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Abstract 

This study aims to present and propose strategies on how corporate boards can become more 

diversified by increasing the representation of women. Furthermore we will investigate how 

the composition of corporate boards affects the decision making process. This thesis has a 

qualitative approach and the results are based on data from interviews. The conclusions of this 

paper are that	   greater diversification in the composition of corporate boards affects the 

decision making process in a positive way. The strategies proposed are that it is necessary for 

women to learn the power game and to have a position with responsibility over results. The 

companies have to get their management to actively work with this issue through reward 

systems. The work of the nominating committees should be monitored to ensure that the 

adequate method is used when nominating the directors.  Our last conclusion is that the 

government can create incentives by tax reductions or by using their role as an important 

purchaser that offers valuable contracts. 

Keywords: Corporate Boards, Representation of Women, Diversity, Decision making 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att utreda och föreslå strategier för hur bolagsstyrelser kan 

öka sin mångfald och bli mer diversifierade. Vidare var syftet att undersöka och presentera 

hur styrelsearbetet skulle påverkas av den ökade diversifieringen. Vi har utfört en kvalitativ 

studie och använt intervjuer för datainsamling. Det insamlade empiriska materialet har sedan 

analyserats med utgångspunkt i de valda teorierna. I våra slutsatser kommer vi fram till att 

styrelsesammansättningen påverkar beslutsfattandet och att en ökad diversifiering ger positiva 

effekter på styrelsearbetet. De alternativa strategier som presenteras är att kvinnor måste lära 

sig maktspelet och söka sig till jobb där de har resultatansvar. Det näringslivet kan göra är att 

få ledningen att jobba aktivt med dessa frågor genom exempelvis belöningssystem. 

Valberedningarnas arbetssätt bör övervakas och kontrolleras i syfte att säkerställa att en 

utredning har skett på ett adekvat sätt. Staten kan skapa incitament genom skattereduktioner 

eller genom att agera i form av en stor inköpare som erbjuder värdefulla kontrakt. 

Nyckelord: Bolagsstyrelser, kvinnorepresentation, diversifiering, beslutsfattande 
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1.	  INLEDNING	  

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till studien samt en diskussion kring 

problemet. Problemformuleringen mynnar ut i en frågeställning och därefter presenteras 

syftet med uppsatsen. Avslutningsvis redogör vi för studiens fortsatta disposition.  

1.1 Bakgrund	  	  
”Börsens vanligaste VD är en man som heter Johan, är 51 år gammal och utbildad 

civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Näst vanligast är man om man 

heter Anders och är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola eller Kungliga Tekniska 

Högskolan” (AllBright-rapporten, 2013). Fortsätter man att titta nedåt i listan återkommer 

män, i liknande ålder och med liknande bakgrund. Faktum är att 1 av 3 bolag inte har en enda 

kvinna i ledningsgruppen och att nio av tio styrelseproffs är män (AllBright-rapporten, 2013). 

Statistiken talar sitt tydliga språk, det råder inga tvivel om att svenska företag styrs av en 

homogen grupp män. Andelen kvinnor i svenska aktiebolagsstyrelser uppgår idag till 20 % 

och det betyder med andra ord att endast en av fem styrelsemedlemmar är en kvinna1. 

Detta är inget svenskt fenomen, globalt sett utgör kvinnor endast 10 % av bolagens 

styrelseledamöter2 och om man bara ser till EU-nivå är andelen kvinnor i bolagsstyrelser 

15,8% 3. Den siffran har tidigare år legat ännu lägre men det senaste årets ökning är en följd 

av en kvoteringsvåg över Europa. Sex europeiska parlament har lagstiftat om kvotering och 

frågan är aktuell även i EUs parlament4. Kommissionens förslag är att 40 procent av 

ledamöterna ska vara av det underrepresenterade könet senast år 20205. En sådan lagstiftning 

skulle påverka alla unionens medlemsländer till att se över könsfördelningen i landets 

bolagsstyrelser. Förslaget som kommissionen har presentrat medför inga straff eller 

sanktioner för länderna som inte uppfyller kravet. De som misslyckas med målen ska förklara 

varför de misslyckats, men det är upp till länderna själva att bestämma och lagstifta om 

sanktioner ska påföras (Thorburn, 2013). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Creditsafe.se	  (2013)	  
2	  Va.se	  (2013)	  
3	  Europa.eu	  (2013)	  
4	  Europaportalen.se	  (2012)	  
5	  Europeiska	  kommissionen	  (2013)	  
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1.2	  Problemdiskussion	  	  
För att på bästa sätt kunna tillgodose många behov och balansera upp alla inblandades 

intressen krävs det en mycket kompetent ledning och styrelse som förmår ta rätt beslut. Enligt 

AllBright-rapporten (2013) har kvinnor varit i majoritet på universiteten sedan mitten av 90-

talet.  Kvinnor utbildar sig mer än vad män gör 6, men trots detta är det endast en liten del av 

denna kompetens som återfinns i styrelsesammanhang eller i ledningsgrupper. Detta beskrivs 

på följande sätt i Allbright-rapporten: 

”Näringslivet ägnar sig åt ett resursslöseri som kan komma att leda till att Sverige, världens 

mest jämställda land, halkar efter i den globala konkurrensen just eftersom kvinnor inte 

släppts fram till de högsta positionerna”. 

När Fortune magazine gav ut sin Fortune 500 lista för 2012 visade den att de 125 företag på 

listan med flest kvinnor i styrelsen levererade 53 procent högre avkastning på eget kapital 

under år 2012, än de 125 företag med lägst kvinnorepresentation i styrelsen7. 

Med det underlaget, hur kommer det sig då att kvinnor är så pass underrepresenterade i 

bolagsstyrelser som de är? Bör inte en mer diversifierad styrelsesammansättning ge ett 

bredare perspektiv vid beslutsfattande? Ju mer information en styrelse har när ett beslut ska 

tas desto mindre är risken att något viktigt förbises.  

Avsaknaden av diversifiering i styrelsesammanhang kan dessutom innebära en risk för 

företagen; en ledning som inte kan anpassa sig till skiftande krav på olika marknader. I en 

globaliserad och marknadsorienterad affärsvärld är det essentiellt att förstå och kunna 

tillgodose sina kunders behov. Kvinnor utgör hälften av alla slutkunder och ökar ständigt sitt 

inflytande vad gäller konsumentmakt i takt med att allt fler länder blir mer jämställda 

(Fagerfjäll, 2003). Vilket företag, som vill utvecklas i takt med marknaden och fortsätta vara 

konkurrenskraftiga ur ett internationellt perspektiv, vågar ha en ledning som bara förstår en 

del av kunderna? Dagens multinationella företag är i allra högsta grad med och formar och 

utvecklar det samhälle vi lever i och det är därför viktigt att styrelsesammansättningen i dessa 

företag förstår hela marknader.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Europeiska	  kommissionen	  (2009)	  
7	  Va.se	  (2013)	  
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Trots detta är den svenska regeringen och näringslivet två av de största motståndarna till 

lagstiftad kvotering8 och i Sverige är lagstiftning ännu inte ett aktuellt alternativ. Med den 

nuvarande regeringen kommer inte ett lagförslag heller att aktualiseras under gällande 

mandatperiod. Partierna hävdar att de finns andra metoder att öka jämställdheten än genom 

tvingande regler9. Ska fokus då läggas på att debattera kring fördelarna med kvotering och 

försöka övertyga motståndarna om att det är nödvändigt eller är det en bättre idé att hitta 

alternativa lösningar för att öka mångfalden i styrelserummen och få mer diversifierade 

bolagsstyrelser?  

Newsmill publicerade i februari i år en debattartikel10 där författarna påpekar vikten av att 

diskutera rätt kompetens på rätt plats. De anser att debatten nu handlar om huruvida kvotering 

ska införas eller inte och är övertygade om att ökad fokus på specifika kompetenser skulle 

leda till att debatten om fler kvinnor i styrelserummet blir en ickefråga. Det kanske är så att 

det är förändringen i sig som är viktig men vägen dit inte är lika betydelsefull? 

SNS har i mars i år publicerat en rapport, som nu har blivit mycket omdebatterad i media, där 

det har sammanställts en stor mängd forskning som visar att kvinnlig styrelserepresentation 

påverkar bolagens värde och resultat på ett positivt sätt. 

Med utgångspunkt i den nämnda rapporten, som lyfter fördelarna med en diversifierad 

styrelsesammansättning, anser vi att det finnas ett kunskapsgap i hur denna förändring ska 

ske. Trots den mansdominerade styrelsevärlden finns det kvinnor som är framgångsrika i 

styrelsesammanhang och arbetar som styrelseproffs. Kvinnor som har erhållit sina 

styrelseposter utan kvoteringslagstiftning som hjälpmedel och som själva har bemästrat 

barriärerna som finns.  

Vi anser att det därför skulle vara intressant att undersöka dessa kvinnors syn på problemet 

och lösningar till det, genom att ta del av deras erfarenheter och kartlägga hur de har tagit sig 

dit de är idag. Kvinnor tillhör gruppen som har svårare att nå de högsta beslutsposterna i 

näringslivet och vi anser att kvinnor som har lyckats, trots hindren, är de som vet hur hindren 

ska bemästras och kan ge kreativa lösningar.  

Därmed kommer vi genom denna studie att belysa ett aktuellt och högst samhällsrelevant 

ämne samt fördjupa oss i hur kvinnor ska ta sig an styrelseposterna utan lag om kvotering. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  SvD.se	  (2013)	  
9	  SvD.se	  (2013)	  
10	  Newsmill	  	  	  
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1.3	  Frågeställning	  	  
Problemdiskussionen ovan leder oss in på de frågeställningar vi vill undersöka och genom att 

problematisera området har vi kommit fram till följande frågeställningar.  

- Finns det alternativa lösningar till kvoteringslagstiftning som kan leda till ökad 

könsdiversifiering i styrelserummet? 

- Hur kommer styrelsearbetet att påverkas av ökat antal kvinnliga 

styrelserepresentanter? Stämmer det att diversifiering endast bidrar till positiva 

effekter? 

1.4	  Syfte	  
Syftet med denna studie är att utreda och föreslå strategier för hur bolagsstyrelser kan öka sin 

mångfald och bli mer diversifierade. Vidare ämnar vi undersöka hur styrelsearbetet skulle 

påverkas av den ökade diversifieringen.  

1.5	  Avgränsning	  

Med mångfald i bolagsstyrelser avser vi könsdiversifiering och vi tar alltså inte hänsyn till 

etnisk härkomst eller ålder. Vidare tas inte hänsyn till bransch.  

1.6	  Vidare	  disposition	  

2	  

•  Teori - Det nästkommande kapitlet inleds med en genomgång av styrelsen roll 
och optimala sammansättning. Vidare presenteras teorier om beslutsfattande 
och komptens. Avslutningsvis sker en sammanställning av den tidigare 
forskningen inom kvinnlig styrelserepresentation.   

3	  

•  Metod - Metodkapitlet beskriver vårt metodval, tillvägagångssätt samt 
bearbetnig av datan. Kapitlet avslutas med reflektioner kring studiens giltighet 
och trovärdighet. 

4 
•  Empiri - I det fjärde kapitlet presenterar vi inledningvis våra respondenter. 

Därfter presenteras det empiriska materialet som har samlats in via intervjuer. 
Datan har strukturerats under olika teman.   

5 

•  Analys - Efter att ha presenterat det teoretiska underlaget samt den insamlade 
empiriska datan i de ftvå öregående kapitlen gör vi i detta en sammanställande 
analys där vi jämför tidigare teori med våra observationer.  

6 

•  Slutsats - I det sista kapitlet redogör vi för vår slutsats kring verktygen som kan 
användas för att få mer diversifierade styrelsesammansättningar. Därefter 
lämnar vi förslag till vidare forskning och avslutninsgvis reflekterar kring 
bristerna i vår studie. 
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2.	  Teoretisk	  referensram	  	  

I teorikapitlet redogörs det inledningsvis för styrelsens roll, uppgifter och sammansättning. 

Därefter presenteras teorier kring beslutsfattande samt teori om förhållandet mellan ägande 

och styrning. Vidare presenteras tidigare forskning kring kvinnlig styrelserepresentation samt 

vilka verktyg som kan användas för att öka mångfalden i styrelserummen. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av tidigare forskning.   

2.1	  Styrelsen	  	  
Enligt den svenska aktiebolagslagen (ABL) ska styrelsen svara för bolagets organisation och 

förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, 

om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. Styrelsen skall 

vidare se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 

bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Om vissa 

uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, skall styrelsen 

handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas. 8 kap 4 § 

1-4 st ABL. 

Styrelsen väljs av aktieägarna vid bolagsstämman varvid ansvaret för den övergripande 

förvaltningen överlämnas till styrelsen. Med övergripande förvaltning avses, enligt Sandström 

(2010) , två centrala uppgifter; bolagets organisation samt ekonomistyrning. Avseende den 

första uppgiften åligger det styrelsen att utforma organisationen så att den kan överblickas och 

kvaliteten i arbetet säkras. Vidare, avseende det andra centrala ansvaret, gäller det för 

styrelsen att ha ett helhetsgrepp om bolagets ekonomistyrning. Med tanke på att styrelsen 

sammanträder enbart ett fåtal gånger per år förväntas det inte av styrelsen att sköta den 

vardagliga resurshanteringen. Styrelsens uppdrag är istället att besluta om ekonomiska mål 

och strategiska investeringar samt följa utvecklingen genom att kontrollera att ledningen följer 

de satta målen. Vidare åligger det styrelsen att rekonstruera en verksamhet som hotar ägarnas 

ekonomiska intressen.  

Sammanfattningsvis är styrelsens främsta uppgifter avseende ekonomistyrningen att skapa en 

strategisk plan samt kontrollera att den efterlevs. Kontrollen sker främst genom granskning av 

rapporter kring bolagets förmögenhetsstatus.  
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Sandström (2010) poängterar dock att styrelsens beslutsrätt inte avser samtliga ärenden, samt 

att förvaltningsrätten inte enbart är en rätt utan även en skyldighet att agera för bolagets 

(vinst)syfte.  

Brandinger (2011) beskriver styrelsens arbete utförligare och hans beskrivning redogör vi för 

nedan. I svenska bolag bygger styrning på en tydlig maktfördelning mellan ägare, styrelse och 

företagsledning. Dessa roller är tydligt skilda från varandra enligt svensk lag. Ägarna 

bestämmer vad bolaget ska arbeta med samt de långsiktiga målen avseende exempelvis 

vinstnivån. Det är ägarna som har bestämmanderätten. Enligt Brandinger (2011) finns 

styrelsen till för att förverkliga ägarviljan och det är styrelsens ansvar att arbeta strategiskt 

mot målen som ägarna har satt. Brandinger (2011) menar vidare att planering och strategi är 

uppgifter som överlåts åt styrelsen. Detta påstående bekräftar även Sandströms (2010) 

beskrivning av styrelsens arbetsuppgifter. Ägarnas enda möjlighet att påverka styrningen av 

bolaget är genom val av styrelse. Därefter saknar ägarna möjlighet att påverka besluten. 

Uppskattas inte styrelsens strategi eller arbetssätt i övrigt ska styrelsen bytas ut. Ägarna 

saknar alltså möjlighet att leda styrelsens arbete.  

Brandinger (2011) grupperar styrelsens uppgifter i fyra huvudområden: 

-‐ Besluta om företagets långsiktiga inriktning genom att besluta om strategier 

-‐ Följa upp att de beslutade målen verkställs 

-‐ Tillsätta VD och i övrigt ansvara för att bolaget har en effektiv verkställande ledning 

-‐ Informera – i första hand ägarna, men även bolagets övriga intressenter, om företagets 

utveckling och ekonomiska situation  

Vidare ska styrelsen informera den verkställande ledningen om den strategiska planen och 

ansvara för att ledningen styrs i rätt riktning. Däremot ska inte styrelsen sköta det operativa 

arbetet eller detaljstyra. Riktlinjer ska lämnas, men det åligger ledningen att bestämma hur det 

löpande arbetet mot målen ska ske. Är inte styrelsen nöjd med VD:s och ledningens arbete 

ska dessa bytas ut, liksom styrelsen ska bytas ut i situationer då ägarna är missnöjda med den.   

2.1.1	  Styrelsens	  sammansättning	  

ABL föreskriver att styrelsens sammansättning skall utses av bolagsstämman. I 

bolagsordningen får det föreskrivas att en eller flera styrelseledamöter skall utses på annat 

sätt. Styrelsen eller en styrelseledamot får inte ges rätt att utse styrelseledamöter. 8 kap 8§ 

ABL. 
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Brandinger (2011) menar att ett bra styrelsearbete bygger på ett lagarbete. Han gör en 

jämförelse med fotbollslag och menar att ett fotbollslag aldrig består av 11 målvakter, således 

ska inte heller en styrelse bestå av samma profiler. De bästa resultaten får man endast om 

styrelsen: 

-‐ Är allsidigt sammansatt 

-‐ Ledamöterna har olika profiler avseende utbildning, yrkeserfarenhet och 

branschkännedom. En styrelse ska kunna identifiera hot och möjligheter och ska den 

inte bestå av enbart specialister inom givna områden 

-‐ Ledamöterna ska lita på varandra, respekterar varandra och kunna samarbeta utan 

problem 

Av styrelsens ordförande krävs det vanligtvis erfarenhet av företagsledning i bolag av minst 

samma storlek och komplexitet. Ordföranden ska kunna fungera som VD:s coach och mentor, 

vilket är svårt om ordföranden saknar denna erfarenhet.   

Enligt Brandinger (2011) är det viktigt att ledamöterna i en styrelse har skilda personligheter 

och erfarenheter för att på bästa sätt kunna identifiera och hantera förändringar. 

Styrelseledamöternas beteende kommer att presenteras nedan, under rubriken 2.6.1 Kvinnlig 

styrelserepresentation. 

2.2	  Rekrytering	  
Rekrytering till en styrelse ska, enligt Svensk kod för bolagsstyrning11 (koden), ske av en 

valberedning. Det är bolagsstämman, det vill säga ägarna, som beslutar om valberedningens 

arbetssätt, men inte nödvändigtvis specifikt om dess sammansättning. Brandinger (2011) 

menar att nomineringsarbetet har avgörande betydelse för styrelsearbetets kvalitet och därför 

är det viktigt att personer som är välinsatta i verksamhetens inriktning närvarar och tar fram 

kravprofilen för framtida ledamöter.  

Enligt koden för bolagsstyrning finns valberedningen till för att skapa och presentera underlag 

för stämmans arbete i tillsättningsprocesser. Ledamöterna i valberedningen ska representera 

ägarna och det ska tydligt framgå vilken ledamot som representerar vilken ägare. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Svensk kod för bolagsstyrning tillkom som ett komplement till Aktiebolagslagen i syfte att förbättra 
bolagsstyrningen i Sverige. Kodgruppen har inte mandat reglera vilka företag som ska tillämpa koden utan detta 
görs av börsen eller den marknadsplats som företaget är noterat på. Koden är avsedd att vara ett led i 
självregleringen bland svenska företag och bygger på principen ”comply or explain” – följ eller förklara. Företag 
som omfattas av koden tillåts göra avvikelser från enskilda regler under förutsättning att de presenterar skälen till 
avvikelserna (SOU, 2004:130 samt Svensk kod för bolagsstyrning, 2010).	  	  
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Valberedningens ledamöter ska väljas av ägarna under bolagsstämman, alternativt anges hur 

ledamöterna ska utses, och senast sex månader innan nästa bolagsstämma presentera 

valberedningen. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter varav endast en minoritet 

får utgöras av styrelseledamöter. Styrelseledamöterna får däremot inte vara ordförande i 

valberedningen. Verkställande direktören eller annan representant av bolagsledningen ska inte 

vara en del av valberedningen.  

Svensk kod för bolagsstyrning fastställer att det är valberedningens uppgift att presentera 

förslag till styrelseledamöterna, förslag på ordförande samt arvoden till respektive. 

Bolagsstämman är den som ska fatta det slutgiltiga beslutet. Valberedningen ska utarbeta en 

kravprofil och förslagen ska grundas i en bedömning kring den nuvarande styrelsens arbete 

och sammansättning. Valberedningen ska bedöma om den nuvarande styrelsen kan möta de 

krav som kan tänkas ställas på styrelsen med hänsyn till bolagens nuvarande och förväntade 

utveckling. Denna bedömning ska ligga till grund för kravprofilerna. Valberedningen är 

skyldig att genomföra en systematisk procedur och kunna presentera denna. Presentationen 

ska ske på företagets hemsida. I samband med kallelsen till stämman ska valberedningen 

presentera sina förslag. Vidare åligger det valberedningen att under bolagsstämman presentera 

de valda kandidaterna samt motivera sina förslag, varefter stämman ska fatta beslut om 

eventuell tillsättning. Koden föreskriver vidare att bolagen ska eftersträva en jämn 

könsfördelning.  

Fagerfjäll (2003) menar däremot att rekrytering till bolagsstyrelserna oftast sker genom 

nätverk och informella kontakter. I de allra flesta företagen rekryterar man personer som man 

litar på, antingen från privata nätverk eller från utbildningar. Valberedning och 

bemanningsföretag hör till mer sällsynta metoder då det är mindre kostnadseffektivt 

(Fagerfjäll, 2003).   

2.3	  Agentteori	  
När det talas om bolagsstyrning och styrelsearbete talas det ofta om begrepp så som 

målkonflikt, självintresse och incitamentsbehov. En teori som intresserar sig för den typen av 

styrning är agentteorin. Zetterquist-Eriksson et al (2006) menar att agentteorin är en teori 

baserad på relationen mellan så kallade huvudmän och agenter, ombud. Det kan till exempel 

röra relationen mellan en aktieägare och dess styrelse eller mellan styrelse och VD. Teorin 

försöker förstå och förklara varför relationen mellan två intressenter är så viktig och beskriver 

det som att det inte är kostnadsfritt för huvudmannen att säkerställa att agenten agerar i 
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enlighet med överenskommelsen. Den centrala frågan är hur en huvudman och en agent 

reglerar sina förehavanden då grundantagandet är att de har olika mål. Därmed krävs 

incitament som kommer att motivera agenten att handla i enlighet med huvudmannens mål. 

Incitamenten som främst motiverar agenten är, enligt teorin, ekonomiska.  

På senare tid har det i takt med att intresset för corporate governance ökat, även uppstått ett 

större intresse för agentteorin och relationen mellan ägare och styrelse. Det ställs idag allt 

högre krav på att styrelsens och ledningens arbete regleras utifrån de mer renodlade 

finansiella kraven på verksamheten.  Agentteorin har en stark fokus på ekonomiska incitament 

och egenintresset men det finns dem som är kritiska till detta. Zetterquist-Eriksson et al 

(2006) hänvisar till Charles Perrow (1986) som riktade viss kritisk mot teorin och menade 

bland annat att den ”knappast klarar empiriska tester eftersom den inte försöker förklara 

faktiska händelser”.  Vidare kritiseras teorin av andra organisationsteorier, bland annat 

institutionell (sociologisk) teori som hävdar att organisationer skapas just för att dess 

medlemmar delar tillräckligt många normer och värderingar och detta strider då mot 

egenintresset inom agentteorin.  

2.4	  Beslutsteori	  
I en värld där vi aldrig kan ha fullständig information om allt som sker runt omkring oss 

studeras det inom beslutsteorin hur man på bästa möjliga sätt tar ett så optimalt beslut som 

möjligt.  

Simon (1979) skriver i sin artikel om beslutsfattande i organisationer och vikten av att ha rätt 

kunskap och erfarenhet med sig vid beslutsfattandet. Han vill ge en inblick och förståelse för 

vilka begränsningar som beslutsfattaren tvingas hantera och hur dessa påverkar beslutet.  

Simon skiljer på rationella beslut och icke-rationella beslut; Rationella beslut beaktar så 

mycket information som möjligt medan icke-rationella beslut bortser från relevant 

information. Enligt honom så kommer de människor som ligger bakom ett beslut att 

återspeglas i beslutet. Med det menar han att det aldrig går att ta ett perfekt beslut i en viss 

fråga. Detta på grund av att det krävs optimal kunskap om samtliga förutsättningar som 

påverkar ett beslut och dess utgång. Då detta inte är möjlig kan ett beslut i bästa fall bli 

tillfredsställande (satisficing) men aldrig optimalt. Inom agentteorin beskrivs problematiken 

med att agenterna, i det här fallet styrelsen, inte alltid agerar efter aktieägarnas främsta 

intresse när styrningen separeras från ägandet av ett företag. Simon (1979) beskrev 

problematiken som att de som styr företaget kan sträva efter att ta tillfredsställande beslut 
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snarare än optimala och vinstmaximerande och att dem då är ”satisfiers” till skillnad från 

aktieägarna som är ”maximisers”. Simon (1979) fortsätter sitt resonemang med att beskriva 

det som att styrelsen sällan är riskbenägna och tar hellre låga risker, vilket medför en lägre 

tillväxtnivå. Detta, menar Simon (1979), beror på att styrelseledamöternas främsta intresse är 

att säkerställa sin fortsatta position som styrelsemedlem snarare än att maximera företagets 

värde för aktieägarna. Aktieägarna förväntar sig dock att vinstmaximering är det 

gemensamma målet och där uppstår, i enlighet med agentteorin, ofta en målkonflikt. 

Vi lever i en komplex värld och Simon menar att det medför att beslutsfattaren inte kan ta 

hänsyn till och beakta allt. Han kallar det för begränsad rationalitet och menar att människan 

har som avsikt att ta ett rationellt beslut och därför uppmärksammar de viktigaste aspekterna 

vid beslutsfattandet. 

Janis (1982) skriver om beslutsfattande i grupp och svårigheterna som finns med kollektivt 

beslutsfattande. Han exemplifierar svårigheterna med exempel hämtade från amerikanska 

utrikespolitiken och beskriver hur den amerikanske presidenten omger sig med en mängd 

experter som representerar olika kunskapsområden för att gemensamt kunna fatta så 

välgrundade beslut som möjligt och då uppstår emellanåt vad Janis kallar för grupptänkande. 

Det innebär att teamet eller gruppen underskattar svårigheter och problem som måste hanteras 

genom att ha skapat sig en felaktig och missvisande bild av de faktiska förhållanden som 

råder. Janis drar slutsatsen att beslutsfattande enligt detta perspektiv är beroende av delaktiga 

beslutsfattares förmåga att få ett problem belyst ut många olika perspektiv och ta med alla 

dessa perspektiv i beräkningen och överläggningen vid ett beslut. Han poängterar även vikten 

av att inte överskatta sin förmåga utan att även ta till sig och lyfta fram alternativa synsätt 

inom gruppen.  

2.5	  Kompetens	  
Keen (2003) anser att kompetens är förmågan att klara en situation, att handla, att se framåt 

och att ana vad framtiden kommer att kräva. Hon liknar sitt resonemang vid en handflata som 

hon kallar för kompetenshanden och som hon liknar vid en individs handflata. Med den 

jämförelsen menar hon att varje människas handflata består av samma delar som en annan 

människas, men att den trots detta ingen är den andra lik.  

Keen beskriver varje finger som en egen del av kompetenshanden där ett finger representerar 

en del som bidrar till helhetsbegreppet kompetens.  
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Det första fingret representerar färdigheter och det är enligt Keen förmågan att kunna utföra 

och hantera vissa saker. Det här är det mest grundläggande hos människan. Det andra fingret 

står för kunskap och i det här fallet är kunskap en samling av fakta och metoder. När 

individen praktiskt tillämpar dessa kunskaper och färdigheter uppstår erfarenheter genom att 

den lär sig något. Erfarenheter representerar det tredje fingret och det fjärde fingret står för en 

persons kontaktnät. Detta motiverar Keen genom att säga att även om en person har de 

färdigheter, kunskaper och erfarenheter som krävs så behövs även ett kontaktnät för att få 

möjlighet till stöd och för att kunna påverka. Det sista fingret representerar individens 

värderingar och alla dessa fem fingrar tillsammans står enligt Keen för kompetens. För att 

individen ska kunna utnyttja sin kompetens till fullo krävs samordning av de fem fingrarna 

och för detta krävs kraft och energi. Detta representeras av handflatan. 

 

Kompetenshanden Keen (2003) 
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2.6	  Tidigare	  forskning	  om	  diversifiering	  i	  styrelserummet	  

Det finns en stor mängd forskning som har studerat effekter av diversifierade styrelser, 

framförallt avseende könsdiversifiering. Nedan presenteras ett urval av studier som har 

studerat ämnet enbart ur ett företagsekonomiskt perspektiv; mätt hur bolagens resultat eller 

värde påverkas av att ha med kvinnor i styrelserna. Forskningen som presenteras nedan tar ej 

hänsyn till politiska eller etiska aspekter. Däremot avser diversifiering i viss forskning även 

skillnader i etnisk härkomst och inte enbart könsdiversifiering.  

Robinson och Dechant (1997) har i sin forskning sammanställt hur en arbetsgrupp gynnas av 

att ha en diversifierad sammansättning. Forskningsresultaten visar att man genom att öka 

mångfalden: 

-‐ Får bättre utnyttjande av talanger 

-‐ Får bättre förståelse av marknaden  

-‐ Ökar kreativitet och innovation inom gruppen 

-‐ Åstadkommer en mer effektiv problemlösning genom att fler alternativ evalueras, trots 

mer konflikter, än i homogena grupper 

-‐ Förbättrar effektiviteten i ledarskap 

-‐ Främjar globala relationer 

Med mångfald i den ovannämnda studien avses inte enbart könsdiversifiering, utan även 

etnisk härkomst, ålder, erfarenheter och kompetens.  

2.6.1	  Kvinnlig	  styrelserepresentation	  
Carter et al (2003) har kommit fram till att diversifiering i styrelserummen förbättrar bolagens 

finansiella prestation, mätt i Tobins Q. Vidare kommer forskarna fram till att ju större 

företaget är desto fler kvinnor sitter på höga poster.  

Smith et al (2006) kommer fram till att kvinnligt deltagande på beslutsfattande poster tenderar 

att ha positiva ekonomiska fördelar, främst avseende bruttovinsten. Forskarna kommer dock 

fram till att det är kvinnorna med universitetsexamen som gör skillnaden. Kvinnor på 

företagsledande poster som saknar universitetsutbildning kommer inte signifikant att påverka 

företagets ekonomiska prestationer.  

Campbell och Vera (2008) kommer i sin forskning fram till att kvinnligt ledarskap kan 

generera ekonomiska fördelar och att diversifierade styrelser har positiva effekter på 
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företagets värde. Forskningen menar dock att det inte enbart är kvinnornas förtjänst, utan att 

hemligheten ligger i diversifieringen. Att enbart ha kvinnor på ledande poster kommer inte att 

resultera i förbättrade resultat. 

Wang och Clift (2009) kommer däremot fram till att företagets resultat inte styrs av antalet 

kvinnor i styrelserna. I sin forskning kritiserar de samtliga av de ovannämnda studierna och 

menar att de är bristfälliga ur flera synpunkter. Carter et al (2003) har utfört en kortsiktig 

observation medan Smith et al (2006) och Campbell och Vera (2008) har mätt begränsad 

prestanda. Wang och Clift (2009) kommer vidare fram till att stora företag oftast har fler 

kvinnor på ledande poster jämfört med små företag samt att stora bolagsstyrelser i större 

utsträckning har minoriteter.  

Andra forskningsresultat som förkastar korrelationen mellan könsdiversifiering i 

styrelserummen och företagets reslutat är framtagna av Rose (2007). Rose (2007) kommer i 

sin studie fram till att det inte går att finna samband mellan könsdiversifiering och företagets 

prestationer. Han menar att en möjlig orsak till detta kan vara att man inom styrelserna 

socialiserar sig för att bli accepterad i gruppen. Att en anpassning till gruppen är oundviklig, 

särskilt då kvinnor är starkt underrepresenterade. Dessutom räcker det inte med enbart en eller 

ett par kvinnor. De får inte tillräcklig genomslagskraft. Roses resultat är baserat på danska 

förhållanden, där den kvinnliga styrelserepresentationen i skrivandets stund motsvarade 4 % 

av samtliga styrelseposter. Trots detta menar Rose (2007) att det är svårt att påstå att 

bolagsstyrelser, med hänsyn till den genomslagskraft besluten som tas i dessa kan få för 

samhället, ska vara utformade på annat sätt än de flesta andra institutioner; det vill säga 

diversifierade.  

De finansiella resultaten har inte gått att härleda till antalet kvinnor. Studier visar att det finns 

ett samband mellan de finansiella resultaten och antalet kvinnor i styrelserna, dock går inte ett 

orsakssamband att konstatera. Det är omöjligt att fastställa vad som kommer först. Det går 

inte att bevisa om vissa företag väljer särskild sorts styrelser eller om det är styrelsens 

sammansättning som påverkar resultatet. Det som går att fastställa är att företag med kvinnor i 

styrelserna är framgångsrika, och tvärtom; att framgångsrika företag väljer att ha kvinnor i 

sina styrelser (Thorburn, 2013).  

Det som däremot går att fastställa är hur det praktiska styrelsearbetet påverkas av 

diversifiering i styrelserummet.  
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Styrelser som består av både män och kvinnor lägger mer kraft på styrning och övervakning. 

Detta är särskilt relevant i skenet av att styrelsens övervakande roll har hamnat i fokus efter 

den senaste finanskrisen. Kvinnliga ledamöter kommer dessutom bättre förberedda till mötena 

och ingår oftare i kommittéer för revision, valberedning och bolagsstyrningsfrågor (Adams 

och Ferreira, 2009). 

Beslutsfattandet är mer aktivt i könsbalanserade styrelser. En studie av israeliska statsägda 

företag visar att styrelser med minst tre kvinnor närvarande var mer engagerade i sin styrning 

och krävde mer information av ledningen. Man var också snabbare att byta ut vd när bolaget 

gick dåligt och företagen hade högre avkastning på eget kapital och högre vinstmarginal 

(Thorburn, 2013). 

Men för att kvinnor ska kunna bidra till styrelserna måste de först lära sig dynamiken, 

beteendemönstren och maktspelet som sker i styrelserummen. Det är en ständig kamp om 

vems beslut som kommer att gå igenom. Därför bildar männen allianser. För att kvinnor ska 

få igenom sina åsikter är det viktigt att de bildar allianser med de mest inflytelserika 

aktörerna. Besluten tas dock oftast på informella arenor, ett typexempel är bastun. En, av 

många, arenor som kvinnor och män inte har samma tillgång till. Kvinnor måste lära sig att 

vara synliga på de arenor som de har tillträde till samt vara proaktiva. Vidare gäller det att 

vara närvarande och förberedd till mötena och vikten av proaktivitet lyfts åter. Detta är något 

som kvinnorna redan är bra på och som ger dem ett försprång. Att kunna ställa relevanta 

frågor visar på engagemang. Att dessutom ställa kritiska frågor visar på oberoende vilket ger 

bättre status inom styrelsen (Huse och Solberg, 2006).  

Avslutningsvis diskuteras konsekvenserna av att bli symboliskt invald i en styrelse. 

Kvinnorna menar att det inte enbart är negativt. Man får en chans som man annars möjligtvis 

inte hade fått. Att man får chansen betyder dock inte att man är garanterad uppdraget i 

framtiden. Det gäller att prestera, det är lätt att byta ut någon som endast av symboliska skäl 

har erhållit sin post (Huse och Solberg, 2006).  

Studien kommer sammanfattningsvis fram till att kvinnorna måste lära sig beteendemönstret 

och anpassa sig till männen för att erhålla acceptans.  

En studie som har gjorts av forskarna Adams och Funk (2012) visar att kvinnliga och manliga 

styrelseledamöter skiljer sig avsevärt åt ifråga om grundläggande värderingar. Slutsatserna är 

baserade på en undersökning där respondenterna ombads ranka värderingar genom att besvara 
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hur lika de anser sig själva vara fiktiva personer som karakteriseras av särskilda egenskaper 

och värderingar. Värderingarna är identifierade av forskaren Shalom Schwartz som 

grundläggande mänskliga värderingar oavsett kultur och samhälle och dessa är följande: 

prestation, makt, trygghet, anpassning, tradition, välvilja, universalism, självständighet, 

aktivering, njutningslystnad och riskbenägenhet. Med hjälp av värderingar kan man enligt 

forskarna förutsäga en persons beteende och just de ovannämnda värderingarna är av 

betydelse när ett företags resultat ska förutsägas.  

Studien visar att det föreligger väsentliga skillnader i värderingar mellan manliga och 

kvinnliga styrelseledamöter. Manliga ledamöter värderar framgång och makt högre än vad 

deras kvinnliga kollegor gör. Kvinnorna värdesätter universalism, välvilja och aktivering. Ett 

av resultaten som strider mot äldre forskningsresultat, och den generella bilden av kvinnan, 

visar att kvinnliga styrelseledamöter är mer riskbenägna än sina manliga kollegor vilka 

värdesätter trygghet högt. Vidare visar resultaten att kvinnor på styrelseposterna värderar 

tradition lägre än vad männen gör.  

Forskarna ville vidare undersöka om dessa var generella skillnader mellan män och kvinnor 

eller om styrelseledamöters värderingar skiljer sig från befolkningens i stort. Resultaten visar 

att styrelseledamöter bryr sig mer om prestation, makt, självständighet och aktivering och 

mindre om välvilja, universalism, anpassning och tradition än vad befolkningen generellt gör 

och därmed skiljer de sig från befolkningen i stort. Kvinnor som inte sitter i styrelser bryr sig 

mer om tradition och mindre om aktivering och anpassning än vad män utan styrelseuppdrag 

gör. Könskillnaderna på styrelsenivå är, enligt forskarna, ”atypiska”. 

Forskarna sammanfattar resultaten med att kvinnorna som erhållit sina platser i 

styrelserummen är mindre traditionsinriktade, mer öppna för förändring och mer riskbenägna 

vilket signifikant skiljer sig från kvinnorna som inte sitter i styrelser. Dessa värderingar är av 

betydelse för företagets resultat och om kvinnor utses till styrelsemedlemmar genom 

kvotering kan man förvänta sig att de nämnda egenskaperna blir mindre framträdande, vilket i 

sin tur skulle innebära att kvinnlig styrelserepresentation skulle få nya effekter.  

2.6.2	  Glastaket	  
Barriärerna och hindren som kvinnor måste övervinna för att avancera och nå till höga 

positioner i näringslivet har bland forskarna en gemensam benämning; glastaket. Cotter et al 

(2001) har identifierat fyra kriterier som måste vara uppfyllda för att konstatera att ett glastak 

finns. Kriterierna är följande: 
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-‐ En ojämlikhet mellan könen som inte kan förklaras av arbetsrelaterade egenskaper hos 

den anställde 

-‐ En ojämlikhet mellan könen som blir större vid högre nivåer jämfört med lägre nivåer  

-‐ En ojämlikhet mellan könen avseende möjligheter att avancera till högre nivåer 

-‐ En ojämlikhet mellan könen som ständigt ökar under loppet av en karriär 

Cotter et al (2001) konstaterar att glastaket finns, men lämnar dock inga förklaringar till 

varför fenomenet förekommer. 

Fagerfjäll (2003) diskuterar en rad tänkbara delförklaringar. En av förklaringarna han 

diskuterar är manliga attityder. Män skiljer sig från kvinnor både biologiskt och kulturellt och 

det är svårt för en kvinna att ta sig in i ett sammansvetsat manligt kollektiv. Man förstår inte 

riktigt varandra. Men Fagerfjäll (2003) menar vidare att det hade varit lika svårt för en man att 

ta sig in i ett kvinnligt kollektiv. Förutom för kvinnor råder samma svårigheter för andra män, 

som inte delar majoritetens kultur, religion eller sexuella läggning.  

En annan delförklaring är kvinnorna själva. Fagerfjäll (2003) menar att kvinnorna oftast 

uttrycker att teknik och affärer, kärnorna i de flesta företag, är tråkiga sysslor.  

Den sista tänkbara förklaringen som Fagerfjäll (2003) ger är kvinnornas arbetsbelastning 

orsakad av familjebildning. Att kvinnan föder barn orsakar en lång paus i karriären. En del 

kvinnor väljer själva att ta huvudansvaret för familjen medan andra förmås göra det i brist på 

stöd från sin partner. 

Till skillnad från Cotter et al (2001) menar Fagerfjäll (2003) att teorin om glastaket inte riktigt 

är bevisad. Fagerfjäll (2003) menar att männen som sitter på posterna har slagit igenom strax 

före eller efter 50 års ålder. För att med säkerhet konstatera att glastaket finns bör man studera 

kvinnliga chefer som närmar sig den givna åldern och deras karriärutveckling.  

2.6.3	  Hinder	  

Forskare har länge gjort försök att sammanställa orsakerna till hindren som kvinnorna möter i 

försök till karriäravancemang. Burke och Davidson (1994) menar att vi fortfarande lever i ett 

samhälle som är patriarkaliskt och i vilket männen av tradition tilldelas mer makt och 

privilegier. Fagerfjäll (2003) menar att det råder negativa föreställningar om kvinnors vilja 

och förmåga att göra karriär, vilket gör att chefer inte ser dem som lämpliga kandidater till 

befordringar. En annan forskare, Hochschild (1989), menar att kvinnors yrkesval ofta 

värderas lägre än männens vilket bidrar till att de får ta mer ansvar i hemmet och sägs jobba i 
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två skift; ett avlönat skift på sin arbetsplats och ett ickeavlönat i hemmet. Enligt Philpott 

(2002) arbetar en gift kvinna som har ett eller flera barn i snitt 4 timmar om dagen med 

hushållsarbete, utöver sitt heltidsjobb. Kvinnan tar mer ansvar i hemmet vilket gör att hon tar 

mindre för sig i sitt yrke och behöver mer psykosocialt stöd i karriäravancemang jämfört men 

vad männen behöver.  

2.6.4	  Lösning	  

2.6.4.1	  Företag	  

Fagerfjäll (2003) anser att det inom företagen behövs att ledningen uttalat driver frågan om 

mångfald och sätter förändringskrav – det bör vara en del av affärsstrategin. Genom att lyfta 

fram konkreta fördelar, som ekonomisk räntabilitet, kommer genomslagskraften. Företag 

strävar efter lönsamhet och inte efter att vara politiskt korrekta. Åtgärder som kan generera 

vinst kommer att vinna acceptans och för att förmå chefer på samtliga nivåer att arbeta mot 

detta behövs konkreta mål, helst uttrycka i absoluta tal. En motivationsfaktor skulle vara att 

målen om mångfald inkluderades i företagens bonusprogram med faktiska belöningar som 

följd.  

2.6.4.2	  Mentorskap	  &	  Nätverk	  	  

Forskarna Linehan och Scullion (2008) undersöker betydelsen av mentorskap och 

nätverkande. Enligt tidigare forskning, som Linehan och Scullion hänvisar till, är mentorskap 

viktigt för män och absolut nödvändigt för kvinnor. Kvinnor möter större organisatoriska men 

också individuella barriärer när de ska karriäravancera. Kvinnor stöter också på problem när 

mentorer ska tilldelas då män oftast väljer andra män att agera mentor för. Män är mer 

bekväma med andra män vilket underlättar både den professionella men också den personliga 

relationen till protegén. Kvinnorna hamnar därför ofta utanför trots att de är lämpliga 

protegékandidater.  Ett annat problem beror på kvinnorna själva, som ofta söker sig till 

kvinnliga mentorer i syfte att undvika obekväma relationer till det motsatta könet. I och med 

att kvinnliga mentorer också är underrepresenterade jämfört med manliga, uppstår det då 

svårigheter att överhuvudtaget få en mentor.  

Linehan och Scullion (2008) har därför valt ut 50 kvinnliga chefer med internationell karriär 

från företag listade på listan Fortune 500. Av dessa hade 40 haft mentorer någon gång under 

sina karriärer. Av studien framgår att de 10 som inte hade haft någon mentor tror att det hade 

gynnat de att få ha en mentor. De 40 som hade haft en mentor menar att mentorskap har 
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underlättat deras karriäravancemang. Mentorerna har hjälpt till som psykologiskt stöd och 

karriärvägledare.  

Avseende frågan om nätverkande kommer studien fram till att kvinnorna upplever sig vara 

exkluderade från de informella nätverken som är skapta av och för män, så kallade ”old boy 

clubs”. Exkluderandet medför negativa effekter i form av barriärer som försvårar för 

kvinnorna att marknadsföra sig själva, vilket i sin tur leder till hinder vid karriäravancemang. 

Nätverkande öppnar upp för kamratskap, psykologiskt stöd samt allmän samvaro, men också 

möjlighet för informationsutbyte, alliansbildning, utbyte av tyst kunskap, stöd och samarbete. 

46 av respondenterna upplever att de skulle finnas mer utrymme för acceptans och 

avancemang om kvinnorna hade inkluderats i nätverken.  

2.7	  Valberedningen	  
Ruigrok et al (2006) har i sin forskning kommit fram till att företag med valberedningar har 

bättre diversifiering i sina styrelser jämfört med företag som utan hjälp av någon valberedning 

tillsätter sina styrelseledamöter. Diversifieringen begränsas dock till att avse nationalitet och 

inte köns- eller utbildningsdiversifiering. Resultaten visar vidare att ju mer koncentrerat 

ägandet av företaget är desto mindre diversifiering. Forskarna menar att en möjlig förklaring 

till att valberedningen inte lyckats skapa diversifiering avseende kön och utbildning är för att 

valberedningen måste se till att styrelsen kan arbeta tillsammans. Med för mycket olikheter 

ledamöterna emellan skulle arbetet försvåras, vilket skulle få en motsatt effekt. Forskarna 

uttalar sig inte om framtida valberedningars arbete avseende förväntningar om förbättring 

ifråga om högre kvinnorepresentation. Studien är grundad på data från Schweiz och insamlad 

under perioden januari 2001 till december 2003.  

En rapport som behandlar svenska förhållanden avseende valberedning är publicerad av 

AllBright (2012). Rapporten av framtagen i syfte att undersöka verkligheten bakom den 22-

procentiga representationen av kvinnor på styrelseposter i Sverige. Data är insamlad under 

perioden juni till september 2012 och består av stämmoprotokoll, valberedningens förslag, 

motiverade yttranden, årsredovisningar samt intervjuer med sju institutioner med störst 

valberedningsengagemang i svenska börsnoterade bolag. 

Rapporten visar att endast 26 av 252 börsbolag har jämn könsfördelning samt att 60 % av 240 

bolag som har en valberedning (12 av börsbolagen saknar valberedning som organ vid 

tillsättning av styrelseposter) helt saknar kvinnor. Vidare visar rapporten att 90 % av bolagen 

varken följer eller förklarar avvikelser från den svenska bolagskoden avseende jämn 
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könsfördelning. De förklaringar som har lämnats består, enligt rapporten, av korta yttranden 

om att företaget känner till koden och anser sig tillämpa den på ett tillfredsställande sätt. I 

rapporten menas det att problematiken ligger i att avvikelser inte sanktioneras, men läsaren 

lämnas utan förslag på lösning till problemet.  

Enligt koden ska valberedningens ledamöter vara oberoende i förhållande till företaget i 

bemärkelsen att inte vara anställda. Detta har, enligt AllBright, lett till ett starkt ägarinflytande 

där tunga institutionella aktörer sitter i många valberedningar. Bara Swedbank Robur sitter i 

30 % av samtliga valberedningar. Vidare visar statistiken att kvinnor innehar 126 av de totalt 

987 valberedningsposterna, vilket motsvarar cirka 13 %. Uttryckt i antal kvinnor motsvarar 

detta 45 stycken. 8 av dessa 45 sitter på nästan hälften av de 126 posterna. Valberedningarna i 

Sverige består av mycket begränsad krets personer.  

I rapporten undersöks även anledningarna till kvinnor inte kommer in i styrelserna. Av 

intervjuerna som har genomförts med institutionerna framgår det att kvinnor är en ständig 

fråga på agendan, men att de är svåra att hitta och ännu svårare att få in. Rapporten hänvisar 

till en studie som visar att kvinnor vill uppfylla 100 % av kravprofilen för att tacka ja till en 

styrelsepost, medan männen nöjer sig med 60 %. Lösningen till få kvinnor att tacka ja anses 

vara att man framhåller för kvinnan att hon är den första kandidaten på listan då hon uppfyller 

samtliga krav. Skulle kvinnan tacka nej ska man upplysa om att det finns en man som skulle 

tacka ja, men som är företagets andrahandsval. Detta skulle vara en effektiv lösning när man 

har en lämplig kvinnlig kandidat.  

Den andra anledningen till att kvinnor inte tar sig in i styrelserummen kan bero på att 

styrelseordföranden inte vill ha en diversifierad styrelse. Enligt rapporten hämtar 

valberedningen uppgifter om styrelsens arbete i första hand från styrelseordföranden och 

styrelseutvärderingen. Detta resulterar i en ofullständig bild om hur styrelsen har presterat och 

vad som eftersökes. En ordförandes inställning till diversifiering kan vara ett av hindren för 

kvinnor. Lösningen är att valberedningen bör utgå mer från utvärderingar samt träffa fler 

personer än styrelsens ordförande vid insamling av information kring styrelsens arbete.  

En sista förklaring som ges till att kvinnor inte tar sig in i styrelserna är att rekrytering sker 

genom det egna nätverket. Valberedningarna anger att de, trots insikten om att denna metod 

inte är optimal, inte finner bättre förfaringssätt. Anledningen uppges vara att valberedningarna 

saknar budget till att anlita rekryteringskonsulter och det egna nätverket är det mest 
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kostnadseffektiva. Lösningen är, enligt AllBright, att bredda sitt nätverk samt införa en rutin 

om att minst en kvinna ska presenteras som kandidat.  

  

2.8	  Sammanfattning	  av	  tidigare	  forskning	  	  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning inte kunnat finna direkta orsakssamband mellan 

kvinnlig representation i styrelsen och finansiella resultat. Det som däremot har kunnat 

säkerställas är att beslutsfattande gynnas av diversifiering. Olika profiler bidrar med olika 

kompetenser och evaluerar fler alternativ jämfört med homogena grupper, i vilka beslut går 

igenom snabbt men medför ensidiga resultat.  

Forskningen har vidare kommit fram till att kvinnor fortfarande hindras till 

karriäravancemang av ett osynligt glastak. Möjliga förklaringar har varit traditionella 

föreställningar hos män om att kvinnor inte vill anta vissa uppdrag på grund av brist på 

intresse eller på grund av familjebildning. Forskare har vidare lyft fram behovet att kunna 

marknadsföra sig själv och vara proaktiva, något som kvinnorna oftast brister i och bör 

fokusera på, eftersom de annars syns mindre. Kvinnorna måste vidare, enligt forskning, lära 

sig beteendemönstren och koder som följs i näringslivets toppskikt, framförallt i 

styrelsesammanhang. Avseende valberedningen hindras kvinnor av att de inte med i 

valberedningens nätverk samt av att styrelseordföranden inte vill diversifiera sin arbetsgrupp.  

Det som näringslivet kan göra för att främja kvinnligt deltagande på beslutsfattande poster är 

att utforma planer, sätta klara mål och helst kunna belöna uppnådda resultat genom 

bonusprogram. Vidare gäller det att i varje valberedning ha som rutin att presentera minst en 

kvinnlig kandidat.  

Mentorprogram är ett annat alternativ som borde evalueras. För kvinnor är stöd från en 

mentor eller överordnad kollega nödvändigt avseende karriärvägledning.  
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3.	  Metod	  	  

I detta kapitel presenteras och argumenteras det för den forskningsinriktning samt 

datainsamlingsmetod vi har valt att använda för att besvara vårt syfte. Vidare beskrivs 

tillvägagångssättet för datainsamlingen samt bearbetningen av data. Avslutningsvis 

presenterar vi reflektioner kring studiens giltighet och trovärdighet.  

3.1	  Ämnesval	  

Ämnet vi vill undersöka behandlar effekten av att ha diversifierad styrelse samt strategier som 

kan användas för att uppnå detta. Detta är svårt att mäta statistiskt och kräver en djupgående 

genomgång av empiriska förhållanden och därför har vi valt att träffa kvinnor som har 

erfarenhet av styrelsearbete i syfte att få deras syn på lösningar. Mer om vårt tillvägagångssätt 

presenteras nedan.  

3.2	  Val	  av	  metod	  

Forskaren bör välja ett angreppssätt som är lämpligt för det aktuella syftet för att kunna ge ett 

tillförlitligt intryck. Inom forskningen finns tre angreppssätt att dra slutsatser på, induktion, 

deduktion eller en kombination mellan dessa, abduktion (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 

2001). Induktion är enligt Patel och Davidson (1994) när forskaren studerar ett 

forskningsobjekt utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori och 

utifrån empirin kan utforma teori. Deduktion däremot är när utgångspunkten hämtas ur 

allmänna principer och befintliga teorier och sedan testas för att kunna dra logiska slutsatser 

om enskilda företeelser. 

Vi har i vår studie utgått från en deduktiv ansats då utgångspunkten för vår studie hämtas ur 

tidigare forskning och studier som vi sedan fördjupar oss i applicerar på vårt empiriska 

material. Med hjälp av denna kunskap har vi sedan dragit slutsatser om det specifika 

ämnesområdet och problemet. Vi har identifierat ett kunskapsgap där vi anser det behövas 

mer forskning för att kunna utveckla förståelsen för kvinnlig styrelserepresentation och vi tar 

alltså vid där tidigare forskning avtagit.  

Då vi vill ha ett totalperspektiv samt en djup förståelse för hur kvinnor ska kunna ta sig in i 

styrelserummen av egen kraft har vi valt att genomföra en kvalitativ studie. Det kvalitativa 

angreppssättet syftar till att skapa en djup och fullständig uppfattning av den företeelse som 
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studeras och den förutsätter en förståelse som går utöver frågeformulär. Med den kvalitativa 

metoden ligger djup snarare än bredd i fokus och det är en vällämpad metod när forskaren har 

många komplexa eller öppna frågor. Den kvantitativa metoden syftar till att undersöka bredd 

snarare än djup och eftersöker ofta statistiska, kvantifierbara resultat (Holme och Solvang, 

1996). Vi använder oss inte av den kvantitaiva metoden då vi syftar till att sätta vår 

undersökning i ett teoretiskt sammanhang och angripa det ur flera olika infallsvinklar som inte 

är kvantifierbara. En enkätundersökning hade inte gett samma möjligheter till att ställa 

följdfrågor anpassade efter respondentens svar.  

Bryman och Bell (2005) menar att nackdelen med kvalitativa undersökningar är mängden 

subjektivitet som integreras i studien genom att forskaren ställer frågor och följdfrågor 

baserade på egen bedömning av vad som är väsentligt. Forskarens egen åsikt genomsyrar en 

intervju i för hög grad enligt Bryman och Bell (2005). I syfte att minska den eventuella mängd 

subjektivitet har vi fokuserat på att inte ställa ledande frågor samt att hålla dem relativt öppna. 

Detta resulterade i att vi fick ställa en del följdfrågor, men även då lades fokus på att inte 

påverka respondentens åsikt.  

3.3	  Datainsamlingsmetod	  

3.3.1	  Intervjuer	  
För att kunna skapa ett djup och ta reda på vad kvinnliga styrelsemedlemmar har för tankar 

kring hur man ska öka kvinnorepresentationen i bolagsstyrelser utan kvoteringslagstiftning 

har vi valt intervjuer som datainsamlingsmetod. Genom intervjuerna fick vi ständigt nya 

insikter och en bredare uppfattning av vår problematisering. En stark fördel med kvalitativa 

intervjuer är att de påminner mycket om ett vanligt samtal och ger utrymme för flexibilitet 

och bäddar för ny kunskap och förståelse. Ett problem är däremot att den information som ges 

kan uppfattas olika beroende på vem som tolkar den, vilken bakgrund personen ifråga har 

samt vilken förhandskunskap denne besitter (Holme och Solvang, 1996). 

Vi har utfört semistrukturerade intervjuer och utgått från en intervjuguide. Detta i syfte att ge 

respondenterna möjligheten att utforma sina egna svar och formuleringar efter eget tycke och 

inte efter allt för stor påverkan från vår sida. Som ovannämnt lades mycket fokus vid att ha 

öppna frågor och inte ställa ledande frågor, i syfte att inte påverka vad för typ av svar vi skulle 

få, utan få respondentens syn på ämnet och inte missa några relevanta synpunkter eller åsikter.  

Intervjuguiden var även utformad på så sätt att frågorna kunde ställas i en annan ordning än 

den ursprungliga för att få intervjusituationen att efterlikna ett vardagligt samtal inom ämnet, 
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dock med viss styrning från forskarens sida. Risken med att inte ha strukturerade intervjuer är 

att viktiga frågor kan förbises och därför är det nödvändigt med viss styrning från forskarens 

sida (Holme & Krohn Solvang, 1996). 

3.3.2	  Urval	  

Då vi vill ha kvinnors eget perspektiv på hur de tagit sig till toppen har vi gjort vårt urval 

därefter. De urvalskriterier vi har haft när vi har kontaktat respondenterna har varit att de ska 

vara kvinnor, väl insatta i ämnet vi undersöker samt ha erfarenhet av beslutsfattande och 

styrelsearbete i bolag som opererar internationellt. Vi har även intervjuat en forskare som 

sammanställt aktuell forskning angående kvinnlig styrelserepresentation och nyligen gett ut 

en rapport för SNS, Studieförbundet näringsliv och samhälle räkning, som även hon har 

erfarenhet av styrelsearbete.  

3.3.3	  Intervjugenomförande	  	  	  

En intervju genomfördes över Skype på grund av att forskaren befinner sig i USA och två 

intervjuer har genomförts över telefon. En ytterligare telefonintervju var planerad men då 

respondenten fick förhinder valde hon att istället svara över e-mail. De övriga fyra 

intervjuerna har varit i form av personliga möten. Samtliga intervjuer genomfördes mellan 

2/4-2013 och 30/4-2013 och längden på samtalen har varierat mellan 30-60 minuter. 

Anledningen till att samtalslängden har varierat har varit att respondenterna har haft olika 

mycket tid att avsätta för intervjun. Samtliga av dem personliga intervjuerna genomfördes på 

respektive respondents arbetsplats. 

Intervjun med forskaren genomfördes innan de med företagen vilket gav oss ett bra tillfälle 

till förförståelse av ämnet och den intervjun gav oss även uppslag till att förbättra vår 

intervjuguide genom nya intressanta infallsvinklar. 

3.3.4	  Bearbetning	  av	  data	  

Vår uppsats inleddes med en litteraturstudie i syfte att teoretiskt fördjupa oss inom det valda 

ämnesområdet. Litteraturen som vi använt oss utav i denna studie har vi hittat genom 

sökningar i Södertörns Högskolas databaser och omfattar främst böcker och vetenskapliga 

artiklar. Vid sökning av böcker har vi i stor utsträckning använt Google Books och avseende 

artiklarna har vi främst använt Emerald, Jstor och sökt via Google Scholar.  

Dessa källor, böcker och artiklar, klassas som sekundärkällor då dessa data har samlats in i ett 

annat syfte och av andra av personer, forskare eller institutioner, än för vår aktuella 
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undersökning (Andersen, 1998). Vi har använt dessa data i syfte att få en bra utgångspunkt för 

vår studie samt få många perspektiv på forskningsområdet.  

Till primärdata räknas den data som forskaren själv har samlat in till den aktuella 

undersökningen (Andersen, 1998). I denna studie klassas intervjuerna som primärdata då 

dessa genomförts med direkt koppling till vår undersökning. Samtliga intervjuer har 

transkriberats och det har underlättat sammanställningen av empirin. Presentationen av vår 

empiri är utformad enligt en struktur med olika teman där samtliga respondenters svar 

presenteras under var och ett av varje tema. Dessa teman är framtagna utifrån de valda 

teorierna samt utifrån intervjuguidens konstruktion. Detta sätt har valts för att kunna 

presentera empirin på ett tydligt sätt samt utforma analysen och dra slutsatser effektivt. 

Under respektive tema presenteras de sammanställda svaren utan namnangivelser efter 

påståendena. Anledningen till detta är att tre av våra respondenter ville att deras svar skulle 

presenteras anonymt. I syfte att redogöra för empirin på ett konsekvent sätt har vi valt att 

presentera samtliga svar anonymt.  

3.4	  Reliabilitet	  

Inom kvalitativ reliabilitet kan det förekomma svårigheter med att hålla en hög tillförlitlighet 

då forskare ofta använder sig av observationer eller intervjuer. Det kan därför förekomma 

tolkningsskillnader i data bland olika forskare (Holme och Solvang, 1996). Vi har båda 

närvarat vid samtliga intervjuer samt valt att spela in dem. Anledningen till detta är att vid 

transkribering minimera risken för misstolkningar. Vi anser att det föreligger högre risk för 

misstolkningar när forskaren väljer att anteckna respondenters svar eftersom all information 

inte hinner skrivas ner, vilket lämnar större utrymme för egna tolkningar jämfört med inspelat 

material. Vidare effektiviseras arbetet av att man har tillgång till intervjun och har möjlighet 

att åter höra vad respondenten har uttryckt i situationer av osäkerhet, istället för att åter 

kontakta respondenten, vilket skulle vara mer tidskrävande.  

3.5	  Validitet	  
Validitet handlar om huruvida undersökningen verkligen mäter det forskaren avser mäta 

(Holme och Solvang, 1996). Genom att bara intervjua kvinnor kan vi eventuellt ha fått en 

subjektiv syn på problemet då det faller sig naturligt att fler kvinnor än män känner av och 

påverkas av den manliga dominansen i näringslivets topp. Beslutet att begränsa 

undersökningen till att bara intervjua kvinnor anser vi dock motiveras av att vi undersöker 

problemet ur deras synvinkel och vill ta tillvara på deras egna erfarenheter. Vi tror att deras 
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tillvägagångssätt och syn på alternativa lösningar till kvotering kan inspirera andra kvinnor 

och avslöja vad som kan och ska förändras. I och med att männen inte stöter på samma typ av 

hinder anser vi att de inte kan relatera till problemen på samma sätt och därmed inte heller till 

lösningarna. Å andra sidan är männen en klar majoritet på ledningsposter, framförallt 

styrelseposter, vilket kan tolkas som att det är de som avgör vem som kommer att rekryteras 

och vilka krav som kommer att ställas. Men männen måste också vilja förändra dagens 

situation avseende obalansen i styrelserna. Utvecklingen går åt rätt håll men väldigt långsamt, 

vilket möjligtvis är ett resultat av att för få män är genuint engagerade i frågan. Vi menar att 

kvinnor är mer engagerade i och med att de påverkas av den rådande obalansen och kan 

därmed presentera relevanta lösningar.  

3.6	  Källkritik	  	  	  

En del av den forskning som vi har använt oss av, i synnerhet de vetenskapliga artiklarna, är 

skrivna under slutet av 1990-talet eller början av 2000-talet och är idag upp till 20 år gamla. 

Dessa artiklar behandlar hinder som kvinnor stöter på samt hur diversifiering påverkar 

beslutsfattande. Frågor som lyfts i denna forskning anser vi inte har förändrats i den 

utsträckningen att de gör forskningsresultaten ogiltiga. I synnerhet inte därför att nya 

forskningsartiklar som vi har tagit del av fortfarande hänvisar till de ovannämnda. Samtliga 

artiklar som har använts som denna studies teoretiska referensram är previewed, granskade av 

andra forskare, och publicerade i vetenskapliga tidskrifter, vilket stärker tillförlitligheten.  

En författare som har citerats flitigt är Rune Brandinger. Brandinger arbetar som 

styrelseproffs samt med att hålla utbildningar i styrelsearbete. Totalt har han suttit i cirka 70 

olika styrelser och varit ordförande i ungefär 50 av dem. Brandinger har även bred erfarenhet 

av företagsledning och har haft befattningar i tiotal olika branscher; bygg, industri, konsult, 

värdepappershandel och finansiella tjänster, företagsutveckling, hotell samt redovisning och 

bokföring. Anledningen till att Brandinger av oss anses vara en trovärdig källa är hans 

gedigna erfarenhet av styrelsearbete.  

3.7	  Datainsamlingsproblem	  

Ett problem vi har haft med att få in data som behövs för att genomföra undersökningen och 

besvara våra frågeställningar är att det har varit svårt att få personer ur vår urvalsgrupp att 

ställa upp på intervjuer. Kvinnor som uppfyller våra urvalskriterier kan antas vara väldigt 

upptagna och ofta utrikesfarna, vilket försvårar för dem att avsätta tid för ett möte som inte är 

direkt arbetsrelaterat till dem.  
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Bortfallet har varit stort. Målet har varit att ha minst 10 respondenter i syfte att få den mängd 

information som kan göra våra resultat generaliserbara. Totalt kontaktades 30 kvinnliga 

styrelseledamöter, men endast 9 valde att ställa upp. Av dessa 9 blev en intervju dock 

avbokad på grund av dubbelbokning av respondenten. Överenskommelsen blev att 

respondenten skulle besvara våra frågor över e-mail, men tyvärr inkom hennes svar aldrig, 

trots påminnelser. 	  
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4.	  Empiri	  

Kapitlet inleder vi genom att kort presentera våra respondenter samt beskriva hur respektive 

intervju har skett och därefter presenteras det empiriska underlaget. Informationen har 

uppdelats efter teman som har behandlats under intervjuerna.  

4.1	  Presentation	  av	  respondenter	  

Minoo Akhtarzand 

Akhtarzand är född och uppvuxen i Iran och kom till Sverige 17 år gammal för att studera. 

Hon tog en civilingenjörsexamen i Elektroteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm och har sedan dess varit yrkesverksam i 33 år. Hon har en lång karriär bakom sig 

där hon till stor del har arbetat inom energibranschen, bland annat som VD för Vattenfall 

Södertörn Elnät AB samt Vattenfall Sveanät AB. Mellan 2008 och 2010 var hon 

Generaldirektör för Banverket och sedan 2010 arbetar hon som landshövding i Jönköpings 

län. Akhtarzand har sedan 1990 suttit i 50-tal olika styrelser och styrelsegrupper, ibland i 

egenskap av ordförande och ibland som ledamot.  

Intervjun genomfördes över mail och den färdigställda intervjun inkom den 22 april klockan 

15.45. 

Lena Edström 

Edström är ansvarig för operationell risk inom IT och back office på SEB och har varit 

yrkesverksam i 30 år. Hon är gymnasieekonom i grunden och har sedan avslutade 

gymnasiestudier arbetat på SEB.  Redan två år efter anställning blev hon chef för trade 

finance och har sedan arbetat sig upp inom banken. Mellan 2009 och 2011 var hon ansvarig 

för en enhet i Riga där SEB hade off-shorat verksamhet. Back-office enheten som Edström 

ansvarade för bestod av cirka 250 personer. Edström har suttit i styrelsen för bland annat 

SEB:s dotterbolag i Riga samt ett av Vattenfalls dotterbolag.  

Intervjun genomfördes på SEBs kontor i Rissne den 9 april klockan 9.15 och varade i 35 

minuter. 
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Monika Elling 

Monika Elling är idag koncernchef för Poolia, ett bemanningsföretag med cirka 2 000 

anställda. Koncernen är etablerad i länder runtom i Europa och har bolag verksamma i bland 

annat Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Elling har en civilekonomexamen från 

Handelshögskolan i Stockholm samt en MBA från McGill med inriktning på strategi och 

marknadsföring. Elling tog sin examen 1987 men har redan under sin studietid på 

Handelshögskolan varit aktiv i arbetslivet genom ett praktikprogram anordnat av Sandvik. 

Efter avslutade studier på McGill anställdes Elling av Sandvik och blev redan efter 18 

månader företagets ekonomichef. Därefter anställs Elling av Industor och sitter tillfälligt i 

ledningen för företaget. Karriären fortsätter med tjänster som CFO för Assa Abloys förvärv i 

USA, affärsutvecklare på Securitas, analytiker på SEB, CFO och senare även regionchef på 

Intrum Justitia. Elling har arbetat som styrelseproffs och varit styrelseledamot i bland annat 

Lindex, East Capital Explorer, MQ, Björn Borg och Poolia.  

Vi träffade Elling på Poolias huvudkontor i Stockholm den 5 april klockan 09.15 och 

intervjun pågick i 60 minuter. 

Lena Hofsberger 

Hofsberger arbetar idag som styrelseproffs och har uppdrag i tiotal olika styrelser, bland annat 

i Carema, Ambea, Löfbergs Lila, Sabis och Max Hamburgarrestauranger. Hofsberger är 

utbildad civilekonom och har idag varit yrkesverksam i 35 år. Karriären inleddes med 

uppdraget som controller i ett företag inom SAS gruppen. Efter ett par år tillsätts Hofsberger 

som VD för ett av dotterbolagen inom samma koncern, för att under årens lopp inneha diverse 

ledande befattningar och slutligen bli divisionschef. Därefter har Hofsberger arbetat bland 

annat som högsta chef för Select Service Partner samt som koncernchef för Aleris.   

Intervjun genomfördes över telefon den 30 april klockan 13.00 och den pågick i 30 minuter. 

Eva-Lotta Kraft 

Kraft jobbar som oberoende styrelseledamot. Hon har ett eget konsultbolag och gör även 

andra uppdrag inom strategi och ledningsfrågor. Hon är utbildad civilingenjör i maskinteknik 

och har även en MBA i internationellt företagande från Uppsala universitet. Kraft har varit 

aktiv i arbetslivet i 37 år. Hon började sin karriär som tekniker och har jobbat för stora 

internationella företag, bland annat på Siemens svenska dotterbolag. Hon gick från att jobba 

med teknik, marknadsföring och teknisk försäljning till att jobba med olika ledarjobb, 

inledningsvis för små grupper och sedan för större avdelningar och slutligen hela divisioner. 
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Företag där Kraft har haft ledande positioner är bland andra AGA, Alfa Laval, Elema och det 

ovannämnde Siemens. Hon har även haft ett statligt jobb på försvarets forskningsinstitut. För 

närvarande har Kraft styrelseuppdrag inom bland andra Nibe, Siemens och Xano och har i 

skrivandets stund precis avslutat sitt uppdrag på ÅF efter 11 år.  

Intervjun genomfördes över telefon den 25 april klockan 18:00 och den varade i 30 minuter.  

Katarina Staaf 

Staaf är finanschef och med i ledningen för Riksbyggen, ett företag inom byggsektorn med 2 

300 anställda. Staaf är utbildad civilekonom, men har även läst juridik, språk och ledarskap. 

Staaf inledde sin karriär på Skandia redan under sina studier och har totalt haft fem olika 

roller under sina 11 år på företaget. Hon har erfarenhet av aktieförvaltning, företagsförvärv, 

har varit VD för ett finskt fondbolag samt rådgivare på Finansinspektionen. Staaf sitter idag i 

styrelser för ett tiotal interna bolag, men kommer inom snar framtid även att ingå i styrelsen 

för ett externt företag – ett företag som inte är ägt av Riksbyggen.  

Intervjun genomfördes den 22 april klockan 16.15 och varade i 30 minuter. 

Anna Stenberg 

Stenberg har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en MBA från 

Carleton School i Minneapolis. Hon har tio år bakom sig som yrkesverksam och kommer från 

den operativa sidan där hon har varit VD och affärsområdeschef för olika bolag inom 

Kinneviksgruppen. Som 26-åring blev hon VD för MTG Baltikum. För två år sedan startade 

Stenberg Women Executive Search (WES). WES är ett chefsrekryteringsföretag som är 

specialister på att identifiera och inkludera de bästa kvinnliga ledarna i varje 

rekryteringsprocess. Företaget har idag kontor i Stockholm och London och ett konsultnätverk 

som sträcker sig över de andra skandinaviska länderna. Anna har suttit i 7-8 styrelser genom 

åren, bland annat koncernstyrelser kopplade till de bolagen hon har lett. 

Intervjun med Stenberg genomfördes på WES kontor i Stockholm och den genomfördes den 

24 april klockan 10.15. Den pågick i 45 minuter. 

Karin Thornburn 

Thornburn har en karriär som akademiker och är professor i finansiell ekonomi på 

Handelshögskolan i Norge. Hon har en kandidatexamen i ekonomi samt en doktorsexamen i 

finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning fokuserar mycket 

på företagsförvärv, bolagsstyrning samt företagsvärde. Hon är aktuell med en nyutgiven 
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rapport som hon har gjort för Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) räkning som 

sammanställer forskningsläget om hur kvinnor i bolagsstyrelser påverkar företagsvärdet. 

Thornburn sitter även i styrelsen för Nordea Bank Norge.  

Intervjun genomfördes över Skype den 2 april klockan 16.00 och varade i 30 minuter. Detta 

var den första intervjun som genomfördes. 
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4.2	  Styrelsearbete	  

4.2.1	  Styrelsens	  roll	  

Inledningsvis diskuterades styrelsens roll och uppgifter i syfte att kartlägga vilka uppgifter 

ledamöterna ställs inför, för att sedan undersöka vilka egenskaper som är av betydelse för att 

kunna hantera dessa uppgifter. Nedan framgår även hur beslutsfattandet har skett i styrelserna 

som våra respondenter har deltagit i samt hur bemötandet av kvinnor som minoritet har varit.  

Majoriteten av respondenterna är eniga om att styrelsens främsta roll är, förutom att tillsätta 

och avsätta VD, att agera rådgivande genom att presentera strategier. Samtliga är eniga om att 

styrelsen har ett visst ansvar för att kontrollera att de satta strategier efterlevs, men ett 

återkommande svar är att en styrelse som övervakare inte tillför något värde och att tyngden 

ligger i de strategiska besluten. Två av respondenterna poängterar att det är viktig att styrelsen 

inte blir för operativ – verkställandet är ledningens roll, styrelsen ska presentera planen. En av 

dessa respondenter menar dock att verkställandet kan bli styrelsens roll i vissa bolag. Främst i 

små och nystartade bolag, men en styrelse för ett börsnoterat företag ska inte ha i uppgift att 

agera verkställande.  

En av respondenterna skiljde sig från majoriteten och menade att styrelsens roll främst är 

övervakande i den meningen att styrelsen ska se till att VD och ledningen inte tar för stora 

risker, men att strategin är den verkställande direktörens uppgift.  

4.2.2	  Egenskaper	  och	  VD	  erfarenhet	  	  

Avseende egenskaperna som är av central betydelse för att bli invald i en styrelse gav våra 

respondenter till stor del likartade svar. Majoriteten belyser vikten av att som kvinna lyfta 

fram sin egen förmåga och kompetens. Ett återkommande påstående är att männen är bättre på 

att ta för sig och marknadsföra sig själva. Kvinnorna hamnar i de flesta situationerna i 

skuggan eftersom de till stor del saknar förmågan att belysa sina prestationer och resultat. Två 

av respondenterna hävdar att kvinnorna väntar att på att omgivningen ska upptäcka vad de har 

åstadkommit, medan männen är snabba på att själva tala för sina resultat. En av dessa 

respondenter hänvisar till en studie som visar att män till 30 % övervärderar sina resultat 

medan kvinnor till 20 % undervärderar sina. Flera respondenter menar att en bidragande 

faktor till deras framgång har varit att de har lärt sig hur männen gör – berättar vad de kan och 

visar att de vill mer. ”Det gäller att vara orädd, ta för sig, ta tillvara på möjligheter och vara 

proaktiv. Det handlar mycket om mod.”  
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En annan betydelsefull egenskap är förmågan att se helheten och effekten av diverse 

ekonomiska beslut. Ett återkommande svar är även vikten av det ekonomiska intresset och 

affärsmannaskap, vilket enligt två av våra respondenter är något som många kvinnor saknar. 

”Det är hård data som räknas i styrelserummet, man kan inte vara rädd för att se beslut ur ett 

lönsamhetsperspektiv.”  

Slutligen är majoriteten ense om att det gäller att ha en kompetens och vara beredd att jobba 

mycket. ”Det är kompetensen och bredden som räknas, det finns inga genvägar”, är ett svar 

som har återkommit vid flertal tillfällen.  

Intervjupersonerna ombads berätta om hur de själva har blivit invalda i styrelserna som de 

sitter i. Majoriteten av respondenterna, fem av åtta, har blivit invalda genom nätverk. En av 

respondenterna utvecklar genom att hävda att det inte är vilka nätverk som helst. ”Det är inte 

privata nätverk, utan det är nätverk som man har skapat sig genom erfarenhet av olika 

uppdrag eller jobb. När det är dags att rekrytera till en styrelsepost vet folk vem de letar efter. 

Har man, som jag, jobbat väldigt brett blir man känd för sin spetskompetens och man vet vad 

man får om man tar in mig”, menar en av våra respondenter. ”Det är inte nätverket från 

golfklubben som man ska satsa på”, fortsätter hon. En annan respondent menar dock att 

männen fortfarande till stor del rekryterar eller rekommenderar andra män från sina privata 

nätverk när det är dags att tillsätta styrelseledamöterna. Men eftersom kvinnorna oftast inte 

deltar i samma aktiviteter på fritiden finns inte dem i männens nätverk och blir därför inte 

tillfrågade. Denna respondent rekryterades till sitt styrelseuppdrag via en headhunter.  

Två av respondenterna blev invalda till sina respektive styrelser genom tidigare erfarenhet av 

ledning eller chefsposition på företaget. ”Att sitta i styrelsen blev en naturlig utveckling.”  

En av respondenterna har till skillnad från samtliga andra själv tagit initiativ till nästan 

samtliga av sina styrelseuppdrag. ”Mina styrelseuppdrag har berott på mig själv och min egen 

aktivitet. Jag har oftast föreslagit att de tar in mig eftersom jag har kompetensen som 

efterfrågas. Det har även hänt att jag blivit tillfrågad också, men oftast har jag själv uttryckt 

att jag vill sitta i styrelsen.” 

 

4.2.3	  Könsfördelning	  och	  beslutsfattande	  	  

Avseende könsfördelningen är samtliga respondenter ense om att kvinnor är starkt 

underrepresenterade i styrelserummen. Det mest återkommande svaret är styrelserna oftast 
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består av vita, likasinnade, medelåldersmän. Styrelserna består till sin höjd av 25 % kvinnor, 

utom i ett fall då en respondent uppgett att de har varit lika många kvinnor som män. Detta 

dock enbart i en styrelse, av cirka tiotal som respondenten totalt suttit i.  

Majoriteten, fem, av kvinnorna har dock aldrig upplevt att den starka underrepresentationen 

av kvinnor har påverkat dem negativt. ”Stämningen kan bli lite grabbig ibland, mycket tal om 

bilar och hästkrafter, men när det kommer till beslutsfattande var det inga konstigheter om 

man hade en annan åsikt. Man ska diskutera”, menar en av respondenterna. En annan menar 

att man är invald för att man besitter en kompetens, en kompetens som är efterfrågad i det 

företaget. Hon menar dock att man ska observera att det inte är lämpligt att ha en åsikt i varje 

fråga. För att styrelsearbetet ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att man själv vet 

varför man sitter där och därmed för diskussioner när det talas om ens eget område.  

Två av respondenterna skiljde sig från majoriteten avseende bemötandet i de mansdominerade 

styrelserna. En person upplevde att hennes åsikter inte fick den genomslagskraft som de 

övriga ledamöternas, som alla var män. Svaret hon fick från ordförandet var att hon hade 

blivit invald av en anledning och hade inte de ansett att det fungerar så hade hon inte varit 

kvar. Den andra respondenten menar att man som ensam kvinna lätt blir en symbol som ska 

företräda vissa, specifika förfrågan, vilket förändras bara man är två kvinnliga representanter.  

En respondent menade att det inte går att dra generella slutsatser om hur en mansdominerad 

styrelse kommer att bemöta en kvinna. Det beror på vem du är som person och vilken roll du 

själv väljer att ta i en grupp. Det finns koder för hur beslutsfattande går till vid ett 

styrelsemöte och lär man sig dem kommer man inte att stöta på problem, menar denna 

respondent.  

Avseende frågan om hur beslutsfattande går till i diversifierade grupper är sju av åtta ense om 

att resultatet blir bättre ju mer åsikter man får. Sitter det bara likasinnade i en grupp, män som 

kvinnor, ser man förbi vissa saker. En respondent menar att det är en risk och ett dåligt drag 

att inte arbeta med att ha diversifierad ledning, då det de facto påverkar lönsamheten. 

En annan respondent menade att alltför stora skillnader mellan individerna i en styrelse 

förlänger en beslutsprocess, men tog dock inte ställning till om det är positivt eller negativt, 

utan menade att det kunde vara både och.  
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4.3	  Hinder	  

4.3.1	  De	  största	  hindren	  och	  bakomliggande	  orsaker	  

I syfte att finna lösningen till den kvinnliga underrepresentationen undersökte vi vilka som är 

hindren som kvinnor ställs inför. I denna fråga var våra respondenters åsikter till viss del 

skiljaktiga. Ett svar återkom dock fyra gånger och det var att det största hindret är kvinnorna 

själva. Svaren utvecklades olika av samtliga fyra. En respondent menar att kvinnor blir mätta 

av ett tillräckligt roligt jobb, att det inte är nästa steg som hägrar, i synnerhet inte efter 

familjebildning. Enligt denna respondent upplever kvinnor att familjen är deras ansvar och de 

är inte beredda att offra extra tid för att avancera i karriären.  

En annan respondent som menar att kvinnorna själva är det största hindret utvecklar genom 

att säga att det krävs mycket mer av en kvinna. Hon ska uppfylla alla kompetenskrav som sin 

manliga kandidat till jobbet, och helst vara ännu bättre. Detta krav gör att kvinnorna vill visa 

hur mycket de kan, men jobbar då på fel sätt. I syfte att synas, att få sina prestationer 

bekräftade, väljer kvinnor att arbeta själva, istället för att vara en del av teamet. Männen 

känner sig då inte trygga med kvinnan som arbetar självständigt i syfte att visa upp hur duktig 

hon själv är. En styrelse är ett team, en grupp som man ska känna sig bekväm i och ha 

förtroende för. En man som fasar över om kvinnan inte kommer att påpeka brister i dennes 

arbete i syfte att lyfta sig själv, kommer inte vilja ha med henne i styrelsen. Kvinnorna måste 

lära sig koderna.  

Den tredje respondenten menar att kvinnorna väntar på att deras prestationer och resultat ska 

upptäckas av chefen eller omgivningen. De tar inte för sig, talar inte om att de vill ta nästa 

steg, utan väntar på att bli erbjudna ett bättre jobb. Männen tänker på ett annat sätt. De räcker 

upp handen och säger att de finns där och det är något som även förväntas av kvinnorna, som 

annars upplevs som svaga.  

Den fjärde respondentens svar är en kombination av svaren som har presenterats ovan. Denna 

respondent menar att kvinnor är rädda för att ta nästa steg, rädda för att de inte vet om de 

kommer att klara av uppdraget och stannar därför hellre där de är. Sedan tillägger 

respondenten att familjebildning kan ses som ett hinder, eftersom kvinnan inte får tillräckligt 

med tid för varken barnen eller arbetet. Det är ett ständigt dilemma om vilket som ska 

prioriteras.  
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De resterande fyra respondenterna lämnade förhållandevis liknande svar. Det största hindret, 

enligt en av respondenterna, är att kvinnor väljer fel jobb. För att nå till styrelseposterna måste 

man ha erfarenhet av ledning, vilket kvinnan oftast saknar då hon väljer att ha 

supportfunktioner i företaget. ”In och driv affärer, var operativ”, uppmanar respondenten. 

Nästa respondent delar denna mening till stor del; det krävs erfarenhet av ledning, men påstår 

att det även krävs VD-erfarenhet. ”Styrelsens uppgift är bland annat att tillsätta och avsätta 

VD. Då måste du veta vad det betyder att vara VD”, tillägger hon. Vidare menar hon att man 

gärna ska ha haft ett resultatansvar i företaget, profit and loss-ansvar. En annan menar, liksom 

de två föregående, att svårigheten att nå styrelseposterna har att göra med avsaknaden av 

ledande befattningar. Många söker ledamöter med VD-erfarenhet till sina styrelser. Denna 

respondent tillägger dock att det är en myt att det inte finns kompetenta kvinnor samt att 

kvinnor inte skulle vilja ha det ansvaret. Hon tillägger vidare att många arbetsgivare är rädda 

för vad ett kvinnligt ledarskap ska få för konsekvenser, då det för många företag fortfarande 

är ovanligt. Liksom respondenterna ovan menar även denna att det privata kan vara ett hinder 

för kvinnor och orsaka att de inte vågar ta nästa steg. Den sista respondenten, vars mening till 

stor del skiljer sig från samtliga övriga, svarade att det största hindret är att företagen inte 

inser vikten av att ha en diversifierad styrelse, en styrelse med kvinnliga ledamöter. ”De vet 

inte vad de går miste om. Det finns studier, vetenskapliga bevis, på att ett företag med 

diversifierad styrelse presterar bättre. Många vet inte det.” 

4.3.2	  Glastak	  

Respondenterna ombads vidare att beskriva sin syn på glastaket, om de anser att det finns ett 

sådant. Samtliga var ense om att kvinnor stöter på barriärer vid karriäravancemang, men alla 

är inte ense om vad som karakteriserar fenomenet.  

Hälften av samtliga respondenter svarar att de anser att det finns ett glastak. En respondent 

menar att det absolut finns ett glastak, men att inte alltid är ett medvetet val hos de som sätter 

dit det. I en styrelse är förtroendet ledamöterna emellan essentiellt. Känner man sig inte 

bekväm i diversifierade arbetsgrupper kan det enkelt leda till att man utformar homogena 

grupper omedvetet. En annan respondent förklarar att glastaket finns därför att män och 

kvinnor inte värderar egenskaper och kvaliteter på samma sätt. Kvinnor gör samma sak när de 

värderar andra som när de värderar sig själva – man ser inte en del saker som en man skulle 

se. Men eftersom det fortfarande är männen som värderar så ser de inte vissa saker eller 

känner igen sättet att uttrycka sig eller sättet att vara. Det är inte det egna språkbruket eller det 

är inte så man tänker, det är inte det man gör på fritiden. Man känner helt enkelt inte igen sig, 
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vilket skapar glastaket. En respondent svarar relativt kort att det finns ett glastak, men att 

kvinnor ska på fokusera på vad man kan göra åt det och det är att lära sig att vara en del av 

teamet. Inte försöka bevisa hur väl man själv har presterat, utan vara en del av laget.  

En respondent menar att det finns barriärer men att kvinnor till stor del har satt dem själva. 

Glastaket har funnits tidigare, men det håller på att luckras upp. Samhället är uppbyggt på ett 

visst sätt, med vissa normer och vanor, men det håller på att förändras. Det största hindret har 

man som kvinna satt själv genom sina prioriteringar. Vill man satsa på familjen finns det helt 

enkelt inte tillräckligt mycket tid kvar att satsa på arbetet. Men vill man å andra sidan satsa på 

karriären går det att nå toppen. En annan respondent instämmer delvis och menar att glastaket 

har varit mer påtagligt förr i tiden. Det har blivit bättre, framförallt i den offentliga sektorn. 

Men det finns en del arbete kvar innan vi når total jämställdhet på arbetsmarknaden. Vi måste 

lyfta fram företag med fungerande jämställdhet som förebilder och visa att dynamiken i 

blandade grupper genererar tillväxt.  

En respondent påstår dock att det inte går att dra generella slutsatser då det varierar från 

företag till företag. Det beror på vad företaget har för ledarskapskultur. I vissa miljöer har 

kvinnorna fortfarande svårare att avancera. Respondenten ger advokatbyråer som exempel där 

glastaket fortfarande är påtagligt.  

Vår sista respondent menar att det finns traditionella bolag som behöver anpassa sina 

strukturer då det är själva strukturen som sätter barriärerna. Ett företag måste vara attraktivt 

för att kvinnorna ska stanna kvar långsiktigt. Om man inte lyckas locka kvinnorna och om 

man inte lyckas få dem att vilja stanna långsiktigt så kommer man få en sämre diversifiering 

och en sämre lönsamhet som effekt. Fokus bör ligga på kompetens och lönsamhet, hård data, 

och mindre på politiska frågor som rättvisa och glastak.  

 



Södertörns Högskola  Ökad kvinnorepresentation i styrelserummen 
	   	  

37	  
	   	   	   	  

	  

4.4	  Lösning	  

4.4.1	  Alternativa	  åtgärder	  

Slutligen ombads respondenterna presentera de optimala lösningarna till 

underrepresentationen av kvinnor samt konkreta alternativ till kvotering.  

4.4.2	  Företagen	  -	  näringslivet	  

Enligt tre av våra respondenter måste företagen se över sitt ledarskap, sin företagskultur och 

förutsättningarna för kompetensutveckling. Gör vi det möjligt för kvinnorna att avancera? För 

att vi ska se en förändring är det viktigt att företagen själva anser att diversifiering är en viktig 

fråga. Det som motiverar samtliga företag är kunderna. Där måste media hjälpa till och tala 

om för kunderna vilka företag som inte sköter jämställdheten, hävdar en av respondenterna.  

Den andra respondenten som anser att ledarskapet är grunden för förändring menar att 

företagen ska jobba med individuell ledarskapsrådgivning och talent management; se till så att 

kvinnorna inte hamnar i stabsfunktioner. ”Se över hur kvinnorna i ditt företag kan utvecklas”, 

menar en av respondenterna. Det största problemet är att företagen idag inte satsar på 

kvinnorna. Till stor del beror detta på att många inte är medvetna om värdet som kvinnorna 

tillför.  

Den tredje respondenten menar att fler företag behöver satsa på synliggörande, 

kompetensutveckling, ledarutveckling och mentorskap. Men framförallt arbeta med attityder 

gentemot kvinnligt ledarskap, då det ännu är okänt för många. Respondenten tillägger att 

företagen bör ha en jämställdhetspolicy och regelbundet uppmärksamma det kvinnliga 

deltagandet på samtliga nivåer.  

En annan respondent menar att det måste finnas champions och förebilder för att sätta igång 

jämställdhetsprocessen. Storföretagen bör sätta igång trenden och inspirera andra företag.  

En respondent menar att traineeprogrammen bidrar till att företagen diversifieras. Det är 

många unga, både killar och tjejer, som ges en chans att utvecklas genom dessa. 

Respondenten uppmuntrar näringslivet att fortsätta med dessa.  

4.4.3	  Rekrytering	  

Två av respondenterna anser att det ska ställas krav på företagen att det alltid finns kvinnliga 

kandidater när befattningar ska tillsättas. Båda är ense om att rekryteringsföretag kan bidra till 
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att få fram kompetenta kvinnor. Den ena respondenten menar att ett alternativ till lagstiftning 

om kvotering vore lagstiftning eller krav om att man använder professionella rekryterare när 

befattningar ska tillsättas. ”Än idag är det tyvärr så att man bläddrar i sin gamla telefonlista 

och tänker ”Jo, men han skulle vara bra, honom tar vi”. Man går via sitt nätverk. Många 

kvinnor förlorar just på att de inte är en del av sådana nätverk och det är där de professionella 

rekryterarna ska hjälpa till”, menar en av våra respondenter. 

4.4.4	  Nätverk	  

Samma respondent fortsätter om nätverket. Nätverk är jätteviktigt. Det är något du ska jobba 

med hela livet. Utan ett nätverk är du ett oprövat kort när det kommer till rekrytering, i 

synnerhet till styrelseposter. Näringslivet, aktieägarna, vet inte vad du kan bidra med. Detta 

gäller alla, inte bara kvinnor. Skillnaden är att kvinnor sällan rekryteras från de privata 

nätverken. Män väljer sällan någon kvinna som de inte har jobbat med. Det är nätverket som 

skaffas i arbetssammanhang som är de som kommer att leda till annat arbete eller uppdrag för 

en kvinna.  

En annan respondent menar att kvinnor oftast tenderar att enbart nätverka med andra kvinnor, 

vilket i sin tur inte kommer att leda till rekrytering då det fortfarande är männen som är 

beslutsfattarna. Att kvinnor inte kan nätverka anser respondenten vara en myt. 

Grundproblemet ligger i att kvinnor nätverkar på ett annat sätt vilket beror på att kvinnor inte 

har varit med och skapat de spelregler och nätverksarenor. Kvinnor har ett annat sätt att 

nätverka. Respondenten tar sociala medier som exempel. Där står kvinnor för 62 % av alla 

nätverksrelaterade kontakter och aktiviteter och kvinnor spenderar mer tid i social media varje 

dag jämfört med män. ”Det här är en arena som kvinnorna har fått vara med redan från början 

och sätta spelreglerna till och då tycker jag att det är ett bevis på att det inte handlar om att 

kvinnor är dåliga på att nätverka, utan om att man kanske inte känner sig bekväm med att vara 

med och nätverka på de arenor som man inte själv fått vara med och sätta reglerna för. Så 

nätverkande är absolut jätteviktigt, det handlar ju om att hitta nya och andra arenor att 

nätverka på”, avslutar vår respondent.  

4.4.5	  Staten	  

Två av våra respondenter anser att staten har en viktig roll i arbetet mot ett jämställt 

näringsliv. En av dem menar att staten bör arbeta med skatteincitament. Företag som har 

jämställda strukturer bör belönas med skattereduktioner. Hon menar att åtgärder som påverkar 

lönsamheten eller resultatet i företagen kan ha en stark genomslagskraft. Vem tycker inte att 
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det är kul att betala mindre skatt? Men naturligtvis måste man ordentligt undersöka 

strukturerna. Sitter kvinnorna bara i stabsfunktioner eller bara på toppnivå? Inga 

mellanchefer? Hur ser det ut egentligen?  

Vår andra respondent menar att staten, liksom kommun och landsting, är väldigt stora 

inköpare och väldigt stora kunder i många sammanhang. Den makten bör användas vid 

upphandlingar. Staten bör kräva av företagen som man samarbetar med att ha en jämställd 

ledning. Är det ett stort kontrakt det handlar om, vilket oftast är fallet med statliga 

investeringar, kommer det att motivera företag att se över sin jämställdhet. I slutändan är 

företaget affärsdrivande. 
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5.	  Analys	  	  
I detta kapitel analyseras vårt empiriska material utifrån det teoretiska underlaget som har 

presenterats ovan. Informationen som har framgått av intervjuerna jämförs och kopplas till 

vår teoretiska referensram.  

5.1	  Styrelsens	  roll	  

Enligt ABL ska styrelsen främst agera som ett övervakande organ. Det är styrelsens uppgift 

att fortlöpande se till att bokföringen, medelförvaltningen och den ekonomiska situationen i 

övrigt sköts på ett tillfredsställande sätt. Det är bara en respondent som är av den 

uppfattningen att styrelsens främsta uppgift är att agera övervakande, de övriga har betonat att 

de anser styrelsen vara av en mer rådgivande karaktär. 

Samtliga av våra respondenter anser att styrelsens främsta roll är att tillsätta och avsätta VD. 

När det gäller det vardagliga styrelsearbetet anser samtliga utom en att det allra viktigaste för 

styrelsen är att utveckla en strategisk plan och målsättning som organisationen kommer att 

jobba mot. En av respondenterna påpekar att det kan skilja sig beroende på vilken slags 

styrelse man sitter i och i vilken fas det företaget befinner sig i. Vi fokuserar främst på 

börsbolagsstyrelser i vår analys då det är mest relevant för vår undersökning.  

Två av respondenterna påpekar att det är viktigt för styrelsen att inte agera för operativt utan 

att främst verka på strategisk nivå. Brandinger (2011) grupperar styrelsens uppgifter i fyra 

huvudområden: Besluta om företagets långsiktiga inriktning genom att besluta om strategier, 

följa upp att de beslutade målen verkställs, tillsätta VD och i övrigt ansvara för att bolaget har 

en effektiv verkställande ledning samt informera – i första hand ägarna, men även bolagets 

övriga intressenter, om företagets utveckling och ekonomiska situation.  

Vidare ska styrelsen informera den verkställande ledningen om den strategiska planen och 

ansvara för att ledningen styrs i rätt riktning. Däremot ska inte styrelsen sköta det operativa 

arbetet eller detaljstyra.  

Robinson och Dechant (1997) menar att en diversifiering bidrar till bättre förståelse av 

marknaden, ökad kreativitet och innovation, mer effektiv problemlösning trots konflikter vid 

beslutsfattande eftersom det evaluerar fler alternativ och förbättrar effektiviteten i ledarskap. 
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För att utarbeta en strategi väl anpassad efter den verklighet man befinner sig i och 

omvärldens växlande och ökande krav tror vi, med utgångspunkt i den ovan presenterade 

forskningen, att en diversifierad styrelse kan vara till stor hjälp. Ett företags strategi ska se till 

både kortsiktiga krav från aktieägarna så som långsiktiga krav anpassat efter marknadens 

utveckling och konsumenternas efterfrågan. För att kunna tillgodose detta på bästa sätt tror vi 

att det finns stora fördelar med att ha så bred erfarenhet och kunskap som möjligt i 

styrelserummet. Fagerfjäll (2003) uppger att kvinnor har ett ständigt ökande inflytande över 

konsumentmakt och genom att ha kvinnor med i styrelsen tror vi att en bättre 

konsumentförståelse kan uppnås då kvinnor kan bidra med perspektiv som män saknar vid 

utarbetandet av strategier. Adams och Funk (2012) studie visar dock att styrelseledamöter 

skiljer sig avseende grundläggande värderingar jämfört med befolkningen i övrigt. Kvinnor 

som innehar styrelseuppdrag är mindre traditionsinriktade, mer riskbenägna och öppna för 

förändring i större utsträckning jämfört med kvinnor utan styrelseuppdrag. Innebär då detta att 

kvinnlig styrelserepresentation inte leder till bättre förståelse av de kvinnliga konsumenterna 

eftersom kvinnliga ledamöter skiljer sig från kvinnor generellt? Adams och Funk (2012) 

menar att dessa värderingar skulle bli mindre framträdande om kvinnor rekryterades till 

styrelser på grund av lagkrav. Men innebär det också att skillnaderna kvinnorna emellan 

skulle minska? Skulle då detta leda till bättre förståelse av den kvinnliga 

konsumentpopulationen? Å andra sidan menar vi att det nödvändigtvis inte innebär att 

kvinnor på styrelseposter förstår samtliga kvinnliga konsumenter. Än idag finns det företag 

som inte har kvinnor på ledande poster som inte exklusivt vänder sig till män och ändå är 

framgångsrika. Vi menar att det avgörande är den analytiska förmågan. Den förmågan 

utvecklas delvis genom erfarenhet men också genom akademisk utbildning. Som vi har 

diskuterat i bakgrunden visar statistiken att kvinnor utbildar sig på akademisk nivå i högre 

utsträckning än män. Vi menar att detta faktum, kvinnornas utbildning, gör att de behövs i 

styrelserummen, att företagen försummar en del av kompetensbasen genom att exkludera 

kvinnorna. Kvinnor kommer enligt Adams och Ferreira (2009) bättre förberedda till 

styrelsemötena, vilket vi tolkar som att de har bättre överblick över företagets angelägenheter, 

vet vart fokus ska läggas och utnyttjar tiden för mötet på ett effektivt sätt. Det som vi främst 

vill lyfta är att kvinnor inte bidrar enbart med förståelse av kvinnliga konsumenter.  

Vi finner det väldigt intressant att en av respondenterna påpekar att VD:n inte ska ta så stora 

risker utan lägga sig på en mer stabil nivå vad gäller de riskerna man tar. Vi tolkar detta som 

en målkonflikt i enlighet med agentteorin som ger uttryck för att ägarna i första hand vill 
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vinstmaximera och öka värdet på företaget men att det hos styrelsen och ledningen verkar 

finnas en generell vilja att hålla risktagandet på en låg nivå. Inom beslutsteorin kallar man 

detta för att ägarna är maximisers och styrelsen satisfiers. Detta skulle kunna innebära att 

VD:s och styrelsens främsta fokus ligger på att inte göra fel snarare än att göra rätt och detta 

skulle i sådana fall kunna vara hämmande för företagets finansiella resultat. Med det menar vi 

att man kan gå miste om affärsmöjligheter om man inte vågar ta snabba beslut. Här tycker vi 

att ägarstruktur kommer in i bilden och vi tror det spelar roll om ägarna har långsiktiga eller 

kortsiktiga mål med ägandet av bolaget. Om bolaget exempelvis ägs av riskkapitalister kan 

man tänka sig att det tillåts ta högre risker. Enligt Brandinger (2011) och vår empiriska del har 

styrelsen en stor roll i den strategiska planen för företaget och då företagsstrategi ofta 

utvecklas med ett långsiktigt perspektiv kan det komma i konflikt med aktieägarnas 

eventuella kortsiktiga mål. 

Detta visar ytterligare på vikten av att ha rätt styrelse som klarar av att se till många behov 

och utveckla en strategi väl anpassad både för kortsiktiga aktiemål som långsiktiga planer för 

vart företaget är på väg och vill befinna sig i framtiden.  

5.2	  Egenskaper,	  beteende	  och	  erfarenhet	  

Majoriteten av våra respondenter framhäver betydelsen av att lyfta fram sin kompetens och 

förmåga. Ett återkommande svar under våra intervjuer är att män är bättre på att marknadsföra 

sig själva och ta för sig. En av respondenterna beskriver det enligt följande: ”Det gäller att 

vara orädd, ta för sig, ta tillvara på möjligheter och vara proaktiv. Det handlar mycket om 

mod.”  

En annan betydelsefull faktor är erfarenhet av att ha resultatansvar, enligt våra respondenter. 

Vikten av intresset för affärsmannaskap beskrivs på följande sätt av en respondent: ”Det är 

hård data som räknas i styrelserummet, man kan inte vara rädd för att se beslut ur ett 

lönsamhetsperspektiv.” Utöver detta betonar samtliga respondenter att det är viktigt att jobba 

hårt och tro på sig själv och sin kompetens. 

Respondenterna säger att de tror att en stor anledning till att dem som kvinnor är så 

framgångsrika i styrelsesammanhang och blir invalda i olika styrelser är för att de har lärt sig 

att tänka som männen och våga ta för sig mer.  

Huse och Solberg (2006) kommer fram till att för att kvinnor ska kunna bidra måste dem lära 

sig att använda maktspelet och beteendet i styrelserummen. De säger att det tillhör maktspelet 
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att bilda allianser och detta är vad kvinnor måste lära sig. Vidare påpekar de att kvinnor måste 

arbeta proaktivt och vara synliga på de arenor dem har tillträde till. 

Med utgångspunkten i våra respondenters svar samt Huse och Solbergs (2006) forskning tror 

vi att anledningen till att våra respondenter lyckats i styrelsesammanhang är för att de på ett 

framgångsrikt sätt har lärt sig de koder som finns. Detta tror vi kan innebära att de anpassat 

sitt beteende efter vad som accepteras enligt rådande styrelsekultur. Vi ser en risk med att det 

trots kvinnorepresentation i styrelser förblir relativt likasinnat och att den ökande mångfalden 

inte utnyttjas på ett effektivt sätt. Att kvinnorna anpassar sitt beteende till att efterlikna 

männens skulle dessutom kunna innebära att de egenskaper en person blir invald för i en 

styrelse nöts bort och det inte längre är den bäst lämpade kandidaten som sitter där, vilket 

bekräftar Rose (2007) forskningsresultat om anpassning i gruppen. Leder anpassningen till att 

samtliga i en styrelse resonerar på samma sätt, kvinnor som män, kommer inte diversifiering 

att leda till kreativitet eller nya infallsvinklar. I sådana fall kan man ställa sig frågan vad en 

kvinna då bidrar med?  

Vi anser, i likhet med Huse och Solbergs (2006) påstående, att lösningen ligger i att ha fler än 

en kvinna, i syfte att motverka att kvinnan blir en symbol som ska representera en särskild 

grupp eller särskilda åsikter. För att kvinnorna ska ses som jämbördiga deltagare i en 

beslutsprocess räcker det inte med en kvinna. För att på ett effektivt sätt kunna utnyttja 

mångfalden i tankesättet och kompetensen som kvinnorna har att bidra med skulle det krävas 

att mer än endast en kvinna finns med i styrelsen. Förutom ”symbolstämplingen” skulle 

kvinnor ha mindre behov av anpassning och därmed skulle diversifieringens effekter träda 

fram på ett tydligare sätt.  

Avseende proaktiviteten som våra respondenter nämner anser vi det höra ihop med att ha eller 

att ha haft ett resultatansvar. Med det menar vi att om man har ett resultatansvar och presterar 

väl har man ”konkreta bevis” på vad man har att bidra med. Det här kan ge självförtroendet en 

knuff i rätt riktning och leda till att man vågar marknadsföra sig själv som en person som kan 

förbättra företagets ekonomiska situation. Fagerfjäll (2003) påpekar att företag strävar efter att 

överleva i konkurrensen, inte vara politiskt korrekta och därför ser vi att det finns mycket att 

vinna genom att bevisa hur man kan bidra till ett ökat finansiellt värde. I enlighet med vad 

våra respondenter uttryckte anser vi det vara en stark framgångsfaktor som det är viktigt att 

vara medveten om.  
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Adams och Funk (2012) har kommit fram till att det föreligger väsentliga skillnader i 

värderingar mellan manliga och kvinnliga styrelseledamöter. Deras studie visar att kvinnliga 

styrelseledamöter är mer riskbenägna än deras manliga kollegor som värderar trygghet högre. 

Vidare kommer dem fram till att män som sitter i styrelser ofta värderar framgång och makt 

högre än vad kvinnorna gör. Kvinnorna beskrivs istället som mer riskbenägna och öppna för 

förändring. Det här kan man tolka som att en mer diversifierad styrelse avseende 

könsfördelning kommer att leda till en större dynamik när det kommer till risktagande i 

styrelsearbetet. 

5.3	  Könsfördelning	  och	  beslutsfattande	  

Samtliga av våra respondenter tycker att kvinnor är underrepresenterade på styrelseposter och 

påpekar att styrelser i de allra flesta fall består av vita, likasinnade, medelålders män. En 

respondent menade att det inte går att dra generella slutsatser om hur en mansdominerad 

styrelse kommer att bemöta en kvinna. ”Det beror på vem du är som person och vilken roll du 

själv väljer att ta i en grupp. Det finns koder för hur beslutsfattande går till vid ett 

styrelsemöte och lär man sig dem kommer man inte att stöta på problem”, menar denna 

respondent. 

Rose (2007) säger att diversifiering inte påverkar beslutsfattande då det sker en anpassning 

efter gruppen tills den till slut blir likasinnad. Med andra ord så nöts fördelarna med 

diversifiering bort med tiden om det finns alltför strikta ordningsregler och de olika 

styrelsemedlemmarna inte tillåts diskutera de olika frågorna ur olika perspektiv. I och med att 

det även uppgavs som svar under våra intervjuer ser vi en viss risk med att de kvinnliga 

styrelsemedlemmarna, som i vår studie får representera mångfald, börjar tänka på samma sätt 

som de likasinnade männen och därmed kommer inte all kunskap som finns i styrelserummen 

att användas. Vi tror att det är ett problem om det endast återfinns en eller ett par stycken 

kvinnliga styrelsemedlemmar i en styrelse, men att problemet kan motverkas genom att öka 

mångfalden ytterligare. Med andra ord tror vi att ju mer diversifierad styrelsen är, med 

varierande styrelsemedlemmar, desto mer accepterat blir det att ha åsikter kring de frågor som 

diskuteras. Upplever exempelvis kvinnan att hon är den enda som har en avvikande åsikt är 

det stor risk att hon inte yttrar den.  

För att få ett så anpassat beslutsfattande som möjligt krävs det enligt Brandinger (2011) att en 

styrelse är allsidig och består av olika profiler med varierande bakgrund. Robinson & Dechant 

(1997) menar att beslutsfattande i diversifierade grupper leder till mer effektiv 
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problemlösning trots eventuella konflikter. De menar att fler alternativ evalueras och därmed 

stimuleras kreativiteten och innovationen i gruppen. Det gäller att välkomna denna 

diversifiering för att få en positiv effekt på beslutsfattandet. Nöts skillnaderna bort så ser vi en 

risk med att det istället får negativa effekter på beslutsfattandet för att man då bygger ett lag 

på spelare som inte får göra det dem är bäst på. Detta skulle också kunna tolkas som att 

beslutsfattande går snabbare i homogena grupper och vi tror att det i vissa fall kan vara 

positivt. Med det menar vi att det kan spela roll i vilket läge ett företag befinner sig i och hur 

omvärlden ser ut. Råder det till exempel en finanskris och förändringar krävs, anser vi att 

företagen har mycket att vinna på att noga överväga alternativa strategier och då krävs att alla 

får uttrycka sina åsikter och komma med alternativa lösningar som är lätta att gå miste om i 

homogena grupper. Befinner man sig i stället i en positiv tillväxtfas kanske det inte finns 

samma behov av förändring och beslutsfattandet kan då gå smidigare med en homogen 

styrelse. Det här är något som ägarna bör ha i åtanke vid tillsättning av styrelse. 

I likhet med Brandingers (2011) exempel om fotbollslaget ska individer bara göra det de är 

bra på och överlåta sina svagheter åt dem som klarar det bättre. Även detta kommer fram i 

våra intervjuer; flera av våra respondenter uppger att deras erfarenhet är att kvinnor inte har 

samma behov av att hävda sig som män ofta kan ha. Kvinnor är bättre på att yttra sig i frågor 

som hör till deras specialkompetens, till skillnad från många män som gärna vill bidra på 

samtliga områden.  

Beslutsfattandet i styrelserummet kan analyseras baserat på Keens (2003) teori om 

kompetens. Keen liknar begreppet kompetens vid en handflata där varje finger representerar 

något särskilt, exempelvis erfarenheter och värderingar. Vi tycker att en liknelse mellan teorin 

och styrelser kan göras genom att säga att styrelsens samlade kompetens representeras av 

handflatan och varje finger representeras av en ledamot. Ett annat sätt att se på saken är att 

varje finger representerar samtliga ledamöters samlade erfarenheter eller värderingar på just 

det fingret. Oavsett vilket sätt som väljs att göra liknelsen på blir det väldigt tydligt och 

konkret varför en ökad mångfald kommer att bidra till en högre kompetens i styrelserummet 

och vi tror att dynamiken i blandade grupper genererar tillväxt.  

5.4	  Hinder	  	  
Avseende de främsta hindren för kvinnor att nå styrelseposter var ett återkommande svar att 

kvinnorna själva är det största hindret. En, av fyra respondenter som påstår att kvinnor är sina 

egna hinder, svarar att familjebildning är kvinnans ansvar vilket bekräftar Fagerfjälls (2003) 
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tes om att kvinnors karriärer ofta kommer i andra hand efter att bilda familj. Denna 

respondent menar att kvinnor inte är beredda att offra extra tid för att avancera i karriären, 

vilket stödjer Philpotts (2002) forskning som säger arbetsbelastningen i hemmet gör att 

kvinnan tar för sig mindre i sitt yrke. 

En annan respondent som menar att kvinnan själv är sitt största hinder, uttrycker att kvinnor 

arbetar på fel sätt. Hon utvecklar sitt svar med att kvinnor arbetar fel i syfte att bekräfta sin 

kompetens som hon menar leder till att kvinnan jobbar självständigt i syfte att presentera 

konkreta resultat. Respondenten fortsätter med att förklara att det resulterar i att hon inte blir 

sedd som en del av teamet. Brandinger (2011) visar på vikten av att en styrelse jobbar som ett 

lag för att kunna samarbeta på ett bra sätt. Huse och Solberg (2006) ger uttryck för i sin 

forskning att kvinnan måste lära sig dynamiken och maktspelet i styrelserummet för att få 

acceptans. Båda dessa forskningsresultat bekräftas av vad denna respondent har uppgett. Då 

det idag är männen som har det största inflytande över beslutsfattandet i näringslivet är det 

deras acceptans kvinnan i det här fallet måste erhålla. Enligt våra respondenter samt den 

forskning vi tagit del av görs det bäst genom att fokusera på att fungera bra i gruppen och lära 

sig maktspelet. Men återigen anser vi problemet vara att kvinnan måste anpassa sig tills 

männen accepterar henne som en del av sitt team. Denna anpassning leder, som ovan nämnt, 

att företaget går miste om det kvinnorna skulle tillför om det fick agera och erhålla acceptans 

utan att anpassning. Kan kvinnan anpassa sig till att vara med i maktspelet utan att det 

påverkar hennes tänkande?  

Ett hinder som den tredje respondenten identifierar är att hon upplever att kvinnor ofta väntar 

på att deras prestationer ska uppmärksammas. Hon påpekar att män ofta är bättre på att 

framhäva sina styrkor. Här återkommer det som diskuterades under temat beteende vilket 

denna respondent anser att detta är ett faktiskt hinder. Vi menar att man kan se detta som en 

bekräftelse på det Linehan och Scullion (2008) kommer fram till när dem beskriver att 

kvinnor behöver mer stöd än män vid karriäravancemang, helst i form av mentorskap som vi 

diskuterar nedan. Adams och Funk (2012) visar i sin studie att kvinnliga styrelseledamöter är 

mer riskbenägna än deras manliga kollegor som värderar trygghet högre. Det här tycker vi 

motsäger dels våra respondenters svar samt även delvis Linehan och Scullions (2008) 

forskning. Det skulle kunna vara så att kvinnliga styrelseledamöter är mer riskbenägna än 

kvinnliga ledare på andra nivåer och att det är just denna riskbenägenhet som har tagit dem dit 

de är. Detta skulle dock negligera möjligheten att framgångsfaktorn har varit anpassningen till 

gruppen som Rose (2007) talar om. Frågan som kan ställas är om denna riskbenägenhet är en 
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omedveten anpassning? När blev dessa kvinnor mer riskbenägna? Var det på deras väg till 

toppen som detta skedde eller föddes vissa kvinnor med denna egenskap och andra inte? Om 

svaret på den senare frågan är nekande bör detta innebära att alla kvinnor kan lära sig att bli 

mer riskbenägna vilket eventuellt skulle möjliggöra för dem att avancera i karriären.  

Vidare uppger de övriga fyra respondenternas att ett stort hinder är att kvinnor väljer fel jobb. 

De menar att man måste ha erfarenhet av ledning för att nå styrelseposterna, vilket kvinnor 

ofta saknar då dem i första hand har erfarenhet av supportfunktioner i företaget. Detta anser vi 

hör ihop med det som diskuterades under temat beteende där vikten av att ha haft 

resultatansvar belyses. Några av våra respondenter anser dessutom att man för att sitta i en 

styrelse bör ha VD-erfarenhet. En av respondenterna uttrycker det enligt följande: ”Styrelsens 

uppgift är bland annat att tillsätta och avsätta VD och då måste du veta vad det betyder att 

vara VD”. Vi instämmer delvis med detta påstående, men menar att inte samtliga ledamöter 

behöver ha samma kompetens. I enlighet med Keens (2003) kompetenshand, är detta bara en 

liten del av den kompetensen som krävs i ett styrelserum. Vi menar att var och en av samtliga 

styrelseledamöter inte behöver ha denna erfarenhet, utan att det räcker om den kunskapen 

finns i styrelsen som helhet.  

Vidare finner vi det intressant att de främsta hindren, enligt våra respondenter, beror på 

kvinnliga egenskaper. I litteraturen återkommer påståendet att styrelsearbete är ett lagarbete 

och att kvinnor fokuserar för mycket på deras eget arbete och inte tillräckligt på deras 

relationer till kollegor på samma nivå och högre nivå. En av våra respondenter anser att det 

ofta är så att kvinnliga ledare behöver stöd uppifrån för att känna sig trygga i sin roll medan 

manliga ledare behöver känna ett stöd underifrån för att känna trygghet. Vi finner detta vara 

mycket intressant då det går att dra paralleller till självförtroende och de kvinnliga och 

manliga egenskaper som framhävs både i den tidigare forskningen vi tagit del av samt i det 

empiriska materialet. Vi tror att en anledning till att det kan vara på detta vis är på grund av 

att en kvinnlig ledare ofta får representera kvinnligt ledarskap som helhet och blir en 

frontfigur för det eftersom det idag tyvärr inte är lika vanligt med kvinnliga som manliga 

ledare. Män i ledarroller däremot har bara sitt eget personliga ledarskap att representera och 

känner förmodligen inte samma rädsla för att göra fel då dessa fel kanske inte 

uppmärksammas på samma sätt. Dessutom är vår uppfattning att det idag inte är lika ovanligt 

när män tar stora beslut och att det ses som en självklarhet och därför inte ifrågasätts och 

granskas på samma sätt som det kanske gör när en kvinna tar större beslut. Vi tror att detta 

kan vara grunden till att kvinnor ser till att vara bättre insatta inom ämnet och förbereder sig 
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på att få ta emot kritik på ett annat sätt än vad männen gör. Detta tror vi kan hämma kvinnliga 

ledare att våga ta för sig idag. Anledningen till att vi för en diskussion om ledarskap är för att 

det under våra intervjuer har visat sig i våra respondenters fall att ledarskapsroller och 

chefsbefattningar kan leda till en styrelsepost. 

En följd av detta är också att det inte finns lika många kvinnliga förebilder att inspireras av 

och att det än idag är relativt ovanligt för företag att ha kvinnliga ledare. Vi tror att det, i 

enlighet med vad en av respondenterna påpekar, att det även är en fråga om företagens 

okunskap om de fördelar som finns att hämta genom en diversifierad styrelse och ledning och 

att vägen dit handlar mycket om att lyfta fram kvinnligt ledarskap som något naturligt. Frågan 

vi ställer oss är vad denna okunskap beror på. Kan det vara så att debatten i media fokuserar 

främst på kvotering och huruvida det bör lagstiftas om eller inte? Vi tror att genom att allt 

fokus läggs vid detta förbises alternativa vägar och att fördelarna med en diversifierad 

styrelsesammansättning kommer i skymundan av kvoteringsdebatten. Jämställdhet i 

arbetslivet är ett samhällsproblem som redan tar mycket plats i media. Varför framhävs inte 

fördelarna som finns med en kvinnlig styrelserepresentation istället för att debattera om 

kvotering? Och vem ansvar är detta? Företagen och valberedningar (AllBright, 2012) menar 

att en jämn könsfördelning är en fråga som ständigt finns på agendan. Ändå prioriteras 

kostnadseffektivisering i situationer där man kan göra förändring. När en valberedning ska 

presentera kandidater till styrelseposterna utgår de från sina nätverk, trots att de anser att detta 

tillvägagångssätt inte är det optimala. Förklaringen är budgeten inte räcker till för att anlita en 

professionell rekryteringskonsult (AllBright, 2012). Detta menar vi är en prioriteringsfråga 

samt ett bevis på att agendan, trots allt, inte rymmer diversifieringsfrågan.  

Avseende glastaket är respondenterna ense om hinder finns. Hälften av respondenterna anser 

att hindren kan liknas vid ett glastak medan andra hälften inte tycker att glastak är rätt 

benämning. Ett glastak är något som andra har satt och dessa respondenter menar att de 

barriärer som finns är satta utav kvinnorna själva och att det därför inte bör kallas för ett 

glastak.  

Cotter (2001) har identifierat fyra kriterier som måste uppfyllas för att man ska kunna 

konstatera att ett glastak finns. Dessa är en ojämlikhet mellan könen; som inte kan förklaras 

av arbetsrelaterade egenskaper hos den anställde, som blir större med högre nivåer jämfört 

med lägre, avseende möjligheter att avancera till högre nivåer och som ständigt ökar inom 

loppet av en karriär. Om vi utgår ifrån dessa kriterier kan vi konstatera att denna teori 
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bekräftas av våra empiriska resultat och att det då bör finnas, men ändå anser hälften av våra 

respondenter att så inte är fallet. De främsta hindren vi har påvisat efter att ha genomfört vår 

studie är de som sätts av kvinnor själva och är glastaket rätt benämning i sådana fall? Om så 

är fallet, innebär det faktum att barriärerna sätts av kvinnorna själva att de även kan lösas av 

kvinnorna själva? Det största problemet anses vara inställningen. Hur ska en attitydförändring 

ske? Forskningen lämnar inga förslag på detta.  

5.5	  Lösning	  -	  Alternativa	  åtgärder	  

5.5.1	  Företag	  -	  näringslivet	  	  

Fagerfjäll (2003) anser att det inom företagen behövs att ledningen driver frågan om mångfald 

och sätter förändringskrav. Åtgärder som kan generera vinst kommer att vinna acceptans och 

få chefer på samtliga nivåer att arbeta mot konkreta mål. Målen bör vara uttryckta i absoluta 

tal. Det som motiverar är bonusprogram. 

Enligt tre av våra respondenter måste företagen se över sitt ledarskap, sin företagskultur och 

förutsättningarna för kompetensutveckling. Enligt flera av våra respondenter är det kunderna 

som motiverar då det är dem som kommer generera vinster.  

Vi ställer oss till viss del kritiska mot att konsumenter skulle vara den största 

motivationsfaktorn och instämmer hellre med Fagerfjälls (2003) påstående om bonusprogram. 

I vissa fall, om företaget syns mycket i media och jobbar mycket mot kund tror vi att större 

vikt bör läggas vid konsumentens uppfattning. Men i många fall arbetar börsnoterade bolag 

B2B och vi tror att det tillhör till ovanligheter att företag sätter krav på andra företag hur 

ledningen i respektive företag bör vara utformad.  

Vi tror vidare att många traditionella organisationer är skapade i en mansdominerad 

företagsmiljö och att det krävs viss anpassning till dagens ökade diversifiering. Istället för att 

se till exempel föräldraledighet som ett problem så tror vi att mycket kan vinnas på att göra 

dessa till en så naturlig del som möjligt i företagets organisation. Anpassa organisationen efter 

den verklighet vi lever i. 

Men för att få fram viljan till förändring krävs att man lyckas övertyga de som styr företaget 

och det tror vi görs bäst genom att visa på konkreta finansiella resultat. Informationen måste 

gå fram hela vägen till dem som har makt för att skapa förändring och här tror vi att media en 

viktig roll. Som vi tidigare diskuterat tror vi att det lätt blir fel när debatten handlar om 

kvotering och man måste fokusera på att istället lyfta fram fördelarna med en diversifierad 
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sammansättning. På detta sätt kommer viljan till förändring att börja i rätt ände, nämligen hos 

de som faktiskt kan påverka.  

I vår empiri belyser flera av respondenterna vikten av att företag jobbar aktivt med sitt talent 

managementprogram och olika ledarskapsutbildningar. Detta för att undvika att kvinnor 

fastnar i stabfunktioner och fokuserar på fel del i organisationen. Linehan och Scullion (2008) 

visar att kvinnor behöver mer stöd och vi menar att få gå olika ledarskapsutbildningar kan 

fungera som en extra form av stöd. 

5.5.2	  Rekrytering	  

Två av våra respondenter lägger stor tyngd på att rekryteringen görs på rätt sätt. De anser att 

det finns mycket att vinna på att använda sig utav externa rekryteringsfirmor som gör ett urval 

baserat på kompetens och att då kandidater med olika typer av bakgrund finns som alternativ. 

Det kan vara bra att ha i åtanke att dessa respondenter befinner sig inom 

rekryteringsbranschen, men vi ser ändå stora fördelar med att se över hur rekrytering till 

styrelseposter går till. Majoriteten av våra respondenter har blivit invalda i styrelser genom 

nätverk vilket bekräftas av både Fagerfjäll (2003) som menar att rekrytering till 

bolagsstyrelser ofta sker genom nätverk och informella kontakter samt av AllBright (2012), 

vilka menar att externa rekryteringsfirmor hör till de mera sällsynta metoderna då det är 

mindre kostnadseffektivt. 

Vi tror ändå att det finns mycket att förbättra vad gäller rekrytering via externa konsulter då vi 

tror att detta sätt i många fall kan leda till att hitta en bättre lämpad kandidat. Med en objektiv 

rekrytering som har utarbetat en kravprofil utefter de kompetenser som krävs finns större 

chanser att finna rätt styrelseledamot. Om valberedningen bara ser till sitt närmsta nätverk vid 

tillsättning av styrelseposter kan en stor kunskapspool med kandidater, som eventuellt hade 

varit bättre lämpade för utmaningen, förbises. Om vi utgår från att kvinnor rekryterar kvinnor 

finns det än mindre sannolikhet att vara en del av rätt nätverk. I Sveriges valberedningar sitter 

45 kvinnor, varav 8 svarar för cirka hälften av samtliga uppdrag (AllBright, 2012). Vi anser 

det inte vara försvarligt att en så liten krets personer styr styrelsesammansättningen, utan krav 

på att utföra grundliga utvärderingar av potentiella kandidater, istället för att utgå från sina 

nätverk.  

Samtidigt bör det beaktas att det har påpekats, både vid våra intervjuer samt i den forskning 

som finns, att styrelsearbete är ett lagspel och att man ibland kanske väljer bort vissa 

kompetenser för en personlighet som passar bättre in för att främja lagarbetet. Då ser vi det 
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som en möjlighet att först låta ett externt rekryteringsföretag göra rekryteringen och 

presentera en kandidatbas utvald efter kravprofilen för att sen låta personlighet fälla det 

slutgiltiga avgörandet. Då finns både den kompetens som krävs samtidigt som personen 

kommer bidra till ett positivt samarbete vad gäller beslutsfattandet i styrelserummet. På så vis 

tror vi att beslutsfattandet kommer påverkas så positivt som möjligt då det kommer vara en 

relativt smidig process genom att ha en bra lagspelare samtidigt som beslutet beaktar många 

möjligheter baserat på de olika erfarenheter som tas med in i beslutet.  

5.5.3Nätverk	  &	  mentorskap	  

Både i teorin samt den tidigare forskningen såväl som under våra intervjuer framhävs vikten 

av nätverkande. Linehan & Scullion (2008) kommer i sin forskning fram till att kvinnor 

känner sig exkluderade ur de informella nätverken, skapade av och för män. De beskriver den 

typen av nätverkande som till exempel sker på golfbanan som väldigt mansdominerat och 

menar att det skulle vara till nackdel för kvinnor. Våra respondenter påpekar samtliga att 

nätverkande är något man kommer att behöva jobba med hela livet och som är värt att lägga 

ner tid på, men alla respondenter håller inte med om att det är nätverkande utanför arbetstid 

som är det mest givande. Istället framhävs professionella och yrkesrelaterade kontakter. Vi 

kan utifrån vår undersökning se att kvinnor främst nätverkar med andra kvinnor och även 

främst i arbetsrelaterade sammanhang. I litteraturen framhävs även ofta att kvinnor nätverkar 

fel och det påståendet får kritik från våra respondenter.  

En av respondenterna kommenterar det vanliga argumentet med att kvinnor är dåliga på att 

nätverka med att beskriva det som att det snarare handlar om att kvinnor inte har fått vara med 

och sätta de spelregler och de nätverksarenor som finns i näringslivet idag. Tittar man på 

sociala medier så dominerar kvinnor vad gäller nätverkande och det ser hon som ett bevis på 

att kvinnor visst kan nätverka om de har fått vara med redan från början. 

Det här är oerhört intressant för framtiden och vi tror att kvinnor kommer kunna vara en lika 

stor del av nätverkandet i näringslivet som män är idag. Detta är även representativt för 

styrelseposterna då man skulle kunna göra jämförelsen att kvinnor nu är med och utformar 

hur styrelsearbete går till mer och mer och att det ger större självförtroende vad gäller själva 

beslutsfattandet.  

Tidigare i vår analys kom vi fram till att det är viktigt att lära sig koderna och maktspelet. Vi 

tror att genom mentorskap kan denna inlärningsprocess effektiviseras och kvinnorna kan 

inspireras av sin mentor. Vi tror även att det kan ge kvinnor extra stöd som det har visat sig att 
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dem ofta har behov av. Linehan och Scullion (2008) har forskat kring detta och kommit fram 

till att mentorskap är viktigt för män och absolut nödvändigt för kvinnor. Detta anser vi 

hänger ihop med vad som även har framkommit under våra intervjuer, att företagen behöver 

satsa på mentorskap och individuella vägledningar.  

5.5.4	  Staten	  	  

Det har under våra intervjuer framkommit att staten, kommun och landsting är väldigt stora 

inköpare och stora kunder i många sammanhang. Med andra ord har staten och regeringen en 

väldigt stark maktfaktor när det kommer till att få igenom förändring. Förslag på hur detta 

skulle kunna genomföras är bland annat genom skattereduktioner, jämställdhetsbonusar eller 

andra incitament som får företagen att vilja förändra sig. Vid en första anblick kan 

skattereduktioner som verktyg liknas vid lagstiftad kvotering – företagen skulle ta in kvinnor 

för att uppnå de ekonomiska fördelar som finns att hämta, men att det inte skulle leda till att 

kvinnor tas in exklusivt tack vare sin kompetens. För att förhindra att kvinnorna, i syfte att 

fylla ut posterna, endast väljs in på grund av sitt kön och företagen genom detta får tillgång 

till eventuella skattereduktioner skulle det behöva ske kontroller av vilka poster kvinnorna 

sitter på. Vi anser att detta behov av kontroll inte är kostnadseffektivt för staten.  

Å andra sidan är det inte sannolikt att kvinnor utan relevant kompetens skulle vara de som 

väljs in. Vi menar att det snarare skulle innebära att kvinnor som ses som potentiella 

kandidater till styrelsen skulle ges företräde framför potentiella manliga kandidater till samma 

post. När man då har uppnått ökad diversifiering kommer kvinnor kunna påverka i större 

utsträckning i och med att risken för anpassning som Rose (2007) talar om minskar.  

Skattereduktioner skulle dessutom, till skillnad från lagstiftad kvotering, vara ett valfritt 

alternativ för företagen. Företag som inte prioriterar jämn könsfördelning skulle ges möjlighet 

att självständigt avgöra vad som ska prefereras – ekonomisk gynnsamhet eller sämre 

diversifiering.  

Vi har inte hittat någon forskning direkt kopplad till detta utöver den forskning som bedrivs 

inom kvotering, men vi tror att det går att hitta alternativ som inte är tvingande utan istället får 

företag att vilja vara mer flexibla och öppna för förändring och menar att skattelättnader 

skulle kunna vara en av dem. 
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6.	  Avslutande	  kapitel	  	  

Studiens sista kapitel inleder vi genom att återkoppla till studiens syfte för att därefter 

presentera de slutsatser vi har kommit fram till genom vår analys. Vidare lämnas förslag till 

framtida forskning och slutligen diskuteras brister i den valda metoden.  

6.1	  Slutsats	  
Syftet med denna studie har varit att utreda och presentera strategier för hur bolagsstyrelser 

kan bli mer diversifierade avseende könsfördelningen. Utöver detta undersöktes hur 

beslutsfattande skulle påverkas av en ökad mångfald. 

Det vi kommit fram till är att bolagsstyrelser sammansättning påverkar beslutsfattandet 

positivt, främst i form av att fler alternativ evalueras och man får tillgång till en bredare 

kunskap. Det här ger bättre anpassade beslut och med en diversifierad styrelsesammansättning 

får man bättre förståelse för olika marknader, förhållanden och omvärldsfaktorer.  

Vi har kommit fram till att alternativa strategier för att öka bolagsstyrelsers mångfald kan 

vara: 

• Att företag och organisationer måste anpassa sig för att underlätta för 

karriäravancemang 

• Kvinnor måste lära sig de koder som finns samt det maktspel som utövas 

• Valberedningens arbetssätt bör övervakas och kontrolleras i syfte att förhindra att 

enbart ledamöternas nätverk ligger blir underlag i urvalsprocessen  

• Staten har en viktig roll och kan påverka genom att skapa olika incitament för att få 

stora kontrakt 

• Det allra viktigaste vi har kommit fram till är att det är finansiella resultat som 

kommer att skapa viljan till förändring och det är där kvinnor måste fokusera genom 

att söka sig till jobb där dem har ett resultatansvar 
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6.2	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Ett svar som har varit återkommande i denna studie har varit att kvinnor är sina egna hinder 

och att lösningen är en attitydförändring. I och med att syftet med vår undersökning har varit 

att finna strategier har fokus inte lagts vid fördjupning av hur kvinnornas attitydförändring bör 

ske. Därmed föreslår vi temat för vidare studier.  

Vidare anser vi att en kvantitativ studie, där både kvinnliga och manliga styrelseledamöter 

utvärderar de ovannämnda strategierna, vore en mycket intressant fortsättning av denna 

forskning.  

	  

6.3	  Metodkritik	  	  

En lärdom som vi tar med oss efter att ha genomfört undersökningen är att vi istället för att ha 

haft kvinnor med erfarenhet av styrelsearbete som urval, borde ha haft kvinnliga 

styrelseledamöter som är emot kvotering som urval. Några av våra respondenter har varit 

positivt inställda till kvotering och ansett att det är rätt väg att gå, vilket eventuellt begränsar 

deras förslag till alternativa tillvägagångssätt. Genom en tidigare avgränsning i 

undersökningen kunde vi ha fått en ännu tydligare bild av vilka alternativa metoder till 

kvotering skulle kunna vara.  
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8.	  Bilaga	  	  

Intervjuguide 

Bakgrund  

1. Vilken yrkesbefattning har du? 

2. Utbildningsnivå? 

3. Hur många år har du varit aktiv i arbetslivet? 

4. Beskriv din yrkesmässiga utveckling? 

Styrelsens roll/Könsfördelning och beslutsfattande 

1. Vilken anser du vara styrelsens uppgift? Rådgivande eller övervakande? 

2. Har du någon erfarenhet av styrelsearbete? Om ja, hur blev du invald? Om nej, har du 

haft sådana ambitioner? 

3. Hur ser/såg könsfördelningen ut i styrelsen?  

4. Hur upplevde du bemötandet i styrelsen? 

5. Hur upplever du att beslutsfattande påverkas av diversifierade grupper? 

Kvinnlig styrelserepresentation  

1. Vad anser du om den kvinnliga representationen på höga poster i näringslivet?  

2. Har du någon gång sökt en cheftjänst? 

Om ja – varför? Om nej – varför inte? 

3. Om du har sökt och fått en cheftjänst, vad upplevde du bidrog till detta? 

4. Om du har sökt men inte fått en cheftjänst, vad upplevde du var orsaken? 

5. Vad tror du är orsaken till kvinnlig underrepresentation i bolagsstyrelser med hänsyn 

till att kvinnor i allt större utsträckning har chefserfarenhet?  

Hinder & Glastak  

1. Vilka anser du vara de största hindren för kvinnor att avancera i karriären? 

2. Anser du att det finns ett osynligt glastak som försvårar/hindrar kvinnor att nå höga 

poster? Om ja – beskriv din syn på fenomenet.  
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Egenskaper och erfarenhet - Lösning  

1. Vad kan näringslivet göra för att underlätta för kvinnor att avancera i karriären och nå 

de höga posterna? 

2. Finns det något mål eller plan att få in fler kvinnor på höga poster i företaget som du 

är verksam i? Om ja, hur arbetar ni? Vilka verktyg används? 

3. Har du någon insyn i rekryteringsprocessen? Om ja – hur går det till?  

4. Ligger fokus på något speciellt utöver kvalifikationer?  

5. Vilka egenskaper har varit betydelsefulla för att nå den position du har idag? 

6. Vilka egenskaper krävs alternativt värderas högt vid rekrytering? 

 

Tack för din medverkan! 

 


