för kvinnor att 
uppmärksammas ökar därmed, visserligen inte tillräckligt men i betydande 
omfattning. Dominansen av männens nätverk har därmed skurits ner av 
bolagskodens krav. Gunilla Arhén87 har diskuterat en modell som används i 
europeiska storföretag, som går ut på att bolaget har inrättat en databas över 
alla anställda med högskoleutbildning. Dessa följs hela tiden upp, varje 
persons resultat och framtida potential studeras, och kan sedan användas för 
eventuella nya jobb och vidareutbildningar.88 Ett sista exempel på åtgärder 
som har vuxit fram i och med bolagskoden är att en del företag har skrivit in 
i sin bolagsordning, att vid varje styrelsenominering ska det finnas lika 
många män som kvinnor eller i varje fall minst en kvinna representerad. Det 
finns även de företag som istället för att ha det i bolagsordningen, öppet 
redovisar nomineringskommittéernas arbete under tiden eller efteråt för att 
visa jämställdheten för sina aktieägare och allmänheten. 
 
Om det skulle vara så att man tycker att bolagskoden inte haft någon större 
påverkan på börsbolagens styrelser, så kan det vara för att den bygger på 
självreglering och något tvingande krav på resultat saknas. Vissa tycker att 
självreglering fungerar bra i Sverige, medan andra är skeptiska och tycker 
att förändringen går för långsamt. Eftersom svensk kod för bolagsstyrning 
inte innehåller något krav på resultat om vad jämn könsfördelning i styrelser 
innebär, så är det svårt att veta när företaget avviker från principen ”följa 
koden” och ska ”förklara” istället. Jag tycker det vore rimligt att även 
könsfördelningen i styrelserna följdes upp som en del av koden. Man skulle 
till exempel kunna sätta upp en gräns på att 30 eller 40 procent av styrelsens 
ledamöter ska utgöras av kvinnor, annars gäller principen ”följa eller 
förklara”. Vid förklaringen skulle bolaget i så fall behöva beskriva vad som 
har lett till att styrelsen inte består av tillräckligt många kvinnor, vilka 
övervägande som gjorts vid rekryteringen och vad som ”gick fel”. 

5.2.2 Regeringens arbete 
Regeringen har i många år arbetat aktivt med att hitta lösningar till en 
jämnare fördelning av makt och inflytande mellan män och kvinnor i 
arbetslivet. Som uppmärksammats tidigare finns det stora brister inom 
näringslivet på detta område, andelen kvinnor på ledande befattningar och 
styrelser svarar inte mot uppställa ambitioner och utvecklingen mot en 
jämnare könsfördelning går långsamt. Sedan Margareta Winbergs hot om 
kvotering 1999 och vidare 2002, när hon uttalade sig om att styrelseposterna 
i svenska bolag skulle innehas av 25 % kvinnor innan slutet av 2004, har 

                                                 
87 VD för Ruter dam. Jag har tagit upp Gunilla Arhén tidigare i uppsatsen. 
88 G. Ahrén, ”Kvoteringsdebatten har spårat ut”. 
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regeringen på olika sätt försökt stimulera och arbeta för en utveckling mot 
jämnare könsfördelning.  
 
Regeringens arbete har inte bara inriktats på börsnoterade bolag, som jag 
gör i denna uppsats, men jag tycker ändå att vissa av åtgärderna är viktiga 
att ha som underlag för analys av en eventuell könskvoteringslag och tar 
därför med dem här. 

5.2.2.1 Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet 
I regeringens skrivelse 1999/2000:24, lämnas en redovisning av hur 
jämställdhetspolitiken har utvecklats i Sverige sedan 1996, samt hur den 
fortsatta jämställdhetspolitiken kommer att inriktas. Man följer upp och 
tittar på könsfördelningen i olika beslutande organ, där staten har ett 
bestämmande inflytande. I statliga bolagsstyrelser var det år 1999, 28 % 
kvinnliga ledamöter. Regeringen satte då upp målet att det skulle bli jämn 
könsfördelning, men med delmålet att år 2003 skulle det vara minst 40 
procent kvinnor i dessa styrelser.89

 
De åtgärder som användes för att uppnå målet och påskynda utvecklingen 
mot en jämnare könsfördelning i statliga styrelser kan delas in i tre 
kategorier. Den första var att man stramade upp de interna rutinerna när 
regeringen utser styrelseledamöter. Klara direktiv om hur beredningen ska 
gå till, som till exempel krav på att de nominerade måste vara både män och 
kvinnor sattes upp. Den andra kategorin var olika stimulansåtgärder för att 
öka andelen kvinnor. Bland annat så gavs stöd till myndigheter och 
organisationer för olika projekt. Den sista kategorin av åtgärder rörde 
fortsatt synliggörande av könsfördelning, genom att redovisa andelen 
kvinnor och män i de statliga styrelserna för riksdagen varje år.90

 
Delmålet som sattes upp för år 2003 uppnåddes och idag är den 
genomsnittliga andelen kvinnliga ledamöter i de helägda statliga bolagens 
styrelser 43 procent.91

5.2.2.2 Mansdominans i förändring 
Fast att de statliga bolagens styrelser har uppnått en någorlunda jämn 
könsfördelning, så går utvecklingen i de privata företagen långsamt. År 
2002 lät regeringen Utredningen för kvinnor på ledande poster i näringslivet 
göra en kartläggning av jämställdheten inom stora organisationer (och följa 
upp SOU 1994:392), vilket mynnade ut i betänkandet Mansdominans i 
förändring93. Nio år efter SOU 1994:3 fanns det nämligen ett behov av att 
uppdatera kartläggningen och att undersöka de förändringsmönster samt 

                                                 
89 Skr. 1999/2000:24 s. 13. 
90 Skr. 1999/2000:24 s. 13f. 
91 Ju 2005/5704/P s. 1. 
92 Betänkandet Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap. Denna utredningens uppgift 
var att samla in och sammanställa uppgifter om könsfördelning bland chefer i större företag 
och branscher. 
93 SOU 2003:16. 
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eventuell förändringsvilja, när det gäller kvinnor på ledande poster i 
näringslivet.94  
 
I SOU 2003:16 konstaterades, som sagts många gånger tidigare, att det är 
män som innehar de flesta posterna i styrelserna. Förändringen för kvinnliga 
ledamöter i de privatägda aktiebolagens styrelser hade inte varit så stor som 
man hoppats på, från 2 procent till 8 procent på de nio som hade gått. 
Många tror att kvinnor har lättare att avancera i mindre privata företag och 
organisationer, men så visade inte statistiken som man fick fram. 
Skillnaderna i könsfördelning i de olika storleksgrupperna var relativt små, 
men lägst andel kvinnor bland de ledande positionerna fanns det i de små 
organisationerna med upp till tio anställda. Högst andel kvinnor i styrelse 
fanns det i de privata bolagen med 1500 anställda eller fler.95 Vidare 
konstaterades att kvinnorepresentationen i styrelser skiftar markant mellan 
olika branscher, men en slutsats kan dras, andelen kvinnor minskar och 
andelen män ökar i styrelserna jämfört med samtliga anställda i alla 
branscher i undersökningen.96 Även i olika regioner av Sverige skiftar 
representationen av kvinnliga styrelseledamöter. I Stockholm är andelen 
högre än riksgenomsnittet medan Malmö har en lägre representation av 
kvinnor i styrelserna än Sverige i genomsnitt.97

 
I betänkandet kom man fram till att ett förändringsarbete pågår och har 
pågått sedan SOU 1994:3, som syftar till att skapa en jämnare 
könsfördelning i de privata organisationerna, men det går långsamt. Bland 
organisationerna med privat ägandeform bedriver 75 procent ett 
jämställdhetsarbete, vilket innebär att en fjärdedel inte gör det. Men det är 
ändå en klar förbättring från undersökningen som gjordes till SOU 1994:3, 
då endast 58 procent hade ett organiserat jämställdhetsarbete.98 De 
vanligaste sätten att arbeta mot jämställdhet på de privata bolagen är med 
hjälp av en jämställdhetsplan, rekrytering samt lön, arbetstid och andra 
villkor.99 Andra metoder som nämndes i undersökningen var utbildning, 
nätverk och mainstreming100. De förändringsmetoder som användes av de 
privata företagen för att få in fler kvinnor i styrelserna enligt SOU 2003:16 
var ledarutbildning för kvinnor, rekrytering, seminarium, nätverk och 
coachning, där ofta någon av metoderna är överordnad de andra.101

 
Sammanfattningsvis kan man säga att utredningens slutsats blev att 
mansdominansen består i styrelser inom den privata sektorn, men att en 
tendens till att det pågår en process mot en mer jämställd könsfördelning 
kan ses. Jämställdhetsarbetet inom organisationerna har ökat liksom 
probleminsikten, men det är fortfarande lång väg kvar till total jämställdhet. 
                                                 
94 SOU 2003:16 s. 10. 
95 SOU 2003:16 s. 21. 
96 SOU 2003:16 s. 23f. 
97 SOU 2003:16 s. 26. 
98 SOU 2003:16 s. 149. 
99 SOU 2003:16 s. 167f. 
100 Mainstreming är egentligen inte en metod utan en strategi, som i sig kan innebära många 
olika metoder. 
101 SOU 2003:16 s. 199. 
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5.2.2.3 Jämt och ständigt 
Skrivelse 2002/03:140, Jämt och ständigt, är en uppföljning av skr. 
1999/2000:24, där regeringen lämnar en redovisning av hur 
jämställdhetspolitiken har utvecklats sedan 1999 samt redovisar 
huvuddragen i det fortsatta jämställdhetsarbetet i en handlingsplan för 
mandatperioden. 
 
Inom politikområdet näringspolitik sägs målet vara att främja en hållbar 
ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande 
företag. Vidare sägs att ett av delmålen inom detta område är att tillvarata 
kvinnors kompetens i högre grad än idag på ledande poster i näringslivet, 
som kvinnors deltagande i styrelsearbete. Problemet som tas upp är att de 
flesta insatser som har genomförts inom det näringspolitiska området har 
saknat ett könsperspektiv. Istället har man arbetat för jämställdhet genom att 
öka andelen företagare som är kvinnor genom riktade insatser.102  
 
Man säger i skrivelsen att man har haft och kommer att fortsätta ha 
diskussioner med näringslivet om olika åtgärder, för att förbättra situationen 
vad det gäller fördelning av makt och inflytande för kvinnor i företagen. 
Bland åtgärderna finns projektet Jämnt på toppen, som regeringen fattade 
beslut om i början av 2002.103

5.2.2.4 Jämnt på toppen 
Det tvååriga projektet Jämnt på toppen som finansierades av regeringen, 
syftade till att snabba upp processen i näringslivet mot en jämnare 
könsfördelning mellan kvinnor och män. Detta skulle genomföras genom 
attitydspåverkan och ökade kunskaper om könen, makt och ledarskap. Inom 
ramen för projektet har länsstyrelserna anordnat seminarier för 
företagsledningar, som syftat till att öka kunskaperna om fördelarna med 
jämställdhet i näringslivet samt inspirerat till förändring och hjälpt till att 
hitta lösningarna till att få in fler kvinnor i till exempel styrelser.104

 
Projektet Jämnt på toppen pågick till och med februari 2004 och någon 
utvärdering av de handlingsplaner som upprättades av de medverkande 
företagen, har ännu inte gjorts. Därför är det svårt att diskutera och 
analysera detta projekt, men en utvärdering kommer att göras av 
jämställdhetsombudsmannen under detta och nästa år.105

5.2.2.5 Redovisning av könsfördelning i 
företagsledningar 

Sedan 1 januari 2004 har vi i Sverige haft regler som säger att företag ska 
ange könsfördelningen inom företagets ledning i sina årsredovisningar.106 
De som omfattas av dessa regler är bolagets styrelseledamöter, VD och 

                                                 
102 Skr. 2002/03:140 s. 224f.  
103 Skr. 2002/03:140 s. 228. 
104 Ju 2005/5704/P s. 2 och Skr 2002/03:140 s. 228f. 
105 Ju 2005/5704/P s. 2. 
106 5 kap 18 § ÅRL. 
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andra personer i företagets ledning, där könsfördelningen inom styrelsen ska 
redovisas för sig. 
 
Dessa regler har kommit till för att synliggöra könsfördelningen på de 
ledande posterna i företagen på ett bättre och mer lättillgängligt sätt. Det har 
därmed skapats nya incitament för bolagen att vidta åtgärder för att få en 
jämnare fördelning mellan män och kvinnor i styrelserna.107 Frågan om ett 
lagstadgat krav på denna sortens redovisning hade tagits upp i flera 
riksdagsmotioner och i skriftliga frågor till justitieministern, men 
lagutskottet ställde sig avvisande. Men för ett par år sedan kom alltså 
reglerna, som är en utvidgning av redovisningsskyldigheten för företag att 
de måste lämna uppgift om könsfördelningen bland de anställda i 
årsredovisningen.  
 
Enligt 5 kap 18 § ÅRL ska ett företags årsredovisning innehålla antalet 
anställda personer och uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män i 
företaget. Det finns inte några särskilda sanktioner kopplade till detta 
redovisningskrav, men liksom när det gäller andra krav på 
uppgiftslämnande kan brister leda till att bolagets revisor lämnar en så 
kallad oren revisionsberättelse. Även EG: s fjärde bolagsrättsliga direktiv 
innehåller en bestämmelse om att aktiebolag ska lämna uppgift om 
medelantalet anställda personer fördelade på kategorier, men något krav på 
könsfördelning finns inte.108 I förarbetet till de nya redovisningsreglerna 
diskuterades det fall att reglerna skulle strida mot EU: s 
harmoniseringsarbete på redovisningsområdet och det ifrågasattes om det 
var lämpligt att vid sidan om harmoniseringsarbetet införa specifika svenska 
krav. Man kom fram till att förekomsten av nationella särbestämmelser på 
redovisningsområdet i vissa fall kan leda till olägenheter för företag som 
verkar på en internationell marknad, men att harmoniseringsarbetet inom 
EU inte bör hindra Sverige från att införa regler som är tillåtna och bedöms 
vara befogade.109

 
Könsfördelningen inom ledningen ska alltså finnas tillgänglig i aktiebolags 
årsredovisningar. Syftet med upprättande och offentliggörande av 
årsredovisningar är i första hand att företags intressenter ska kunna få 
upplysningar som har betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska 
förhållande och utvecklingsmöjligheter, men för fler och fler aktieägare och 
investerare blir det allt viktigare med till exempel könsfrågor när de ska göra 
sina ekonomiska beslut. Regeringen tyckte att det var viktigt att även andra 
ledande befattningshavare än styrelseledamöter omfattades av 
redovisningskravet. Detta på grund av att styrelseledamöter ofta rekryteras 
ur kretsen av VD och andra personer i företagets ledning.110

 
Skälet för att reglerna om redovisning av könsfördelningen inom företagets 
ledning i årsredovisningen har kommit till, är som sagts, betydelsen av att 
                                                 
107 Se vidare prop. 2002/03:56. 
108 Artikel 43.1.9. 
109 Prop. 2002/03:56 s. 15f. 
110 T. Bodström, ”Tvång ange könsfördelning”. 
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synliggöra fördelningen av män och kvinnor. Genom att dessa uppgifter 
synliggörs kan medvetenheten om den sneda fördelningen mellan kvinnor 
och män i bland annat styrelser öka, vilket jag i förlängningen tror kan 
skapa en opinion för och leda till en jämnare könsfördelning inom 
företagsledningar.  
 
Samtliga dessa åtgärder har gjorts på politisk nivå och är en bra början för 
att få igång debatten i samhället och i företagen. Vissa av åtgärderna är bra 
för synliggörande av problemet och utvecklingen mot en jämnare fördelning 
av makt och inflytande i näringslivet. Alla projekten som regeringen satt 
igång är inte utvärderade och analyserade ännu, men vi vet alla att 
könsrepresentationen i bolagsstyrelserna fortfarande är långt ifrån jämställd 
och därför har kvotering diskuteras en längre tid. Jag kommer i nästa kapitel 
att diskutera och analysera förslaget om könskvotering till börsbolagens 
styrelser. 
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6 Könskvotering 
I detta kapitel kommer jag först att gå igenom den norska lagen om 
könskvotering till bolagsstyrelser. Sedan kommer jag att presentera det 
svenska uppdraget om utredning av könsfördelning i bolagsstyrelser. Jag tar 
det i denna ordning på grund av att den norska lagen kommer på många sätt 
att ligga till grund för en eventuell svensk kvoteringslag.  
 
Sist i detta kapital kommer jag att gå igenom förslag till alternativ till en 
kvoteringslag. 

6.1 Norska lagen  
Den 1 januari 2006 trädde den norska lagen om kvotering till företags 
styrelser i kraft. Som första landet i världen införde Norge en lag som säger 
att minst 40 procent av styrelseledamöterna i landets alla börsnoterade 
företag ska vara kvinnor inom två år.111  
 
Det var i februari 2002 som debatten kring könskvotering till börsbolagens 
styrelser verkligen tog fart. Norges näringsminister Ansgar Gabrielsen gav 
då en intervju till landets största tidning Verdens Gang, där han gick till hårt 
angrepp mot mansdominansen i näringslivet och krävde omedelbar bättring. 
Han sa att det var sista varningen. Om inte de börsnoterade bolagen snabbt 
ordnade 40 procent kvinnor i sina styrelser, så skulle det bli lagstiftning.112 
Situationen var väldigt lik den vi har och har haft i Sverige. Näringslivet 
hade i många år lovat att få in fler kvinnor i styrelserna, men utvecklingen 
gick väldigt långsamt. Vid denna tid var lite över 6 procent av ledamöterna i 
börsbolagen i Norge kvinnor.113

 
Uppmärksamheten kring Ansgar Gabrielsens uttalande blev stor och 
kritiken var hård från bland annat näringslivet. En stark motståndare till 
förslaget var och är fortfarande Naeringslivets Hovedorganisasjon, NHO, 
Norges motsvarighet till Svenskt Näringsliv, som blev mycket överraskade 
över näringsministerns uttalande. De menar att ägarna i bolagen ska ha rätt 
att utse vem som ska företräda deras intressen i styrelsen och att kvotering 
är ett intrång i den viktiga rätten. NHO trodde att näringslivet själva skulle 
kunna öka andelen kvinnor väsentligt och att någon lag inte var 
nödvändig.114 En annan av huvudmotståndarna var Trygve Hegnar115, som 
anser att den nya lagen strider mot det fria samhällets principer och menar 
precis som NHO att privata företag bör få välja sina styrelseledamöter 
själva. Hegnar tror inte att absolut jämlikhet fungerar i verkligheten.116 Men 

                                                 
111 § 6-11a Lov 13 juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper. 
112 K. Lundin, ”Nu är det kvotering som gäller i Norge”. 
113 Ot. prp. nr. 97 (2002-2003) s. 8. 
114 K. Lundin, ”Nu är det kvotering som gäller i Norge”. 
115 Chefredaktör på affärstidningen Kapital. 
116 R. Bernstein, a.a. 
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trots många negativa röster så behandlade stortinget lagändringarna i 
november 2003 och det blev bestämt att alla statligt och kommunalt ägda 
bolag måste ha minst 40 procent av vardera kön i sina styrelser från och med 
1 januari 2004. Det bestämdes även att de privatägda 
allmennaksjeselskapen, (Asa-bolagen) som omfattar alla de 178 bolagen på 
Oslobörsen och andra företag som vill hämta in kapital från allmänheten, 
också skulle omfattas av lagen om de inte av egen kraft skulle kunna uppnå 
den önskade könsrepresentationen innan den 1 juli 2005. En del aktiebolag, 
som till exempel familjeföretag omfattas inte av lagen.117

 
Eftersom de statligt och kommunalt ägda bolagen i Norge redan uppfyllde 
kravet på minst 40 procent av vardera kön, så berörde lagändringarna inte 
dem nämnvärt. Men för allmennaksjeselskapen blev det annorlunda. Kravet 
på minst 40 procent kvinnor i styrelsen innan den 1 juli 2005 uppfylldes 
inte, 431 av de 519 bolagen klarade det inte.118 Sammanlagt var 
kvinnorepresentationen i styrelserna 15 procent119 och lagen infördes som 
sagt den 1 januari 2006. 
 
Syftet med lagen är att kvinnor ska företrädas överallt där makten och 
samhällets ledare finns. En kvoteringslag ansågs i Norge vara nödvändig 
eftersom de frivilliga åtgärder för att öka den kvinnliga representationen inte 
hade fungerat.120 Lagen är en kraftfull positiv särbehandling av kvinnor, 
vilket de som är för lagen hoppas ska leda till att lagen visar vägen för andra 
sektorer i samhället. 
 
Som sagt så har de etablerade bolagen som omfattas av lagen två år på sig 
att öka sin kvinnoandel. Finns det inte tillräckligt många kvinnor i styrelsen 
då, kan bolaget tvångsupplösas. Nya företag som startas efter 1 januari 2006 
kommer inte att godkännas om inte styrelsen består av minst 40 procent av 
varje kön.121 Norges jämställdhetsminister Karita Bekkemellem, som är en 
av dem som står bakom den nya lagen, säger att hon från början tyckte att 
böter var den rätta sanktionen om man inte följde lagen. Men Bekkemellem 
har nu tänkt om och menar att företag som inte har revisor eller som inte har 
representanter från de anställda i styrelsen kan tvångsupplösas, varför skulle 
då kvinnoandelen vara en mindre viktig fråga.122 Sanktionerna har blivit 
nästa omdiskuterade fråga. En tvångsupplösning av ett företag tar lång tid. 
Att ha en sanktion som tar flera år att genomföra känns inte optimalt. Vissa, 
till exempel NHO, menar även att det inte är realistiskt att företag som inte 
följer lagen ska bli tvångsupplösta eftersom det är ett straff som ingen 
kommer att våga genomföra.123 Norska Grace Reksten Skaugen124 tycker att 

                                                 
117 Ot. prp. nr. 97 (2002-2003) s. 5f. 
118 K. Lundin, ”Norge först i världen med kvoteringslag”. 
119 B. Lindahl, ”Kvotera mer eller lägg ner bolaget”. 
120 Ot. prp. nr. 97 (2002-2003) s. 6. 
121 ibid. 
122 B. Lindahl, a.a. 
123 ibid. 
124 Som sitter i styrelsen i Statoil, Storebrand, Tandberg, Opera Software och Bergh Hansen 
Holding och i Sverige i Atlas Copco. 
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kvoteringslagen var nödvändig, men att upplösa bolag som inte följer den är 
pinsamt och tycker att sanktionen ska bort.125

 
En negativ aspekt jag ser med kvoteringslagen är att Norge hade en låg 
andel kvinnor i styrelserna när lagen trädde i kraft, 16 procent, ungefär som 
vi har i Sverige nu. Detta gör att jag tror att det kommer bli svårt för många 
företag att på två år hitta tillräckligt många kompetenta och villiga kvinnor 
till sina styrelser. Det är omkring 700 styrelseplatser som ska fyllas av 
kvinnor, i ett land med en befolkning på 4,5 miljoner invånare. Problemet 
som kan uppstå och antagligen kommer att uppstå är att kvinnor väljs bara 
för att det är kvinnor och inte för att är duktiga och behövs för företaget. 
Detta kan i sin tur leda till att de kvinnliga representanterna generellt blir 
mer ifrågasatta och att hela frågan om att få in fler kvinnor i bolagen får ett 
bakslag. Detta kan få till följd att en mindre andel kompetenta kvinnor är 
intresserade av att sitta i styrelser i norska börsbolag. Jag tycker att man i 
Norge antingen skulle ha satt en lite lägre procentsats på 
könsrepresentationen till att börja med och gradvis höjt denna med åren. 
Eller satt upp målet på 40 procent kvinnor på en längre tidsperiod, 
exempelvis fyra eller fem år och i så fall kanske haft ett delmål efter två år. 
 
Lagen i Norge har som sagts bara funnits sedan årsskiftet, därför är det svårt 
att analysera hur den har hjälpt till att få en jämn fördelning av makt och 
inflytande mellan män och kvinnor. Eller om lagen om könsfördelning i 
börsföretagen har gynnat kvinnor, företagen eller tillväxten. Det är något 
som framtiden får utvisa. 

6.2 Svenska förslaget 
Den 1 juni förra året fick Catarina af Sandeberg126 i uppdrag av 
justitiedepartementet att överväga frågan om en jämnare könsfördelning i 
styrelserna för aktiebolag i Sverige. Till sin hjälp har Sandeberg, 
utredningssekreteraren Per Olsson127. Det som ska utredas är om det i första 
hand finns lösningar så att bolagen på egen hand kan åstadkomma en 
tillfredsställande könsfördelning i styrelserna. Om detta skulle ske, finns det 
knappast någon anledning att lagstifta om kvotering. Men om detta inte 
skulle vara fallet ska eventuella lagstiftningsåtgärder övervägas. Vidare ska 
Sandeberg utreda hur en sådan tänkbar lagstiftningsåtgärd skulle se ut. 
Uppdraget ska redovisas och finnas i färdigt tryck senast den 1 juni 2006.128

6.2.1 Rättsliga hinder mot lagstiftning 
Som första steg i utredningen undersöktes om det förelåg några rättsliga 
hinder för en lag om kvotering, detta kommer jag också att göra. I den 
allmänna debatten råder det delade meningar angående om könskvotering i 

                                                 
125 L. Vikström, ”Sätt dig in i verkligheten”. 
126 Jurist och universitetslektor vid Stockholms universitet. 
127 Som är ämnessakkunnig. 
128 Ju 2005/5704/P s. 3ff. 
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bolagsstyrelserna skulle strida mot överordnad lagstiftning. Men jag tycker 
mig kunna veta att rättsläget är rätt så fastslaget och detta menar även 
Catarina af Sandeberg129. Jag kommer ändå att gå igenom om en sådan lag 
skulle komma att strida mot grundlagen, för att sedan diskutera vidare vad 
EG-rättens regler säger, men jag gör detta med hjälp av en tidigare skriven 
uppsats som berör just detta ämne130. Jag gör det på grund av att jag inte 
tycker att jag behöver utreda rättsläget ytterligare en gång med samma 
förutsättningar. 

6.2.1.1 Egendomsskyddet i RF 
Den vanligaste synpunkten som jag även tagit upp tidigare i uppsatsen, är att 
könskvotering skulle innebära ett intrång i det grundlagsfästa skyddet för 
äganderätten. Enligt 2 kap 18 § RF så sägs att ”varje medborgares egendom 
är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna 
eller någon enskild genom expropriation eller annat sådant förfogande eller 
tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom 
när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen”.  
 
I samband med 1994-års revision av RF, utvidgades detta skydd väsentligt, 
med syftet att i grundlagen ge en närmare precisering av det egendomsskydd 
som Europakonventionen tillhandahåller.131 Det framgår dock direkt av 
lagtexten att skyddet kvalificeras i två fall. För det första får skyddet ge vika 
för ”angelägna allmänna intressen”, och för det andra framgår att det skydd 
mot rådighetsinskränkningar från det allmännas sida, som nu införts endast 
avser fast egendom. Att det är endast fast egendom som omfattas av skyddet 
mot rådighetsinskränkningar motiverades med att inskränkningar av denna 
typ av egendom förekommer i stor utsträckning och är speciellt vanliga, 
vilket leder till att det är särskilt motiverat att mark och byggnader erhåller 
ett utökat grundlagsskydd mot rådighetsinskränkningar.132

 
Det framgår e contrario av 1 kap 1 § JB att aktier utgör lös egendom. Enligt 
vad som nyss sades är aktier och de rättigheter som tillkommer aktieägare 
på grund av deras innehav därför inte skyddade mot rådighetsinskränkningar 
från det allmänna enligt bestämmelserna i RF. Möjligheten att utse 
ledamöter till styrelsen borde därför vara ett av de områden som faller 
utanför skyddet i 2 kap 18 § RF. Men det kan i och för sig tänkas finnas en 
gråzon mellan tillåtna och otillåtna inskränkningar av användningen av 
egendom. Tillgångarna som finns i ett aktiebolag kan vara av skiftande slag, 
och en inskränkning av möjligheten att råda över aktierna innebär en 
indirekt inskränkning av möjligheterna att råda över den underliggande 
tillgångsmassan.133 Men särskilt mot bakgrund av att ett stort utrymme 
lämnats lagstiftaren att efter eget fritt val avgöra vad som utgör ”angelägna 
allmänna intressen”134, framgår det dock inte som särskilt sannolikt att en 

                                                 
129 J. Leijonhufvud, ”Kvoteringslagen börjar finna formen”. 
130 L. Jeppsson, ”Varannan damernas?”. 
131 Se prop. 1993/94:117. 
132 Prop. 1993/94:117 s. 15. 
133 L. Jeppsson, a.a., s. 25f. 
134 Prop 1993/94:117 s. 16. 
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lag om könskvotering till bolagsstyrelser skulle utgöra en otillåten 
inskränkning av egendomsskyddet. 

6.2.1.2 Egendomsskyddet i EG-rätten 
Fri- och rättighetsskyddet enligt EK samt praxis från Europadomstolen 
erbjuder ofta ett mer omfattande skydd än RF.135 I artikel 1 i första 
tilläggsprotokollet till EK regleras äganderättsskyddet enligt konventionen. 
Enligt den sägs att ”varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt 
för sin egendom. Ingen ska berövas sin egendom annat än i det allmännas 
intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens 
allmänna grundsatser. Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en 
stats rätt att genomföra sådan lagstiftning som staten finner nödvändigt för 
att reglera nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det allmännas 
intresse eller för att säkerställa betalning av skatter eller andra pålagor eller 
av böter och viten.” 
 
Som framgår anknyter artikel 1 nära till 2 kap 18 § RF. Skillnaden är att för 
att en inskränkning ska vara godtagbar enligt EK krävs att den är 
proportionell i förhållande till det syfte som eftersträvas. Blir 
inskränkningarna alltför betungande för den enskilde i förhållande till det 
allmännas fördel, strider inskränkningen i rätten att utnyttja egendomen mot 
artikel 1 i första tilläggsprotokollet.136 Europadomstolen lägger alltså större 
vikt vid syftet med reglerna än vad vi gör i svensk rättstillämpning, vilket 
kan leda till att skyddsområdet enligt EK blir något större. 
 
I likhet med 2 kap 18 RF ska vid tillämpning av artikel 1, en 
proportionalitetsbedömning göras där den enskildas intresse ska vägas mot 
det allmännas. Vad som i detta sammanhang menas med ”det allmännas 
intresse”, ska i första hand avgöras av de nationella organens bedömning.137 
En ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i näringslivet torde kunna 
utgöra ett godtagbart angeläget allmänt intresse för en inskränkning av 
nyttjande av egendom. Det blir svårt för den enskilde i ett stort företag att 
hävda att en ökad kvinnorepresentation skulle vara särskilt betungande.138

6.2.1.3 EG-rättens princip om icke-diskriminering 
Bestämmelser i EG-rätten tillsammans med EG-domstolens praxis har gett 
upphov till principen om icke-diskriminering. 1976 antogs direktivet om 
genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga 
om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt 
arbetsvillkor.139 EG-rätten har genom likabehandlingsdirektivet fått ett 
kraftfullt verktyg för att bekämpa könsdiskriminerade åtgärder. EG-
domstolen har slagit fast att principen om likabehandling utgör en allmän 
rättsprincip som skyddas av EG-rätten.140

                                                 
135 Se H. Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2002. 
136 H. Danelius, a.a., s. 58. 
137 H. Danelius, a.a., s. 376f. 
138 L. Jeppsson, a.a., s. 32. 
139 Likabehandlingsdirektivet 76/207/EEG. 
140 U. Bernitz, et al., Europarättens grunder, 2002, s. 111. 
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Likabehandlingsdirektivet preciseras närmare i artikel 2 som säger ”…att 
det inte får förekomma någon som helst diskriminering på grund av kön, 
vare sig direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till äktenskaplig status 
eller familjestatus”. I punkterna 2-4 i artikel 2 redogörs vidare för de tillåtna 
undantagen från diskrimineringsförbudet. Enligt punkt 2, får 
medlemsstaterna undanta sådan verksamhet, eller utbildning som leder till 
denna, som förutsätter att utövaren är av ett specifikt kön. Detta undantag 
ska tolkas restriktivt enligt kommissionen och det ska finnas objektiva skäl i 
arbetets natur som förutsätter en anställd av särskilt kön, till exempel 
sopraner.141 Likabehandlingsprincipen ska inte heller hindra bestämmelser 
som syftar till att skydda kvinnor, särskilt vid graviditet och moderskap 
enligt punkt 3. Direktivet ska vidare, enligt punkten 4, inte hindra åtgärder 
som främjar möjligheter för kvinnor och män, i synnerhet när det gäller att 
avlägsna befintliga ojämlikheter som påverkar kvinnors möjligheter på de 
områden som direktivet omfattar. Vid en bedömning av huruvida en svensk 
lag om könskvotering är förenlig med likabehandlingsprincipen, är det 
omfattningen av det sista undantaget och EG-domstolens tolkning därav, 
som främst är av intresse.  
 
Med Amsterdamfördraget, som trädde ikraft 1999, anses medlemsstaternas 
möjlighet att tillämpa positiv särbehandling i viss mån ha utvidgas.142 
Redan av fördragets artikel 3 punkt 2 framgår att gemenskapen ska syfta till 
att undanröja bristande jämställdhet och befrämja jämställdhet mellan 
kvinnor och män. I artikel 141 punkt 4 EGF sägs att principen om 
likabehandling inte får hindra en medlemsstat från att erhålla eller besluta 
om åtgärder som rör särskilda förmåner för att göra det lättare för det 
underrepresenterade könet att bedriva en yrkesverksamhet eller för att 
förebygga eller kompensera nackdelar i yrkeskarriären. Bestämmelsen har 
ansetts vara en utvidgning av möjligheterna att tillämpa positiv 
särbehandling och har sin bakgrund i artikel 2 punkt 4 i 
likabehandlingsdirektivet som jag redogjort för ovan. Denna artikel utgick 
på grund av att den ansågs överflödig, när artikel 141 punkt 4 i 
Amsterdamfördraget tillkom.143

 
Som sagt ovan är, nationella bestämmelser som diskriminerar ett av könen 
som utgångspunkt förbjudna enligt EG-rätten med stöd av artikel 2 punkt 1 i 
likabehandlingsdirektivet. Men enligt artikel 141 punkt 4 EGF kan åtgärder 
som är diskriminerande legitimeras under vissa omständigheter. Dessa 
omständigheter grundar sig på EG-rättspraxis och ska vara uppfyllda för att 
en nationell bestämmelse ska vara förenlig med likabehandlingsdirektivets 
bestämmelser. De nationella bestämmelserna ska ha till syfte att avskaffa 
eller begränsa faktiska ojämlikheter mellan kvinnor och män som kan 
förekomma i samhället. Bestämmelserna får inte heller undantagslöst och 
ovillkorligt garantera företräde för kvinnor vid tillsättning eller befordran. 
Bestämmelser som i och för sig bereder det underrepresenterade könet 

                                                 
141 L. Jeppsson, a.a., s. 34. 
142 U. Bernitz, et al., a.a., s. 15f. 
143 L. Jeppsson, a.a., s. 39f. 
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företräde vid likvärdiga meriter, men enligt vilka undantagsvis det 
överrepresenterade könet kan 
beredas tillträde anses inte utgöra ett sådant undantagslöst och ovillkorligt 
system, förutsatt att bestämmelserna garanterar att det överrepresenterade 
könet i varje enskilt fall tillförsäkras en objektiv bedömning, där samtliga 
kriterier som sammanhänger med sökandens person beaktas, så kallade 
dynamiska kvoter. Det förutsätts vid detta att kriterierna inte leder till 
diskriminering av det underrepresenterade könet. Vidare kan bestämmelser 
som tillförsäkrar det underrepresenterade könet en viss kvotandel av 
tillgängliga platser vara tillåtna, samt att bestämmelser om styrelsers 
sammansättning är tillåtna så länge de inte leder till automatiskt företräde 
för det underrepresenterade könet. Till sist så krävs det att det allmänna 
kravet på proportionalitet är uppfyllt, för att en nationell bestämmelse ska 
kunna legitimeras enligt artikel 141 punkt 4 EGF.144

 
Utifrån detta kan följande sägas beträffande könskvotering till 
bolagsstyrelser. EG-rättens praxis visar tydligt att likabehandlingsprincipen 
innebär att lika möjligheter mellan könen ska främjas. Däremot framstår 
utrymmet att föreskriva reell jämlikhet, alltså att lika många kvinnor som 
män återfinns i styrelsen, som delvis begränsad. Kvotering är i och för sig 
inte i alla sammanhang otillåtet. Så kallade dynamiska kvoter har enligt 
diskussionen ovan ansetts förenliga med likabehandlingsdirektivet. Strikta 
kvoter däremot, som leder till att ett visst resultat föreskrivs och som inte 
medger undantag i det enskilda fallet, är emellertid än så länge förbjudna 
enligt EG-rätten. Så med andra ord för att en kvoteringslag ska vara förenlig 
med EG-rätten, så måste den medge undantag som tar hänsyn till samtliga 
kriterier som hänger samman med sökandens person.145

 
Som sagt råder det delade meningar i denna omdiskuterade fråga, om en 
könskvoteringslag är förenlig med egendomsskyddet i RF och EG-rätten 
samt EG-rättens princip om icke-diskriminering. Svenskt Näringsliv, som 
kanske är den starkaste motståndaren till en lag, menar att lagstadgad 
kvotering till företags styrelser är en oacceptabel metod för att öka andelen 
kvinnliga styrelseledamöter. Det skulle ta ifrån aktieägarna den självklara 
rätten att själva utse sina representanter. Svenskt Näringsliv menar vidare att 
bolagens ägare måste själva få bestämma styrelsens sammansättning, så att 
den kompetens som bedöms vara den bästa enligt aktieägarna för att bolaget 
ska bli framgångsrikt uppnås.146 Men då Svenskt Näringsliv menar att en 
lag skulle innebära ett intrång i äganderätten på ett generellt plan, säger 
Catarina af Sandeberg att utredningen inte kunde finna några juridiska 
hinder för en lag, varken i EG-rätten eller i diskrimineringslagarna.147

                                                 
144 L. Jeppsson, a.a., s. 47f. 
145 L. Jeppsson, a.a., s. 48f. 
146 A. Wigart, ”Nej till könskvotering i bolagsstyrelser”. 
147 J. Leijonhufvud, ”Kvoteringslagen börjar finna formen”. 
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6.2.2 Seminarium om könsfördelning i 
bolagsstyrelser 

I beskrivningen för uppdraget om könsfördelning i bolagsstyrelser framgår 
att utredaren ska föra en dialog med och inhämta synpunkter från 
representanter för näringslivet och arbetsmarknadens parter samt andra 
berörda. Utredaren ska också inhämta synpunkter från sakkunniga i 
jämställdhet och forskare inom genusvetenskap. För att belysa de frågor 
som uppdraget berör ska ett seminarium hållas, där en diskussion ska 
föras.148 Detta har gjorts och ett seminarium hölls på Rosenbad den 29 
november 2005.  
 
På seminariet diskuterades de frågor som jag kommer att beröra framöver, 
bland annat vilka som bör omfattas av en eventuell lagstiftning, hur lång tid 
bolagen behöver på sig och hur ett könsfördelningskrav ska kunna 
upprätthållas.149 Jag kommer att återkomma till vad som sades på detta 
seminarium under kommande stycken. 
 
Mycket i den svenska utredningen har sin grund i den norska lagstiftningen. 
Utredningen har innan och efter seminariet granskat den norska lagen noga 
samt tagit hjälp av denna i arbetet.150

6.2.3 Målgrupp 
En viktig fråga vad det gäller en eventuell kvoteringslag, är vilken målgrupp 
den bör vända sig till. Den första utgångspunkten är vilka aktiebolag som 
bör omfattas. Där finns ett par olika förslag som är av intresse. För det första 
skulle man kunna tänka sig att alla aktiemarknadsbolag ska omfattas, i 
enighet med bolagskoden. Denna uppfattning har bland annat Aktiespararna 
och Bankföreningen, som menar att man inte bör gå utanför bolagskodens 
målgrupp, aktiemarknadsbolag. Patrik Engellau, som är VD för 
Aktietorget151, menar att det finns många ”entreprenörsledda” bolag, där 
inte styrelsen väljs. Här utser intressenterna sig själva, antingen på grund av 
att de känner entreprenören eller har gått in med pengar i företaget. Engellau 
menar vidare att det är viktigt att hålla dessa bolag utanför en eventuell 
lag.152  
 
Ett annat förslag som har getts är att det bör vara publika bolag, som ska 
omfattas av en eventuell lag. Att små privata bolag ska hållas utanför en 
sådan här lagstiftning tycker jag är självklart. Det finns ingen anledning att 
gå in och styra de små privata bolagen. I den norska lagstiftningen hålls de 
privatägda aksjeselskaperna utanför. Grunden till detta är att de ofta är 
                                                 
148 Ju 2005/5704/P, s. 5. 
149 Se JU 2005:I, Minnesanteckningar från seminarium om könsfördelning i bolagsstyrelser 
den 29 november 2005. 
150 J. Leijonhufvud, ”Kvoteringslagen börjar finna formen”. 
151 Som är en auktoriserad marknadsplats. 
152 JU 2005:I, Minnesanteckningar från seminarium om könsfördelning i bolagsstyrelser 
den 29 november 2005, s. 2. 
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familjeägda, där ägarna är fysiska personer som själva sitter i styrelsen. Man 
menar i Norge att regler om könsrepresentation inte passar dessa bolag.153 
Ett av Catarina af Sandebergs huvudförslag är att endast företag i ”allmän 
ägo”, vilket betyder bolag med 100 eller fler aktieägare, ska beröras av 
lagen, vilket innebär att cirka 600 till 700 bolag i Sverige påverkas.154 
Sandeberg tycker inte att det är demokratiskt att reglera styrelsen i 
familjeföretag med några få ägare. Detta skulle inte heller leda till att syftet 
med den eventuella lagen uppnås, att skapa demokrati och jämställdhet i 
näringslivet.155

 
Andra förslag som har lämnats om vilka som bör omfattas av lagen är bolag 
som når upp till vissa värden, helägda statliga bolag och helägda 
kommunala bolag. Johan Kreicbergs som är chefsekonom på Företagarna156  
ställer sig frågan hur de värdena ska dras. Han menar att en eventuell 
kvoteringslag kan bli ett hinder för privata aktiebolag som vill expandera 
och ta in pengar från allmänheten. En kvoteringslag som säger att bolag som 
når upp till ett visst värde undantas från kvotering, kommer leda till att små 
bolag inte kan eller vill växa och ”är det något våra medlemmar känner 
starkt för så är det rätten att styra och leda företag som de själva vill”, säger 
Kreicbergs vidare.157 Jag tycker att helägda statliga och kommunala bolag 
bör omfattas av en eventuell könskvoteringslag, trots att de statligt ägda 
bolagen redan överstiger 40 procent kvinnor i sina styrelser. Staten och 
kommunerna skulle här kunna ta ansvar och statuera ett gott exempel på hur 
man får in kvinnor i styrelserna. Genom sina årsredovisningar kan de 
beskriva hur de bedriver sitt jämställdhetsarbete och vidare hjälpa andra 
kvinnor framåt i näringslivet. 
 
Den andra utgångspunkten vad det gäller målgrupp är om lagen ska omfatta 
andra juridiska personer än aktiebolag. Jag tror i utgångsläget att andra 
juridiska personer än aktiebolag inte är av intresse. Katarina Olsson158, tar 
stiftelser som exempel och menar att hela den rätten bygger på en 
grundläggande respekt för stiftarens vilja. Det är vanligt att han eller hon 
väljer ut vissa som ska sitta i stiftelsens styrelse, till exempel rektorn vid 
universitetet eller biskopen. Det vore ett väldigt stort trendbrott att sätta sig 
över stiftarens vilja i lag.159

 
Slutligen är den tredje utgångspunkten som diskuterats, om ett lagkrav bör 
avse hela styrelsen. Det innebär i så fall att även suppleanter och sådana som 
utses på annat sätt än av bolagsstämman som till exempel 
arbetstagarrepresentanter avses. Ett stort praktiskt problem vad det gäller 
arbetstagarrepresentanterna i styrelsen är att det skulle bli väldigt många 
fackförbund, i vissa fall upp till ett tjugotal som skulle kunna vara berörda 
                                                 
153 Ot. prp. nr. 97 (2002-2003) s. 6. 
154 H. Finmo, ”Ny lag om kvotering rycker närmare”. 
155 J. Leijonhufvud, ”Kvoteringslagen börjar finna formen”. 
156 Som representerar Sveriges småföretagare. 
157 J. Leijonhufvud, ”Svenskt Näringsliv sågar Bodströms kvoteringslag”. 
158 Universitetslektor vid Lunds universitet. 
159 JU 2005:I, Minnesanteckningar från seminarium om könsfördelning i bolagsstyrelser 
den 29 november 2005, s. 4. 
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av valet. Alla fackförbund har en egen policy i frågan, utser sin representant 
och väljer tidpunkt för sitt val. Det skulle bli svårt att samordna det. Detta 
tycker även Saco, LO och TCO, men de menar samtidigt att de är 
övertygande om att skulle de vara tvungna att samarbeta, så skulle det inte 
vara några problem.160 Enligt Catarina af Sandeberg så har man i 
utredningen kommit fram till att arbetstagarrepresentanterna och ordinarie 
styrelseledamöter inte kommer att läggas ihop när andelen kvinnor i 
styrelsen räknas. Hon menar att ett krav som avser båda inte är 
genomförbart, det måste vara två olika krav.161

6.2.4 Sanktioner 
Nästa viktiga fråga är hur ett könsfördelningskrav ska kunna upprätthållas 
om en kvoteringslag skulle bli ett faktum. Per Nordström från Bolagsverket 
menar att de alltid använder sig av samma process när ett bolag inte har 
behörig styrelse162 och skulle i så fall kunna göra det även när 
könsfördelningen inte är uppfylld. Bolagsverket skickar då ett brev med 
påpekande om förhållandet och företaget får möjlighet att rätta till felet 
genom att hålla en ny stämma. En avgift påförs i samband med att 
efterföljande brev skickas ut. Om inget har hänt, skickar Bolagsverket till 
sist ett likvidationsföreläggande, med ett sista datum för bolaget att lämna 
besked om att styrelsen är behörig. Det brukar ta tre till fyra månader från 
den dagen då bolaget tappar sin styrelse till dagen för 
likvidationsföreläggandet. Normalt tar hela processen sex till tolv månader 
för ett mindre bolag och det är ungefär 300 till 400 bolag per år som 
tvångslikvideras på grund av att de inte har behörig styrelse. Bolagsverket 
har i vissa sammanhang också möjlighet att förlägga om vite.163

 
Jag tycker precis som i min diskussion av Norges lagstiftning att påföljden 
med tvångslikvidation inte är bra. Jag tycker inte att det är det bästa sättet att 
gå tillväga på samt att det tar som sagt väldigt lång tid med en 
tvångslikvidation. Om det blir en könskvoteringslag i Sverige så tycker jag 
att påföljden ska vara böter, som betalas av bolaget. Catarina af Sandeberg 
har uttalat sig och sagt att hon tycker att sanktionerna är en av de svåraste 
frågorna i utredningen och har diskuterat lite olika möjligheter. Sandeberg 
uttalade sig förra året och menade att antagligen blir sanktionerna detsamma 
som gäller nu vid felaktigt tillsatta styrelser enligt 25 kap 11 § 1 p 
aktiebolagslagen. Bolagen som inte följer reglerna kan som sagts tidigare, 
utsättas för tvångslikvidation.164 I slutet av utredningstiden sa hon istället att 
tvångslikvidation är uteslutet om det blir en lag. Detta på grund av att den är 

                                                 
160 JU 2005:I, Minnesanteckningar från seminarium om könsfördelning i bolagsstyrelser 
den 29 november 2005, s. 5. 
161 M. Sundén, ”För få kvinnor ska ge bolagen böter”. 
162 25 kap 11 § 1 p ABL. 
163 JU 2005:I, Minnesanteckningar från seminarium om könsfördelning i bolagsstyrelser 
den 29 november 2005, s. 6. 
164 J. Leijonhufvud, ”Kvoteringslagen börjar finna formen”. 
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svår att tillämpa och vidare så skulle en tvångslikvidation göra aktieägarna 
till de stora förlorarna.165

Sandeberg har nu istället pratat om ett avgiftssystem.166 Hon menar att det 
är den enda möjliga lösningen, men problemet som hon ser det är hur ett 
penningstraff ska lösas i praktiken. Det finns två lösningar på detta problem 
enligt Sandeberg, antingen en företagsbot som drabbar företaget eller en så 
kallad särskild avgift som drabbar aktieägarna.167

6.2.5 Tid 
Frågan om hur lång tid bolagen behöver på sig för att få en jämn 
könsfördelning i sina styrelser är ett annat viktigt ämne. Precis som i min 
analys av den norska lagen, så tycker jag att tidsperioden för ett införande 
bör vara ganska lång, ungefär tre till fem år. Annars tror jag att det kommer 
att slå tillbaka mot kvinnorna själva, på grund av att de hela tiden kommer 
att bli ifrågasatta för att de eventuellt har blivit ledamöter bara för att de är 
kvinnor och inte på grund av deras kompetens. Catarina af Sandeberg säger 
att bolagen ska få ett antal år på sig för att uppnå kvoten, om en lag kommer 
att bli verklighet, men troligtvis inte över fem år.168

 
Man skulle även kunna tänka sig ett stegvis införande av en kvoteringslag. 
Det skulle kunna sättas en lite lägre procentsats på könsrepresentationen till 
att börja med, till exempel 25 procent på två år och sedan skulle man 
gradvis kunna höja procentsatsen efter den tiden. Men man kan ju ändå ha 
slutmålet på 40 eller 50 procent av varje kön i bolagsstyrelserna om 
exempelvis fem år. Niklas Lundblad från Handelskamrarna menar, att om 
man vill ha in många kvinnor istället för ett litet antal kvinnor som innehar 
ett stort antal styrelseposter, så bör man använda sig av ett stegvis 
införande.169

6.3 Alternativ till lag 
Först av allt kan det konstateras att det är svårt att hitta andra 
lagstiftningsåtgärder än bolagsrättliga regler. Jag har inte kunna finna någon 
annan lösning och jag har inte heller hittat någon annan person som har 
hittat någon lösning. 
 
Men däremot finns det många alternativ till en könskvoteringslag. Åtgärder, 
stora och små, som kan underlätta för fler kvinnor att komma in i 
bolagsstyrelserna i våra börsbolag och även på andra ledande poster i 
näringslivet. Det är åtgärder som företagen, staten samt män och kvinnor 
som individer kan bidra med.  
 
                                                 
165 M. Sundén, a.a. 
166 O. Hellblom, ”Styrelserna nobbar kvinnorna”. 
167 M. Sundén, a.a. 
168 J. Leijonhufvud, ”Kvoteringslagen börjar finna formen”. 
169 JU 2005:I, Minnesanteckningar från seminarium om könsfördelning i bolagsstyrelser 
den 29 november 2005, s. 7. 
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Det finns en förutsättning som måste vara uppfylld för att förändring vad det 
gäller jämställdhet i företagen överhuvudtaget ska komma till stånd, och det 
är en proaktiv företagsledning. Det är mycket viktigt att ledningen är tydlig 
och aktiv när det gäller arbetet att öka andelen kvinnor i styrelsen och på 
andra ledande positioner i bolaget. Några enkla åtgärder som ledningen kan 
göra för att synliggöra sitt engagemang i jämställdhetsfrågan är att 
ordentligt redovisa statistik om kvinnors representation i styrelsen i 
årsredovisningen och att sätta upp tydliga jämställdhetsplaner med konkreta 
mål i affärsplanen.170

 
Man har i många företag börjat arbeta med att bygga ut sin mentors- och 
utbildningsverksamhet. I bolagen har det blivit vanligare med både interna 
chefsutbildningskurser och externa specialister som utvärderar arbetsplatsen 
och utbildar om könsproblematiken. Det förekommer dels kurser och 
utbildning bara för kvinnor, dels kurser med blandat deltagande. 
Mentorsprogram för att stödja kvinnor och förbereda dem på att ta större 
ansvar och på sikt delta i styrelsearbete har blivit vanligare. I dessa program 
är det viktigt att både män och kvinnor är representerade, vilket gäller både 
för adepter och mentorer.171 Svenskt Näringsliv, trycker på just sådana 
åtgärder som betydelsefulla, och menar att det är viktigt att se till att kvinnor 
når ledande positioner genom mentorer, coachning och 
ledarskapsutveckling. Genom att andelen kvinnor ökar på chefnivå ökar 
totalt sett andelen kompetenta kvinnor som klarar styrelseuppdragen.172

 
En annan åtgärd som bolagen kan arbeta med för att synliggöra kompetenta 
kvinnor som är intresserade av att bli styrelseledamöter, är kvinnliga nätverk 
och rekryteringskonsulter. Att ha en särskild arbetsgrupp eller medarbetare 
som bevakar könsfrågan och lyfter fram kvinnliga kandidater till 
styrelsenomineringen enligt rutiner som är fastslagna är viktigt. Bolagen bör 
upplysa, uppmana och uppmuntra så många kvinnor i företaget som möjligt 
att ställa upp som styrelseledamöter både internt och externt. Vid 
rekryteringen finns det ett antal åtgärder företag kan vidta, till exempel se 
till att både män och kvinnor intervjuar kandidaten. Då kan man lättare se 
till att det inte blir som många säger att ”män väljer män” och ”kvinnor 
väljer kvinnor”. Det är även viktigt att se till att det alltid finns minst en 
kvinnlig representant bland kandidaterna vid varje nominering. 
Nomineringskommittén kan även välja att prioritera det underrepresenterade 
könet, alltså kvinnor vid rekryteringen, för att få in dem. Antonia Ax:son 
Johnson, som bland annat är styrelseordförande i Axel Johnson AB, är starkt 
emot kvotering och menar att för att få in kvinnor i börsbolags styrelser 
måste man sätta upp mål och mäta resultat i företaget. Ax:son Johnson är 
inte främmande för att knyta mjuka värden, till exempel mångfald vad det 
gäller rekryteringen av kvinnor och män till bonusprogram.173  
 

                                                 
170 A. Boschini, a.a., s. 125. 
171 A. Göransson, a.a., s. 68. 
172 M. Fridén Wickberg, ”Staten passerar gränsen med lag om kvotering”. 
173 S. Larsson, ”Antonia Ax:son Johnson talar mot könskvotering”. 
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En annan sak är att man ska se till sammansättningen av gruppen och inte 
endast till kompetensen hos individen. Gruppen kanske behöver en person 
som har en lite annorlunda bakgrund än resten av styrelsen. Jag tror att för 
att få in kvinnor i bolagsstyrelserna är det jätte viktigt att sluta se VD-
erfarenhet som den viktigaste kompetensen en styrelseledamot ska ha. 
Erfarenheter av företagsledning i börsbolag är säkerligen en värdefull och 
relevant erfarenhet, men det är kanske inte den enda vägen och inte något 
krav som bör ställas på ledamöterna. Väljer man vägen att 
styrelseledamöterna måste ha VD-erfarenhet, kommer andelen kvinnliga 
ledamöter vara liten en lång tid framöver. Man bör istället även satsa på 
personalchefer, informationschefer och andra stödjande poster, som ofta är 
kvinnor. 
 
Det finns ett par saker som staten skulle kunna göra för att underlätta för 
kvinnor att nå maktpositioner i näringslivet. Dessa åtgärder är specifikt 
inriktade mot att skapa en mer jämställd maktfördelning mellan män och 
kvinnor på höga positioner i näringslivet, och inte för en allmän förbättrad 
jämställdhet i Sverige. En åtgärd som staten kan vidta och som skulle 
underlätta kvinnors karriärmöjligheter mycket är att individualisera 
föräldraförsäkringen. Om det skulle bli en jämnare fördelning av uttaget av 
föräldraförsäkringen mellan kvinnor och män, skulle detta röja undan en del 
hinder för kvinnor på arbetsmarkanden. Fast inte alla män skulle ta ut hela 
sin del av försäkringen, skulle en individuell föräldraförsäkring leda till att 
man visste att barn innebar samma ”risk” oavsett om de valde in en kvinna 
eller en man till styrelsen.174 Andra åtgärder som staten skulle kunna vidta 
är att införa avdragsrätt för hushållsnära tjänster, vilket skulle underlätta för 
kvinnor eftersom de fortfarande är kvinnor som gör mest i hemmen175, eller 
att införa flexiblare system för passning av sjukt barn, som gör det möjligt 
att överlåta föräldrapenningen till någon utomstående person. Risken för 
statistisk diskriminering av vissa grupper minskar när arbetsgivaren eller 
aktieägaren i detta fall vet att den enskilde har möjlighet att hitta andra 
lösningar än att själv vara hemma med sina sjuka barn plus att denna lösning 
skapar försörjningsmöjligheter för människor som står utanför 
arbetsmarknaden, till exempel äldre personer.176  
 
Det finns även åtgärder som de enskilda individerna kan fokusera på. Som 
kvinna är det viktigt att man vågar satsa och ta för sig. Kvinnor bör precis 
som många män satsa på en elitutbildning och våga ta de chanser som 
kommer i arbetslivet. Viktigt är också att välja rätt arbetsplats och chef, där 
man satsar på mentorprogram eller nätverk. Att dela ansvaret för barnen och 
hemmet med sin man är en annan åtgärd som kvinnor måste vidta, liksom 
att ta hjälp med till exempel städning och barnpassning. Män å andra sidan 
måste bjuda in kvinnor i sina nätverk, börja intressera sig för balans mellan 
könen på de ledande posterna och höja ambitionsnivån när det gäller barn 
och hemarbete.177

                                                 
174 A. Boschini, a.a., s. 120f. 
175 M. Henrekson, a.a., s. 106ff. 
176 M. Henrekson, a.a., s. 117f. 
177 A. Boschini, a.a., s. 130ff. 
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7 Sammanfattande slutsatser 
och utvärdering 

Syftet med min uppsats är att utforska om en lag om könskvotering till 
bolagsstyrelser är rätt väg att gå eller om det finns andra bättre sätt att få in 
kvinnor i bolagsstyrelserna.  
 
På många sätt tror jag att de alternativ till en kvoteringslag som jag har 
nämnt och analyserat, hade varit bättre metoder att använda sig av för att 
öka jämställdheten i våra bolagsstyrelser. En förändring är och har varit på 
gång under senare år. Vi har i Sverige trots allt gått från 4,8 procent kvinnor 
i bolagsstyrelserna år 2000 till 16,1 procent kvinnor år 2005, och vi hoppas 
kunna se en ännu bättre procentsats detta år. De alternativ till en lagstiftad 
kvotering som jag har tagit upp kräver tid, kanske upp till tio år av 
behandling och inarbetning. Det är åtgärder som företagen, staten samt män 
och kvinnor tillsammans måste arbeta aktivt med, för att det ska bli en 
tillfredställande förändring mot jämställdhet i bolagsstyrelserna. Företagen 
måste sätta upp tydliga jämställdhetsmål och visa klar statistik om 
kvinnorepresentationen i organisationen. Vidare bör de satsa på mentorer, 
utbildning och nätverk, men det viktigaste enligt mig är att satsa ordentligt 
på rekryteringsprocessen. Att informera och uppmuntra kvinnor i företaget 
att ställa upp som styrelseledamöter och att det alltid ska finnas kvinnliga 
kandidater bland de nominerade är två viktiga åtgärder. Men kanske 
viktigast av allt är att sluta se VD-erfarenhet som den mest centrala 
kompetensen för att sitta i styrelse, om man vill ha en ökad jämställdhet. 
Staten kan hjälpa till i processen att få in fler kvinnor på många sätt utan att 
en lag måste till och dessa åtgärder tror jag grundar sig i att man måste 
underlätta föreningen mellan familj och arbete. Till sist måste män 
välkomna kvinnor till styrelser och kvinnor måste våga chansa och ta för 
sig, för att en större förändring enligt min mening ska bli verklighet. 
 
Men den förändringen mot jämställdhet vi har kunnat se de senaste åren går 
enligt många för långsamt. Det finns många åsikter om varför en förändring 
måste till snabbt. En hel del människor menar att inte ta vara på kvinnors 
kompetens är ett slöseri med resurser samt att företag går bättre och att 
arbetet i organisationen och styrelsen blir mer effektivt och lönsamt. Andra 
pekar på rättvisa och menar att kvinnor måste få samma möjligheter som 
män, att utvecklas och nå poster i företagen med mer ansvar och makt. En 
tredje grupp trycker på argumentet att kvinnor ökar bredden på besluten 
med sina annorlunda erfarenheter och värderingar. Som jag skrivit tidigare i 
uppsatsen sägs det att kvinnor och män idag är överens om att kvinnor ska 
ha mer makt och ansvar i näringslivet samt i samhället överlag. Om detta 
stämmer borde det innebära att kvotering är onödigt, då problemet om 
jämställdhet borde lösa sig själv.  
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Men då denna process verkar gå långsamt och det hittills inte har löst sig av 
sig själv, är kanske kvotering lösningen. Som jag visat i uppsatsen då jag 
hänvisar till Lars Jeppssons och Catarina af Sandebergs resonemang, finns 
det inget som strider mot en lag om könskvotering till bolagsstyrelser. En 
lag skulle varken göra intrång på egendomsskyddet i RF och EG-rätten eller 
diskrimineringsreglerna enligt EG-rätten och därför föreligger det inga 
juridiska hinder mot en sådan lag.  
 
Om en eventuell kvoteringlag till styrelser skulle bli verklighet, så har jag 
några åsikter om utformningen. Till exempel vad det gäller vilka som ska 
omfattas av lagen, så tycker jag det enklaste vore om man följde 
bolagskodens målgrupp, vilket innebär att alla aktiemarknadsbolag skulle 
omfattas av lagen. Vidare tycker jag även att alla statligt och kommunalt 
ägda bolag borde omfattas av en kvoteringslag. Staten och kommunerna 
skulle här kunna ta ansvar och statuera ett gott exempel på hur man får in 
kvinnor i styrelserna och ökar jämställdheten eftersom de har lyckats bättre 
med detta än så länge. I dagsläget tror jag inte att man bör utöka målgruppen 
så att andra juridiska personer än aktiebolag faller in under lagen. Vidare 
tror jag i frågan om hela styrelsen bör avses i lagen, att det kommer bli svårt 
att lägga ihop arbetstagarrepresentanterna och ordinarie styrelseledamöter 
när andelen kvinnor i styrelsen räknas. En annan viktig fråga om en 
kvoteringslag skulle bli verklig, är hur lång tid bolagen behöver på sig för 
att nå en jämn könsfördelning. Jag tycker att företagen borde få en relativt 
lång period på sig, detta för att lagen inte ska slå tillbaka på kvinnorna, och 
att det bildas grupper inom respektive styrelse. Jag skulle även kunna tänka 
mig ett stegvis införande av en lag med slutmålet på jämn 
könsrepresentation, där man sätter en lite lägre procentsats kvinnor till att 
börja för att sedan höja procentsatsen på könsrepresentationen med tiden. 
Till sist har jag några funderingar på hur en eventuell kvoteringslag skulle 
kunna upprätthållas och hur sanktionerna skulle kunna se ut. Jag tror inte att 
påföljden tvångslikvidation, som man använder sig av enligt den norska 
lagstiftningen, är aktuellt i Sverige. Tvångslikvidation tar lång tid och är 
svårt att tillämpa. Istället borde påföljden enligt mig vara en företagsbot som 
drabbar företaget. 
 
Som sagt så tror jag att det bästa hade varit att de alternativ till en 
kvoteringslag som jag talat om i denna uppsats genomfördes på ett aktivt 
sätt, istället för en lag om könskvotering. Men dessa förslag kräver tid, och 
jag är osäker på om regeringen och Sverige är beredda att vänta så länge, 
men det får framtiden utvisa.  
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