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Abstract 

The European Union has been working to promote equality between women and men for a 

long time. Despite this, Sweden still have a gender segregated labor market where men 

generally has the leading positions. According to European law the member states shall 

promote gender equality and to take all appropriate measures. Statutory gender quotas for 

company boards is one such measure that some of the European member states have 

implemented in national law. The Swedish law has no provisions governing gender quotas 

and therefore the purpose of this study is to explain how gender quotas for company boards 

relate to current law, both of European law and national legislation. After examining the legal 

situation I am also referring to examine however an extent eventual legislation is possible, 

with the principle of non-discrimination in consideration. 

The main goal of Swedish gender equality policy is that women and men should have the 

same power to shape society and their own lives. There should be just as much power and 

similar power resources between women and men. The government argued that a change must 

be made regarding the structural power relations between men and women, where women as a 

group are still subordinate to men. It is found that women more generally occupies 

subordinate positions in society. This is something that has its origin from the past. The 

question is whether the statutory quotas are the correct action to take to fulfill this target 

objective. 
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1 Inledning   

1.1 Introduktion  

Principen om icke-diskriminering finns inskriven i lagstiftningen i majoriteten av världens 

länder. Det finns ett krav på samtliga EU-medlemsstater att de ska kännetecknas av mångfald, 

icke-diskriminering, rättvisa och principen om jämställdhet mellan könen.1 Trots detta har 

jämställdhet mellan kvinnor och män inte implementerats fullt ut i praktiken. Jämställdhet 

innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter att forma sina liv, där kön 

inte är avgörande för fördelningen av makt, inflytande och villkor.2  

Sett ur ett internationellt perspektiv har Sverige länge framstått och verkat som ett 

föregångsland när det gäller jämställdhetsarbete och fria rättigheter och möjligheter för 

kvinnor och män.3 I The Global Gender Gap Report, en årlig undersökning av The World 

Economic Forum, mäts och jämförs jämställdhet i 135 länder baserat på politiska, 

ekonomiska och utbildnings- samt hälsokriterier. Sverige toppade rankningslistan år 2006 och 

år 2007, och utsågs därmed till världens mest jämställda land.4 Sverige började sedan sjunka 

på listan och år 2014 intog Sverige en fjärdeplats efter Island, Finland och Norge.5  

Jämställdhetsutvecklingen i dagens Sverige anses ha avstannat och ständiga diskussioner i 

politiken och i media förs om hur utvecklingen skall ta fart igen och hur den ska fortskrida. I 

Sverige diskuteras det flitigt kring lagstadgad könskvotering, som blir allt vanligare i länder 

runt om i världen. Norge är ett utav länderna som har lagstadgat om könskvotering till 

bolagsstyrelser. Lagstiftningen innebär en 40/60-modell, ett krav på att minst 40 % av 

styrelsemedlemmarna måste vara av det kvinnliga könet.6  

Under 2012 ökade andelen kvinnor i bolagsstyrelser med 2,2 %, från 13,7 % till 15,8 %, inom 

EU:s medlemsstater.7 Denna ökning inträffade efter att EU-kommissionen lagt fram ett 

förslag om lagstadgad kvotering i bolagsstyrelser,8 som EU-parlamentet godkände i början av 

                                                           
1 Artikel 2 Fördraget om Europeiska unionen. 
2 United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, Concepts and definitions. 
http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm  
3 Regeringens skrivelse 2011/12:3, Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014. s. 1. 
4 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2014. 
http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf s. 339. 
5 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2014. s. 8. 
6 Dahlerup & Freidenvall. Kvotering. s. 80. 
7 European Commission. Press Release Database, Pressmeddelande: Lagstiftning ger effekt – andelen kvinnor i 
bolagsstyrelser uppe i 15.8 %. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-51_sv.htm  
8 European Commission. Press Release Database, Pressmeddelande: Minst 40 procent kvinnor i 
bolagsstyrelserna föreslår kommissionen. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1205_sv.htm  

http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-51_sv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1205_sv.htm
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år 2012.9 Dock ställde sig Sverige, ett av världens mest jämställda länder, emot förslaget, trots 

statistik och forskning som påvisar att kvotering ger önskat resultat, främjar jämställdhet.10 

Den nuvarande svenska statsministern Stefan Löfven uppgav i oktober år 2014 att det 

kommer att införas lagstiftning om könskvotering år 2016, om inte minst 40 % av de svenska 

bolagens styrelsemedlemmar utgörs av kvinnor.11  

Könskvotering i bolagsstyrelser är ett intensivt debattämne där åsikter strider mot varandra. 

Generellt menar de personer som är positiva till kvotering att detta är ett sätt att snabbt justera 

oönskade skevheter mellan kvinnor och män samt bidra till ökad jämställdhet. De personer 

som ställer sig negativt till kvotering menar att strukturen i sig utgör otillåten diskriminering. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

EU har länge arbetat med att främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Trots detta är 

fortfarande den svenska arbetsmarknaden könssegregerad. Jag började reflektera kring varför 

situationen ser ut såhär och vilka åtgärder som möjligen kan komma att främja jämställdheten 

i samhället. Könskvotering är en sådan möjlig åtgärd som länge varit och fortfarande är ett 

omdiskuterat område med argument som väger både för och emot eventuell lagstiftning. I den 

svenska lagstiftningen finns ännu inga bestämmelser som reglerar kvotering och därför vill 

jag med denna uppsats undersöka hur könskvotering till bolagsstyrelser förhåller sig till 

gällande rätt, både Europarättslig reglering och nationell lagstiftning. Efter granskning av 

rättsläget syftar jag även till att undersöka i vilken utsträckning en eventuell lagstiftning är 

möjlig, med principen om icke-diskriminering i beaktande.  

Uppsatsen syftar alltså till att belysa frågan om könskvotering till bolagsstyrelser ur ett 

rättsligt perspektiv. Att så långt som möjligt klargöra huruvida en lag om könskvotering i 

bolagsstyrelser är möjlig i Sverige. Förhoppningen är även att uppsatsen ska bidra till 

ytterligare perspektiv om kvotering som ett jämställdhetsinstrument.   

 

                                                           
9 SvD Näringsliv, EU-parlamentet godkände kvotering. http://www.svd.se/naringsliv/eu-parlamentet-godkande-
kvotering_8745980.svd  
10 DN Ekonomi, EU vill kvotera – Sverige säger nej. http://www.dn.se/ekonomi/eu-vill-kvotera-sverige-sager-
nej/  
11 Aktiespararna, Löfven vill införa kvinnlig kvotering. 
http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Borsnotiser/2014/oktober/Stefan-Lofven-infor-kvinnlig-
kvotering/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack  

http://www.svd.se/naringsliv/eu-parlamentet-godkande-kvotering_8745980.svd
http://www.svd.se/naringsliv/eu-parlamentet-godkande-kvotering_8745980.svd
http://www.dn.se/ekonomi/eu-vill-kvotera-sverige-sager-nej/
http://www.dn.se/ekonomi/eu-vill-kvotera-sverige-sager-nej/
http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Borsnotiser/2014/oktober/Stefan-Lofven-infor-kvinnlig-kvotering/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack
http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Borsnotiser/2014/oktober/Stefan-Lofven-infor-kvinnlig-kvotering/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack
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Mot bakgrund av syftet formulerades följande frågeställningar: 

- Hur förhåller sig könskvotering till positiv särbehandling och övrig gällande rätt?  

- På vilket sätt kan könskvotering i bolagsstyrelser rättfärdigas utifrån principen om icke-

diskriminering?  

 

1.3 Metod  

För att besvara ovanstående frågeställningar och fullfölja mitt syfte kommer den 

rättsdogmatiska metoden ligga till grund för uppsatsen. Genom metoden utgår jag ifrån att 

studera rättsliga källor, såsom svensk lagtext, EU-direktiv, juridisk doktrin och förarbeten, för 

att sedan fastställa rättsläget.12 Förarbeten i form av betänkanden, utredningar och 

propositioner kommer främst att användas i syfte att öka förståelsen för innebörden av 

lagstiftning. Det medför vidare möjlighet att kunna undersöka utrymmet för eventuell 

lagstiftning om könskvotering i Sverige och därefter argumentera fram förslag på möjliga 

förändringar.13 De rättsliga källorna är hämtade ifrån databaserna; www.zeteo.se, 

www.infotorg.se samt www.eur-lex.europa.eu. Ytterligare har jag använt mig av en mycket 

relevant skrift för att kunna få djupare förståelse för hur aktiebolag ska organiseras och styras. 

Det är Svensk kod för bolagsstyrning samt anvisningarna tillhörande denna, som reglerar detta 

och materialet hämtades från www.bolagsstyrning.se.  

Förutom den rättsdogmatiska metoden kommer uppsatsen delvis vara samhällsvetenskaplig 

med ett rättssociologiskt perspektiv, för att få djupare förståelse för området. Det 

rättssociologiska perspektivet kompletterar den rättsdogmatiska metoden genom att ändra 

perspektiv på frågeställningar i syfte att kunna besvara vilka orsaker och konsekvenser 

gällande rätt medför för berörda personer.14 Genom ett jämställdhetsperspektiv och utifrån 

forskning och artiklar om genus ämnar jag till att undersöka varför kvinnorepresentationen ser 

ut som den gör i dagens samhälle, samt om det finns några specifika hinder för att förändra 

situationen. Jag har tagit utgångspunkt från två artiklar; Candace West och Don H 

                                                           
12 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 6., [uppdaterade och omarb.] uppl., Institutet för bank- och 
affärsjuridik (IBA), Uppsala, 2010, s. 167-168. 
13 Bert Lehrberg. Praktisk juridisk metod. s. 31-32. 
14 Hydén, Håkan. 2002. Rättssociologi som rättsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. s. 14-18. 

http://www.zeteo.se/
http://www.infotorg.se/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.bolagsstyrning.se/
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Zimmermans artikel Doing gender15 och Joan Ackers Hierarchies, jobs, bodies: A Theory of 

Gender Organizations16, som jag anser vara av relevans för mitt avsnitt med genus. 

Inledningsvis kommer uppsatsen att redogöra för begreppet kvotering samt hur kvotering 

rättsligt förhåller sig till begreppet positiv särbehandling. Det är av stor betydelse att 

medvetandegöra denna gränsdragning för att förstå resterande utredning och argumentation 

kring könskvotering. Definitionen av kvotering tar främst avstamp ifrån litteratur av Drude 

Dahlerup och Lenita Freidenvall vid namn Kvotering. Dahlerup är professor och Freidenvall 

filosofie doktor, bådadera inom statsvetenskap vid Stockholms universitet. Även har 

internetsidan www.diskriminering.se använts där sökorden var kvotering och positiv 

särbehandling. 

För att få djupare förståelse för problematiken och argumenten kring könskvotering ger 

uppsatsen en kortfattad bakgrund till könsordningen i Sverige genom tiden. Här har jag utgått 

ifrån fyra SOU:n; SOU 1994:3, SOU 1998:6, SOU 2003:16 och SOU 2014:30. Jag är 

medveten om att dessa källor är sekundärkällor och att risken för att tolka fel är möjlig.17 I 

rimlig mån har jag försökt finna primärkällor eftersom dem med största sannolikhet är 

korrekta. Vid tillfällen då jag använt mig av sekundärkällor görs detta med varsamhet. Jag 

avväger och analyserar sekundärkällan för att kontrollera ifall det är en källa med god 

kvalité.18  

Vidare har jag använt mig av aktuell statistik som är hämtad från www.SCB.se  

Internetdatabaserna www.zeteo.se samt www.infotorg.se användes vid sökning av rättsfall 

med sökorden kvotering, könskvotering, bolag och bolagsstyrelse. Rättsfallen som hittades 

var inte relevanta för uppsatsen, därför gjordes valet att inte använda rättsfall i uppsatsen.  

 

 

 

 

                                                           
15 West, Candace & Zimmerman, Don H. Doing Gender. Gender and Society, vol. 1, no. 2 (1987): 125-151. doi: 
194.47.121.226. 
16 Acker, Joan. Gender and Society, Vol. 4, No. 2 (jun., 1990), pp.139-159. 
http://www.csun.edu/~snk1966/J.%20Acker%20Hierarchies,%20Jobs,%20Bodies%20--
%20A%20Theory%20of%20Gendered%20Organizations.pdf.  
17 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. s. 120. 
18 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 301 

http://www.diskriminering.se/
http://www.scb.se/
http://www.zeteo.se/
http://www.infotorg.se/
http://www.csun.edu/~snk1966/J.%20Acker%20Hierarchies,%20Jobs,%20Bodies%20--%20A%20Theory%20of%20Gendered%20Organizations.pdf
http://www.csun.edu/~snk1966/J.%20Acker%20Hierarchies,%20Jobs,%20Bodies%20--%20A%20Theory%20of%20Gendered%20Organizations.pdf


9 
 

1.4 Avgränsning  

Denna uppsats fokuserar på kvotering med avseende på kön i bolagsstyrelser. Med ”bolag” 

syftar jag på publika bolag. Jag har valt att fokusera på publika bolag eftersom att den svenska 

lagstiftningen kring bolagsstyrelser är mer ingripande för publika bolag än för privata bolag. 

Vidare avser jag att behandla enbart styrelseledamöter, vilket innebär att övriga 

representanter, exempelvis arbetstagarrepresentanter och styrelsesuppleanter, inte kommer att 

behandlas ingående. Dock kan de ändå komma att nämnas för den övergripande förståelsen. 
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2 Gränsdragningen mellan positiv särbehandling och kvotering  

Begreppet kvotering används på olika sätt beroende på vad som diskuteras, vilket innebär att 

en korrekt definition är svår att göra. Kvotering kan användas på olika samhällsområden; 

exempelvis på arbetsmarknaden, inom politiken och i bolagsstyrelser, eller på olika grupper; 

till exempel för en hel grupp eller individuellt, för etnicitet, yrke eller kön.19  

Gränsen mellan kvotering och positiv särbehandling är inte helt enkel att dra. Generellt påstås 

kvotering vara en särskild form av positiv särbehandling. Positiv särbehandling innebär att en 

person ur en underrepresenterad eller missgynnad grupp ges förtur vid till exempel tillsättning 

av tjänster på en arbetsplats där den underrepresenterade eller missgynnande personen har 

likvärdiga meriter med andra sökande.20 Vid kvotering tas däremot inte någon särskild hänsyn 

till meriterna hos kandidaterna, utan generellt innebär kvotering att ett bestämt antal eller en 

bestämd procentsats av tjänsterna, exempelvis till en styrelse, reserveras för en särskild grupp, 

till exempel kvinnor. Det fastställs alltså kvantitativa mål – kvoter – i syfte att på ett snabbt 

sätt justera oönskade förvridna förhållanden i samhället, till exempel fördelningen av makt 

och inflytande.21 Detta innebär att en sökande med sämre meriter kan ”gå före” en med bättre.  

Vidare innebär kvotering med basis av kön, så kallad könskvotering, att kvoter sätts upp för 

antingen bara ena könet eller är könsneutralt utformad med minimi- och maximikvoter för 

båda könen, exempelvis att 40/60 procent av respektive kön ska representeras. För att 

tydliggöra så innebär könskvotering att vid exempelvis rekrytering till en tjänst där två 

kandidater med olika kön ställs mot varandra, och där båda bedöms ha tillräckliga meriter för 

tjänsten, ska den sökande från det underrepresenterade könet väljas, fastän att den andra 

kandidaten har bättre meriter.22 Att könskvotera är inte tillåtet i dagens Sverige, men hade 

däremot kandidaterna haft likvärdiga meriter så hade arbetsgivaren, genom tillåten positiv 

särbehandling, kunnat välja den kandidat som tillhör det underrepresenterade könet. 

 

  

                                                           
19 Dahlerup & Freidenvall. Kvotering, s. 16.  
20 Byrån mot diskriminering, Diskriminering. http://www.diskriminering.se/diskriminerad/  
21 Dahlerup & Freidenvall. Kvotering, s. 10. 
22 Dahlerup & Freidenvall. Kvotering, s. 17. 

http://www.diskriminering.se/diskriminerad/
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3 Kvinnor i bolagsstyrelser 

3.1 Historia 

Det konstateras att kvinnor mer allmänt intar underordnade positioner i samhället. Den 

snedvridna maktordningen är något som generellt har sin bakgrund från förr i tiden. Kvinnor 

har historiskt sett fått strida för sina rättigheter, bland annat rättigheten till att rösta, utbilda 

sig, försörja sig och rätten till att äga. Efter mycket stridande från kvinnorna har denna 

problematik blivit erkända samhällsproblem, vilket medfört att många av problemen helt eller 

delvis åtgärdats.23 

I århundraden existerade formella hinder för kvinnan genom att inte kunna agera som 

självständig individ, vilket påverkade möjligheterna till att försörja sig. Kvinnor ansågs vara 

underställda männen och befann sig under sin faders eller makes förmyndarskap tills detta 

förändrades år 1921, så sent som för ungefär 90 år sedan. Efter år 1921 ansågs nämligen 

kvinnor myndiga och dugliga till att ta hand om sina egna affärer.24 Dessvärre betraktades inte 

kvinnan som särskilt kompetent och det fanns föreställningar om vilka yrken som passade 

henne. På grund av dessa föreställningar fick enbart kvinnor tillträde till specifika yrken, 

exempelvis sömmerska, städerska, pigarbete, och enbart på särskilda villkor,25 där det inte 

fanns något krav på formell kunskap.26 Detta medförde att möjligheterna på arbetsmarknaden 

för kvinnor var begränsad.  

Trots att kvinnan ansågs självständig och myndig år 1921 var rätten till arbete ändå omstridd. 

Forskning konstaterar att samhället ansåg att det var mannen i familjen som förväntades 

försörja hushållet, vilket medförde att kvinnor inte arbetade.27 Det var inte förrän år 1950 som 

25 procent av kvinnorna i Sverige försörjde sig själva och därmed blev ekonomiskt oberoende 

av männen.28 Andelen kvinnor i arbetslivet fortsatte att öka och uppgick till 90 procent från år 

1960 och fram till början av 1990-talet. Trots denna ökning skiljer sig mäns och kvinnors 

arbetsuppgifter åt och könssegregeringen är fortfarande påtaglig.29   

 

 

                                                           
23 SOU 1994:3, Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap. s. 12. 
24 SOU 2003:16, Mansdominans i förändring – om ledningsgrupper och styrelser. s. 54. 
25 SOU 2003:16. s. 76. 
26 SOU 2003:16. s. 55. 
27 SOU 2003:16. s. 57. 
28 SOU 1998:6, Ty makten är din… s. 26. 
29 SOU 2014:30, Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet. s. 152. 
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3.2 Genusforskning 

Det finns omfattande forskning om genus som visar på att ojämställdhet är en central del av 

samhällsstrukturen och rekonstrueras mellan människor på arbetsplatser i vardagen. Detta 

innebär att ojämställdhet enbart existerar så länge vi människor skapar den.30 

Enligt Candace West och Don H Zimmermans artikel Doing gender från år 1987, är det 

individen som ”gör kön”. Att göra kön innebär att de föreställningar och förväntningar som 

finns på en individs agerande är avgörande. Snarare än att se kön som en biologisk egenskap 

hos individer, skall vi tänka oss kön som ett framväxande inslag i sociala situationer; både 

som ett resultat av samt en logisk grund för olika sociala arrangemang, och som ett sätt att 

legitimera en av de mest fundamentala uppdelningarna i samhället.31 Viktigt är att skilja på 

begreppen kön, könstillhörighet och genus. Kön är en bestämd föreställning som skapats 

genom tillämpning av socialt överenskomna biologiska kriterier för att klassificeras som man 

eller kvinna, exempelvis könsorgan vid födseln. Om individen i fråga upprätthåller och agerar 

utifrån föreställningen om kön, placeras han eller hon i en särskild könstillhörighetsgrupp. 

Som medlem av tillhörighetsgruppen måste individen efterleva sociala överenskommelser och 

agera utifrån tillhörighetsgruppen. Sålunda styr tillhörighetsgruppen hur individen ska agera i 

kommande situationer. Begreppet genus fokuserar på att hantera beteenden mot bakgrund av 

normativa föreställningar om aktiviteter och attityder som anses lämpliga för könskategorin 

som individen tillhör.32 

En amerikansk sociolog vid namn Joan Acker skrev år 1992 en vetenskaplig text, 

Hierarchies, jobs, bodies: A Theory of Gender Organizations, om genus i organisationer. Hon 

menar att genus inte är ett fristående begrepp utan skapas och integreras i organisationer. 

Detta betyder att genus såväl kommer att påverka som påverkas av hur arbetsplatser bedriver 

verksamheten. Genom interaktion mellan olika processer, till exempel organisationsstruktur, 

normer och ideal, görs genus på arbetsplatser där samtliga bidrar till ett rekonstruerande av 

ojämställdhet. Acker menar att företagskulturen med dess normer och ideal, där mannen är 

normen, reglerar hur män och kvinnor ska uppföra sig, samt vilka möjligheter en man 

respektive kvinna har angående karriär och utveckling och skapar därigenom ojämställdhet.33  

 

                                                           
30 SOU 2014:30. s. 109. 
31 West & Zimmerman. Doing Gender. Gender and Society, vol. 1, no. 2 (1987). s. 126. 
32 West & Zimmerman. Doing Gender. Gender and Society, vol. 1, no. 2 (1987). s. 127. 
33 Acker. Gender and Society, Vol. 4, No. 2 (Jun., 1990). s. 146. 
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3.3 Föreställningar om kvinnan 

Det finns omfattande forskning och litteratur om föreställningar om kvinnan, som utgjorde det 

största hindret för kvinnor som strävade efter högre positioner i arbetslivet. Främst lyfts mäns 

föreställningar där de trodde att kvinnan inte var ute efter att göra karriär, att hon saknade 

kompetens, att det är svårt för henne att kombinera familjelivet med karriär, samt att hon 

skapar problem eftersom att hon värderar och rangordnar andra saker i organisationen och 

ställer ”jobbiga” frågor. En styrelse med bara män ansågs vara ett väl fungerande system där 

maktfördelningen är viktig att upprätthålla, enligt männen.34 Detta medför att kvinnor inte får 

möjlighet att visa vad de kan tillföra en styrelse.  

Kvinnor upplever att det inte är kompetensen som avgör vid val av ledamöter till en styrelse, 

utan att män i mycket större utsträckning väljer sin like, någon de kan identifiera sig med, 

alltså att män väljer män. Ytterligare upplever kvinnor ofta att män inte vet hur de ska bemöta 

dem, och istället avstår från att rekrytera in en kvinna till styrelsen.35 

Män sitter fortfarande i dominerande utsträckning på de högsta nivåerna och på de ledande 

positionerna i organisationerna.36 Att inneha en högre position medför makt och inflytande 

över verksamheten. Den manliga dominansen på sådana positioner innebär således att män, i 

jämförelse med kvinnor, har större inflytande över arbetslivet.37 Detta betyder att män 

dessutom har tolkningsföreträde i arbetslivet, vilket innebär att deras tankar och vad de 

förmodar om kvinnor utgör ”sanningen”. Kvinnor bedöms och värderas alltså av männen i 

arbetslivet, utifrån den manliga normen.38 Männen har också tolkningsföreträde för 

arbetslivsfrågor som berör både kvinnor och män, vilket kan komma att få konsekvenser för 

arbetslivets utseende i allmänhet.39  

Bristen på dialog mellan män och kvinnor i arbetslivet är tydlig. Män anser sig inte ha behov 

av dialog eftersom deras tolkningsföreträde om kvinnan är ”sanningen”.40 Kvinnor däremot 

anser sig ha ett behov av dialog med männen, men avstår från den. Detta eftersom att de är 

medvetna om att ifall de påtalar sina åsikter kommer de med stor sannolikhet uppfattas som 

problemskapare. Vidare finns bristen på kunskap som innebär att framförallt män är 

                                                           
34 SOU 1994:3. s. 66.  
35 SOU 1994:3. s. 67. 
36 SOU 2003:16. s. 9. 
37 SCB. På tal om kvinnor och män – Lathund för jämställdhet 2014. 
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf. s. 5. 
38 SOU 1994:3. s. 67. 
39 SOU 2003:16. s. 9. 
40 SOU 1994:3. s. 67. 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf
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omedvetna om de faktiska orsakerna till kvinnors underrepresentation på ledande positioner. 

Män behöver ta till sig den kunskap och forskning som finns inom området för att således 

förstå kvinnorna och deras situation, således för att i högre utsträckning kunna tillvarata 

medarbetares erfarenheter och kompetenser, oberoende av kön.41  

Dessa föreställningar och bristen på dialog och kunskap bidrar till att bevara strukturerna som 

medför särbehandling av kvinnor utifrån en manlig norm på arbetsplatser. Främst medför 

särbehandlingen till att kvinnor inte har möjlighet att konkurrera med män på samma villkor, 

samt att verksamheterna inte kan utnyttja sina resurser fullt ut, vilket sannolikt medverkar 

företagens avkastning negativt.42  

 

3.4 Kvinnor i dagens styrelser  

Trots Sveriges goda rykte, att det ur ett jämställdhetsperspektiv är ett framgångsrikt land, är 

många svenska arbetsplatser präglade av kön. Arbetsuppgifter, hierarkier, lönesättning, 

styrelsegrupper etcetera fördelas beroende på kön.43 Trots goda ambitioner att förändra 

situationen arbetar generellt män med en sak och kvinnor med en annan.44 Det som är 

problematiskt med detta är att arbetsuppgifterna än idag värderas olika. Mäns arbetsuppgifter 

värderas fortfarande i stor utsträckning högre, vilket tydliggörs i uppmärksamheten, graden av 

inflytande och i lönen.45 Det är en utmaning för kvinnor, att visa på kompetensen av att utföra 

arbetsuppgifter som främst anses lämpliga för män. Sådana arbetsuppgifter kan exempelvis 

vara de som tillhör högre positioner i organisationer där chefer har större inflytande och större 

möjlighet att påverka sin egen arbetssituation jämfört med andra medarbetare. Kvinnor 

befinner sig fortfarande generellt på positioner längre ner i organisationshierarkin, vilket 

innebär begränsade möjligheter till inflytande och möjlighet att påverka sin arbetssituation.46 

Enligt Allbrightrapporten från mars 2015 utgör 25 procent av ledamöterna i bolagsstyrelser 

av kvinnor, respektive 75 procent män. Detta visar på en ökning med 2 procent från år 2014.47 

Detta kan man tolka som att kvinnors representation i styrelser har ökat, men så är inte fallet. 

                                                           
41 SOU 1994:3. s. 68.  
42 SOU 1994:3. s. 68. 
43 Skr. 2011/12:3. s. 3.  
44 SOU 2014:30. s. 94. 
45 SOU 2014:30. s. 111. 
46 SOU 2014:30. s. 95. 
47 AllBright. Färdigbantat: dags för kompetens – AllBrightrapporten, mars 2015. http://allbright.se/wp-
content/uploads/2015/03/AllBrightrapporten-mars2015.pdf. s. 11. 

http://allbright.se/wp-content/uploads/2015/03/AllBrightrapporten-mars2015.pdf
http://allbright.se/wp-content/uploads/2015/03/AllBrightrapporten-mars2015.pdf
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Ökningen kopplas till att ledningsgrupperna kraftigt bantats ner, med hela 30 procent de 

senaste åren.48 För tre år sedan bestod ledningsgrupperna i genomsnitt av 9,8 personer, idag 

ungefär sju personer. Generellt arbetar kvinnorna kvar på sina positioner, medan männen tar 

sig an nya uppdrag, vilket medför att procenten ökat.49 Utvecklingstakten har således 

avstannat. Statistik visar på att jämställda ledningar inte kommer att uppnås förrän år 2063, ett 

årtal som nu är 22 år längre bort än föregående år. Förklaringen till detta är de senaste årens 

trend som inneburit att ”banta bort” män från ledningarna, vilket har fungerat fram tills nu. 

Det blir allt svårare att skära ner ledningarna eftersom att det i så fall knappt blir några 

ledningsgrupper kvar. På grund av att män inte längre kan ”bantas bort” kan inte andelen 

kvinnor fortsätta öka på samma sätt som tidigare. Bolag måste nu börja ersätta män med 

kvinnor helt enkelt.50 

  

                                                           
48 AllBright. Färdigbantat: dags för kompetens – AllBrightrapporten, mars 2015. s. 9. 
49 AllBright. Färdigbantat: dags för kompetens – AllBrightrapporten, mars 2015. s. 5. 
50 AllBright. Färdigbantat: dags för kompetens – AllBrightrapporten, mars 2015. s. 9. 
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4 Sveriges jämställdhetspolitik  

Det huvudsakliga målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att män och kvinnor ska ha 

samma makt att forma sina egna liv och samhället.51 Enligt propositionen52 betonades 

begreppet makt central för jämställdheten. Det ska råda lika mycket makt och liknande 

maktresurser mellan kvinnor och män. Regeringen menade att en förändring måste ske 

angående de strukturella maktförhållandena mellan män och kvinnor, där kvinnor som grupp 

är underordnade män.53  

Förutom det huvudsakliga målet finns det fyra delmål som anger inriktningen för regeringens 

jämställdhetspolitik; (1) Jämn fördelning av makt och inflytande, (2) Ekonomisk jämställdhet, 

(3) Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt (4) Mäns våld mot kvinnor 

ska upphöra.  

Jämn fördelning av makt och inflytande är en demokratifråga som innebär samma rättigheter 

och möjligheter för kvinnor och män att forma villkoren för att fatta beslut och vara aktiva 

medborgare. Delmålet omfattar både demokratiskt valda styrelser och ledande positioner i 

övriga organisationer.54 Regeringen stödjer organisationers arbete med jämställdhetsfrågor 

och icke-diskriminering.55 Organisationer arbetar med att främja en ökad andel kvinnor på 

ledande positioner. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter till att påverka och delta i de 

processer som skapar våra föreställningar om varandra, exempelvis inom massmedia och 

organisationskulturen.56  

Det andra delmålet syftar till ekonomisk jämställdhet, som innebär samma förutsättningar och 

möjligheter för män och kvinnor män i fråga om att utvecklas och försörja sig. Det handlar 

om lika rättigheter till arbete, såväl i anställnings- och lönevillkor som utvecklingsmöjligheter 

i arbetet.57 Det ska inte finnas några skillnader mellan kvinnor och män i fråga om lön, 

sjukskrivningar, ojämlika karriärmöjligheter etcetera.58 

Att främja jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet är ytterligare ett delmål. 

Regeringen menar att män och kvinnor i lika stor utsträckning ska ansvara för hem- och 

                                                           
51 Regeringskansliet. Jämställdhet på arbetsmarknaden. http://www.regeringen.se/sb/d/12016  
52 Prop. 2005/06:155, Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya jämställdhetspolitiken.  
53 Prop. 2005/06:155. s. 40. 
54 Skr. 2011/12:3. s. 20. 
55 Skr. 2011/12:3. s. 21. 
56 Skr. 2011/12:3. s. 8. 
57 Skr. 2011/12:3. s. 8. 
58 Skr. 2011/12:3. s. 22. 

http://www.regeringen.se/sb/d/12016
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omsorgsarbetet.59 Detta eftersom att det är nära anknutet med möjligheterna för kvinnor att 

delta på arbetsmarknaden, och likaså möjligheterna till att förena familjelivet med 

yrkesarbetet. Att skapa förutsättningar för lika villkor för det obetalda hem-och 

omsorgsarbetet är politikens uppgift. Däremot är det upp till familjen själv att välja hur 

fördelningen och ansvaret av uppgifterna ska se ut.60    

Det sista delmålet handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Konkret handlar detta 

om rätten över att kunna bestämma över sin egen kropp.61 Enligt regeringen är detta delmål 

prioriterat och väldigt akut. Våld och andra former av övergrepp får inte under några som 

helst omständigheter accepteras. Våld utgör ett allvarligt hot mot jämställdheten och kvinnors 

åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Regeringen menar att förutom att stödja och skydda 

de kvinnor som utsätts ska samhället eliminera de attityder och värderingar som ligger bakom 

våldet.62   

För att uppnå det huvudsakliga jämställdhetspolitiska målet och de fyra delmålen används 

jämställdhetsintegrering, som innebär att införa ett jämställdhetsperspektiv i samtliga 

områden och led av beslutsprocesser. De personer som generellt deltar i beslutsprocesser har 

således en skyldighet att se till att jämställdhetsintegrering sker, till exempel har varje statsråd 

i regeringen ansvaret för jämställdhetsfrågorna inom sitt område. Däremot är det 

jämställdhetsministern som är ytterst ansvarig för att samordna och utveckla regeringens 

jämställdhetspolitik. Jämställdhetsintegrering innebär inte ett hinder för att prova olika 

metoder i syfte att nå målen eller möjligheten till att vidta särskilda åtgärder.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Skr. 2011/12:3. s. 9. 
60 Skr. 2011/12:3. s. 23. 
61 Skr. 2011/12:3. s. 14. 

62 Skr. 2011/12:3. s. 23. 
63 Prop. 2005/06:155. s. 53. 
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5 Principen om icke-diskriminering  

5.1 EU-rätten  

Principen om icke-diskriminering regleras återkommande i EU:s primärrätt och är en av EU:s 

grundläggande värderingar och huvudmålsättningar.64 I Fördraget om Europeiska unionen 

(FEU) regleras att samtliga medlemsstater ska kännetecknas av och sträva efter icke-

diskriminering, rättvisa och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.65 EU:s 

medlemsstater ska ansvara för att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män, 

samt bekämpa diskriminering och främja social rättvisa.66 Vidare framgår det i Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) att medlemsstaterna vid genomförandet och 

utformningen av all politik och i sin verksamhet ska syfta till att bekämpa all diskriminering 

på grund av bland annat kön.67 För att säkerställa att dessa skyldigheter uppfylls skall 

medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder.68 Medlemsstaterna har själva befogenhet att 

utforma sin lagstiftning, förutsatt att de tillämpar sina regler icke-diskriminerande i 

förhållande till andra medborgare i andra EU-länder.69 Detta innebär alltså att lagstiftningen i 

EU:s medlemsländer kan se olika ut. 

Enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (Rättighetsstadgan) är 

alla människor lika inför lagen.70 Enligt artikel 21 Rättighetsstadgan föreskrivs att all 

diskriminering på grund av bland annat kön, skall vara förbjuden. Vidare ska all jämställdhet 

mellan kvinnor och män säkerställas på samtliga områden,71 och rätten till fritt yrkesval.72 

Dock utgör principen om jämställdhet inget hinder för att erhålla eller besluta om åtgärder 

som innebär speciella förmåner för det kön som är underrepresenterat.73 Detta innebär att 

medlemsstaterna kan göra undantag, genom att vidta vissa åtgärder, dock med hänsyn till 

särskilda villkor för dess tillåtlighet. Vidare behandlas detta i artikel 157.4 FEUF, där 

principen om positiv särbehandling bekräftas. Artikeln ger en rättslig grund för att anta 

                                                           
64 Artikel 2 & 3.3 FEU. 
65 Artikel 2 FEU. 
66 Artikel 3.3 FEU & Artikel 8 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
67 Artikel 10 FEU.  
68 Artikel 4.3 FEU. 
69 Artikel 4.1 & 5.4 FEU. 
70 Artikel 20 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna & Artikel 9 FEU. 
71 Artikel 23 Rättighetsstadgan. 
72 Artikel 15 Rättighetsstadgan. 
73 Artikel 23 Rättighetsstadgan. 
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unionsåtgärder med syfte att garantera en tillämpning av likabehandling samt av principen om 

lika möjligheter för män och kvinnor i arbetslivet.74  

För att förena den formella likabehandlingsprincipen med principen om positiv särbehandling 

har Europeiska unionens domstol fastställt ett antal kriterier som måste uppfyllas. Kriterierna 

innebär att de särskilda åtgärderna måste ämna att gälla ett område där det kvinnliga könet är 

underrepresenterat, samt får endast ge företräde åt lika meriterade kvinnliga sökande före 

sökande av det manliga könet. Dock får företrädet inte vara automatiskt och ovillkorligt. 

Företrädet ska anslutas till en undantagsklausul som möjliggör ett undantag från 

bestämmelsen i särskilt motiverade fall, som ska bedömas utifrån att det tas hänsyn till den 

specifika situationen och i synnerhet samtliga sökandes personlighet.75 

Genom artikel 6.2 FEU är unionen även bunden till Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna (EKMR). Dock ändrar denna anslutning inte unionens befogenheter 

som föreskrivs i fördragen. I EKMR är förbudet mot diskriminering en central punkt. I artikel 

14 EKMR föreskrivs att åtnjutandet av de fri- och rättigheter som konventionen ger ska vara 

säkerställd utan åtskillnad på grund av bland annat kön.76 Artikeln innehåller emellertid inte 

något allmänt diskrimineringsförbud utan garanterar enbart jämställdhet i förhållande till 

åtnjutandet av de materiella rättigheter och friheter som anges i konventionen.77 Detta innebär 

att Europadomstolen inte kan pröva klagomål om diskriminering om de faller utanför 

tillämpningsområdet.78 

Europarådets medlemsstater kom överens om att alla människor är lika inför lagen och har 

därför rätt till likvärdigt skydd, det vill säga att lika fall ska behandlas lika och olika fall ska 

behandlas olika. De ansåg att ytterligare åtgärder skulle genomföras för att främja människors 

lika värde och jämställdhet.79 Detta gjordes genom tilläggsprotokoll nr 12 till artikel 1 EKMR 

som utökar räckvidden för förbudet mot diskriminering för att täcka eventuella rättigheter 

som garanteras i lag på nationell nivå, även om detta inte omfattas av en rättighet inom 

EKMR.  

                                                           
74 Artikel 157.4 FEUF. 
75 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande 
styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder COM (2012) 614. s. 6. 
76 Artikel 14 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. 
77 FRA. Handbook on European non-discrimination law. 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf. s. 57. 
78 FRA. Handbook on European non-discrimination law. s. 60. 
79 Tilläggsprotokoll nr 12 till EKMR. 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
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Principen om icke-diskriminering skall inte hindra staterna från att vidta åtgärder vars syfte är 

att åstadkomma full jämställdhet, förutsatt att detta sker på objektiv och godtagbar grund.80 

Huruvida objektiv och godtagbar grund föreligger eller inte klargjordes i ett uttalande av 

Europadomstolen som uttalade att en objektiv och godtagbar grund skall bedömas med 

hänsyn till åtgärdernas syften och verkningar, och med avseende på de principer som vanligen 

tillämpas i demokratiska samhällen. Artikel 15 EKMR anses kränkt om det inte finns några 

rimliga proportioner mellan de mål som man vill uppnå och de medel som man använder.81 

 

5.2 Regeringsformen 

Enligt Regeringsformen (RF) skall den offentliga makten utövas med respekt för alla 

medborgares lika värde.82 Det finns lagstöd för att motverka diskriminering, genom en 

föreskrift som innebär att ingen lag eller annan föreskrift får innebära att någon medborgare 

missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att 

åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män.83 Av utformningen för undantaget anges 

att lagstiftarens syfte, med en eventuell sådan föreskrift, i samtliga fall blir avgörande för 

undantagsregelns tillämplighet.84 Detta betyder alltså att syftet med föreskriften är avgörande 

för om undantagsregeln blir tillämplig eller inte. Vidare betyder detta att RF ger utrymme för 

positiv särbehandling, där en sådan åtgärd möjligen skulle kunna vara kvotering av kvinnor 

till bolagsstyrelser. 

I RF föreskrivs även att det allmänna ska verka för att samtliga medborgare ska kunna uppnå 

jämlikhet och delaktighet i samhället, samt att det allmänna ska motverka diskriminering av 

människor på grund av bland annat kön.85 Vidare föreskrivs att lagstiftning eller annan 

föreskrift inte får strida mot det som regleras i EKMR och Rättighetsstadgan.86 

 

 

 

                                                           
80 Tilläggsprotokoll nr 12 till EKMR.  
81 Danelius. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna. s. 440. 
82 1 kap 2 § RF. 
83 2 kap 13 § RF. 
84 Regeringens prop. 1975/76:209 om ändring i regeringsformen. s. 157. 
85 1 kap 2 § 5 st. RF. 
86 2 kap 19 § RF. 
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6 Bolagsstyrelser och ledamöter 

6.1 Aktiebolagslagen  

De huvudsakliga bestämmelserna om svenska aktiebolag förekommer i Aktiebolagslag 

(2005:551) (ABL). Enligt ABL är det generella syftet med att bilda ett aktiebolag att 

verksamheten drivs med ändamålet att ge vinst till aktieägarna.87 Således innebär detta att de 

grundläggande bestämmelserna om aktiebolag är uppbyggt utifrån detta vinstsyfte. Det är 

förvisso tillåtet att i bolagsordningen (som utgör det huvudsakliga avtalet beträffande bolagets 

framtida verksamhet) föreskriva att syftet ska vara ett annat.88 Aktieägarna kan ta beslut i 

bolagsstämman (som är aktiebolagets högst beslutande organ) om andra föreskrifter än de 

obligatoriska i bolagsordningen,89 och forma sin verksamhet efter sina önskemål, så länge de 

inte strider mot lag eller annan författning.90 Det innebär att ABL är dispositiv vad gäller 

aktieägares inre förhållanden.91  

I ABL föreskrivs att ett aktiebolag ska ha en styrelse.92 I styrelsens huvuduppgifter ingår att 

svara för bolagets organisation, förvaltningen av bolagets angelägenheter samt fortlöpande 

bedöma bolagets ekonomiska situation.93 Styrelsen fattar främst beslut i de återkommande 

frågorna av olika slag, och utgör därmed aktiebolagets verkställande organ.94 Enligt 

huvudregeln utses ledamöterna till styrelsen av bolagsstämman,95 där i princip samtliga 

aktieägare har rätt att närvara, yttra sig och tillämpa sin rösträtt.96 Aktieägarna har genom 

bolagsstämman ett betydande inflytande över sammansättningen av styrelsen, särskilt de 

aktieägare som innehar majoriteten av aktierna eftersom att andelen aktier motsvarar andelen 

röster.97  

Vid beslut om val av styrelseledamöter gäller relativ majoritet, det vill säga att de kandidater 

som får flest röster är de som ska utses som ledamöter i bolagsstyrelsen.98 ABL innehåller 

således inte några regler om hur kandidaterna ska nomineras inför val eller bestämmelser om 

                                                           
87 1 kap 2 § ABL. 
88 3 kap 3 § ABL. 
89 3 kap 1 § ABL. 
90 Fäger & Skog. Den svenska aktiebolagslagen: en introduktion för små och medelstora företag, s. 15. 
91 1 kap 3 § ABL. 
92 8 kap 1 § & 8 kap 46 § ABL. 
93 8 kap 4 § ABL. 
94 Smiciklas. Associationsrättens grunder: bolag, föreningar och stiftelser, s. 98. 
95 8 kap 8 § ABL. 
96 Hemström. Bolag – föreningar – stiftelser: en introduktion, s. 54. 
97 Sandeberg. Aktiebolagsrätten, s. 84. 
98 7 kap 41 § ABL. 
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valberedningar. Detta medför att val av styrelsemedlemmar till bolag i praktiken varierar 

mellan bolag.99 I ABL föreligger inte heller någon rätt till minoritetsrepresentation, såvida det 

inte beslutats om särskilda föreskrifter om detta i bolagsordningen.100 Vidare nämns inte 

huruvida kompetensen hos styrelseledamöterna ska te sig, men en person som inte avser att ta 

del av styrelsens verksamhet får inte utses till styrelseledamot, med undantag för godtagbara 

skäl.101  

Ett uppdrag som styrelseledamot löper generellt under ett års tid, om inte föreskrifter i 

bolagsordningen anger längre uppdragstid, dock längst fyra år.102 En styrelseledamot kan 

däremot när som helst entledigas från sitt uppdrag i förtid, utan att skäl behövs anges.103 Detta 

sker genom att personen själv eller den person som utsett styrelseledamoten anmäler 

avgången till styrelsen.104 Att den person som valt ledamoten kan begära att denne ska avgå 

har ett samband med att uppdraget som styrelseledamot är ett förtroendeuppdrag. Har inte 

aktieägarna längre förtroende för ledamoten kan bolagsstämman fastställa att 

ledamotsuppdraget ska upphöra.105 

Att en styrelseledamot enbart har ett förtroendeuppdrag innebär i civilrättslig mening att 

ledamöterna inte kan betraktas som arbetstagare.106 Visserligen kan styrelsen även bestå av en 

verkställande direktör och arbetstagarrepresentanter, vilka är anställda hos bolaget och därför 

betraktas som arbetstagare. Styrelseledamöters arbetsuppgifter liknar många gånger de 

arbetsuppgifter som åligger en arbetstagare i ett traditionellt anställningsförhållande. I och 

med att det inte föreligger något anställningsförhållande när det gäller uppdraget som 

styrelseledamot, finns det inte heller några formulerade kompetenskrav för att bli utvald. 

Detta innebär att en styrelsekandidat, till skillnad från en arbetstagare, inte kan häva att han 

eller hon har företräde till uppdraget på grund av sin kompetens. Vidare betyder detta att 

bolagsstämman får välja den minst lämpade styrelsekandidaten, även om det finns mer 

gedigna meriter hos andra kandidater.107  

 

                                                           
99 Civilutskottets betänkande 2013/14:CU8. 
100 Rodhe & Skog. Rodhes aktiebolagsrätt, s. 180. 
101 8 kap 10 – 12 §§ ABL. 
102 8 kap 13 § ABL. 
103 Rodhe & Skog. Rodhes aktiebolagsrätt, s. 182. 
104 8 kap 14 § 
105 Regeringens prop. 1975:103 med förslag till ny aktiebolagslag, m.m. s. 370. 
106 Ds 2006:11 Könsfördelningen i bolagsstyrelser. s. 201. 
107 Ds 2006:11 s. 206. 
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6.2 Svensk kod för bolagsstyrning  

Bredvid de generella regleringarna i ABL och föreskrifterna i bolagsordningen förekommer 

avtalade normer som behöver tas hänsyn till. Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) är en 

sådan avtalad norm. Koden är en form av självreglering, alltså ingen lag, utan innehåller 

regler som kompletterar lagstiftning. Sedan februari år 2010 skall alla svenska publika 

aktiebolag tillämpa Koden.108  

I Koden anges en norm för god bolagsstyrning med högre krav än ABL och andra 

minimikrav. Med god bolagsstyrning menas att aktieägarna ska kunna säkerställa att bolaget 

sköts så effektivt som möjligt. Tanken är att främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen 

med syfte att förstärka förtroendet för investerarna, eftersom att dem har en betydande roll för 

bolagets eventuella framtida avkastning.109  

Aktiebolag måste förhålla sig till koden, men inte tvungna att tillämpa Koden i alla delar. 

Koden ska tillämpas enligt ”följ-eller-förklara-principen”, som innebär att om bolag avviker 

från enskilda regler i Koden ska det ges en förklaring där skälen för avvikelsen redovisas och 

motiveras. Därigenom ges möjlighet för marknaders aktörer att själva ta ställning till om de 

redovisade motiven är godtagbara eller inte. Om motiven framstår som välgrundade och 

befogade får avvikelsen med stor sannolikhet inga konsekvenser. Tvärtom kan bolaget råka ut 

för negativ publicitet i massmedia samt att investerare tappar förtroendet för bolaget.110 

Liksom ABL föreskriver Koden att styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 

förvaltningen av bolagets angelägenheter.111 Ytterligare ska styrelsen enligt Koden beakta 

både bolagets och aktieägares intresse. För att kunna säkerställa detta är styrelsens 

sammansättning och storlek betydande.112 Styrelsen ska ha en funktionell sammansättning 

som präglas av mångsidighet och bredd med hänsyn till bolagsverksamheten och 

förhållandena i övrigt. Även ska jämn könsfördelning i bolagsstyrelser eftersträvas.113 

Bakgrunden till det sistnämna är att det tros ”bidra till att höja kvaliteten i styrelsearbetet, dels 

genom att bättre utnyttja den potential av kompetens och intellektuell kapacitet som finns i 

den kvinnliga delen av befolkningen, dels genom att bredda erfarenhetsbasen och perspektivet 

                                                           
108 Civilutskottets betänkande 2013/14:CU8. 
109 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning. 
http://www.bolagsstyrning.se/media/43746/svenskkodbolagsstyrn_2010_korrigerad20110321.pdf. s. 3. 
110 SOU 2004:46 Svensk kod för bolagsstyrning. s. 11. 
111 8 kap 4 § ABL och Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning. s. 16. 
112 SOU 2004:46 s. 11. 
113 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning. s. 16. 

http://www.bolagsstyrning.se/media/43746/svenskkodbolagsstyrn_2010_korrigerad20110321.pdf
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i styrelsearbetet”.114 Betydande är även styrelseledamöternas kompetens, bakgrund och 

erfarenhet som krävs för arbetet i bolagsstyrelsen. Därmed krävs det omsorg och tid till att 

erhålla den kunskap som krävs för att tillvarata aktieägares och bolagets intresse.115  

Koden föreskriver att vid val av styrelseledamöter gäller att aktieägarna ska kunna fatta väl 

underbyggda beslut genom en av aktieägarna strukturerad process, som ger samtliga 

aktieägare möjlighet att yttra sig och lämna förslag i frågor. Processen börjar med att 

bolagsstämman ska utse en valberedning med minst tre ledamöter, vars uppgift är att bevara 

samtliga aktieägares intressen och komma med förslag till på styrelsekandidater till 

bolagsstämman inför valet av bolagsstyrelse. Efter att valberedningen visat och lämnat sina 

förslag måste hänsyn tas avseende föreskrifterna om styrelsens sammansättning och storlek, 

även att det ska eftersträvas en jämn könsfördelning.116 På bolagsstämman ska valberedningen 

redogöra för hur arbetet utövats samt presentera förslagen till val av styrelseledamöter.117  

 

 

 

  

                                                           
114 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet. s. 214 
115 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning. s. 18. 
116 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning. s. 14. 
117 Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning. s. 15. 
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7 Åtgärder för att främja jämställdhet  

7.1 Genusmedvetandegöra organisationer 

Det finns såväl utmaningar som möjligheter med att medvetandegöra organisationer om att 

genus rekonstrueras på även den egna arbetsplatsen.118 Viktigt är att göra organisationer 

genusmedvetna. Detta innebär att medvetandegöra om att de själva ingår i organisationer och 

att ojämställdhet rekonstrueras hos dem, samt att dem är påverkade av maktordningar som har 

kopplingar till genus. Därför bör det arbetas internt med genus och jämställdhet, eftersom att 

det bidrar till en ökad förmåga i att verka som part i jämställdhetsfrågor i samhället. 

Ytterligare för att kunna bedriva ett lämpligt arbete som förhoppningsvis medför en ökad 

medvetenhet och nya tillvägagångssätt för organisationer.119  

Arbetet med att öka genusmedvetenheten kräver tid för att få syn på och bli medvetna om 

situationen samt att ta sig förbi förnekelsen som bromsar.120 En ökad genusmedvetenhet 

bidrar till att medarbetarnas kompetens och potential i större utsträckning tas tillvara. Detta 

bidrar även till att synliggöra hinder som finns i hierarkiska organisationsstrukturer samt i 

organisationskulturen. Ett genusperspektiv på organisationerna öppnar således upp för att 

upptäcka nya potentialer och möjligheter.121 Att arbeta med medvetenheten är också en 

nödvändighet eftersom att det i dagens demokratiska samhälle inte är accepterat med 

ojämställdhet i organisationer. Vill vi förändra den segregerade arbetsmarknaden och få bukt 

med problemet måste vi bryta rekonstrueringen av genus och ojämställdhet på arbetsplatsen.     

 

7.2 Kvotering 

År 2012 antog EU-kommissionen ett förslag på ett direktiv122, som sedan Europaparlamentet 

godkände, om jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i 

börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder. Syftet med förslaget är att 

kvinnor ska utgöra minst 40 procent av styrelseledamöterna i publika bolag senast den 1 

januari år 2020.123 Förslaget fokuserar på förtroendevalda ledamöter och är bara tillämpligt på 

                                                           
118 SOU 2014:30 s. 124. 
119 SOU 2014:30 s. 110. 
120 SOU 2014:30 s. 124. 
121 SOU 2014:30 s. 125. 
122 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande 
styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder COM (2012) 614. 
123 Artikel 4.1 COM (2012) 614. 
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börsnoterade verksamheter med över 250 anställda, resterande företag är således 

undantagna.124  

Kärnan av förslaget bygger på en urvalsprocess med strävan att nå 40 procent representation i 

bolag av det underrepresenterade könet år 2020. Urvalsprocessen baseras på tydliga kriterier 

och en jämförelse av kandidaternas lämplighet och kvalifikationer. Vid urvalet av ledamöter 

ska den kandidat av det underrepresenterade könet tillsättas, om inte en objektiv bedömning 

av samtliga sökandes personliga egenskaper leder till en annan slutsats.125 Beslutet om vilka 

kandidater som är lämpligast som styrelseledamöter ligger kvar hos bolaget och det är alltså 

fortfarande kvalifikationerna som ska avgöra vem som blir vald till ledamot.126 Direktivet 

innehåller emellertid kompletterade bestämmelser om så kallad flexibel kvotering, vilket 

innebär att medlemsstaternas bolag själva ska fastställa egna mål för att främja 

könsfördelningen i styrelser till år 2020.127  

Direktivförslaget handlar vidare om att uppnå EU-målet om jämn könsrepresentation genom 

att införa en nationell sanktionslagstiftning som innebär att om bolag inte följer direktivet ska 

lämpliga, effektiva, proportionella och avskräckande påföljder gå ut över bolaget.128 Det är 

upp till medlemsstaterna att själva forma och besluta om vilka sanktioner som ska 

tillämpas.129 Vidare ska medlemsstaterna anta lagar och författningar som är nödvändiga för 

att följa direktivet.130  

Direktivet är rättsligt grundat genom artikel 157.3 i FEUF som innebär att Europaparlamentet 

och Rådet har befogenhet att besluta om: ”åtgärder som syftar till att säkerställa tillämpning 

av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet, 

däribland positiv särbehandling”.131 Att direktivförslaget formulerats fram har i bakgrund med 

de tidigare åtgärderna som medlemsstaterna vidtagit i syfte att förbättra jämställdheten. 

Medlemsstaternas åtgärder har kraftigt varierat och bolagsstyrelserna kännetecknas 

fortfarande av en snedfördelning mellan könen.132 Detta trots att medlemsstaterna och EU 

länge ansträngt sig för att förbättra jämställdheten i bolagsstyrelser, till exempel genom 

                                                           
124 Artikel 3 COM (2012) 614. 
125 Artikel 4.3 COM (2012) 614. 
 

127 European Commission. Press Release Database, Pressmeddelande: Minst 40 procent kvinnor i 
bolagsstyrelserna föreslår kommissionen.   
128 Artikel 6.2 COM (2012) 614. 
129 Mot 2013/14 C:224. s. 6. 
130 Artikel 8.1 COM (2012) 614. 
131 COM (2012) 614 s. 8. 
132 COM (2012) 614 s. 2. 
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rekommendationer och uppmaningar till självreglering samt uppmuntran till att utse fler 

kvinnor på ledande positioner. Kvinnors deltagande på högre positioner har ökat, men dock 

väldigt långsamt med en genomsnittlig årlig ökning på 0,6 procentenheter.133 Eftersom att 

medlemsstaterna inte i tillräcklig utsträckning kunde uppnå målet med de planerade 

åtgärderna på nationell nivå och därför, med anledning av de särskilda åtgärdernas omfattning 

och effekter, bättre kan uppnås på EU-nivå, gör detta direktiv med dess åtgärder förenligt med 

subsidiaritetsprincipen.134 

För att EU-kommissionens förslag ska bli lag måste förslaget antas av både 

Europaparlamentet och av EU-länderna i ministerrådet (där beslut fattas med kvalificerad 

majoritet).135 

  

                                                           
133 European Commission. Women in economic decision-making in the EU. 
134 FEU artikel 5 och COM (2012) 614. s. 8. 
135 Europeiska kommissionen. Pressmeddelande: Kvinnor i bolagsstyrelser  
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8 Analys 

8.1 En jämställd marknad ska eftersträvas  

Enligt Sveriges jämställdhetspolitik skall män och kvinnor i lika stor utsträckning ha makten 

att forma sina egna liv och att det måste ske en förändring, speciellt i de strukturella 

maktförhållandena mellan könen där kvinnor är underordnade männen.136 Sverige är såväl väl 

medveten om situationen och vill förändra den. Trots detta visar statistik på att enbart 14 

procent av kvinnorna befinner sig i verksamheter där det råder jämn könsfördelning.137 

Maktförhållandena har sin bakgrund från förr i tiden, där kvinnan formellt var underordnad 

mannen fram tills år 1921. Detta innebar således att det var männen som försörjde familjen 

och i och med detta befann sig på högre positioner i samhället. Forskning visar att 

föreställningar om kvinnan utgjorde det största hindret för henne att nå ledande positioner.138 

Eftersom att kvinnor inte fick möjligheten att visa vad dem går för, utan istället var hemma 

med hushållsarbetet, medförde detta att männen var dem som i dominerande utsträckning tog 

plats på de ledande positionerna. Enligt männen var en styrelse bestående av enbart män den 

bästa styrelsen, vilket medförde att kvinnan inte fick möjligheten till att nå höge positioner. 

Männen hade (och har fortfarande) tolkningsföreträde för arbetslivsfrågor som berör både 

kvinnor och män, vilket har medfört konsekvenser för arbetslivets utseende i allmänhet.139 

Det innebär att männen inte känner något behov av att ändra på teorin och föreställningen om 

kvinnan eftersom att det som de tror, är ”sanningen”.  

Detta kan kopplas till artikeln Doing gender, som menar att det är individen som gör kön. 

Mannen har placerat in kvinnan i en viss könstillhörighetsgrupp med tillhörande 

föreställningar, som i viss utsträckning finns kvar än idag. Detta medför att det som förväntas 

av henne bestämmer hur hon handlar. Föreställningarna blir alltså avgörande för hur hon 

väljer att handla och agera. Man kan säga att männens föreställningar och den könskategori 

som hon blev tilldelad efter att hon levt upp till de kriterier som förväntas av 

könstillhörigheten skapar ett slags ”praxis” för hur hon ska agera i nästkommande situationer. 

Alltså skapade hon egentligen sig sitt eget genus, med hjälp av mannen. Detta förstärks 

genom vad Acker menar om att genus påverkar och kommer att påverkas av arbetsplatsen, 

                                                           
136 Regeringskansliet. Jämställdhet på arbetsmarknaden. www.regeringen.se/sb/d/12016  
137 SCB, På tal om kvinnor och män 2014. s. 65 
138 SOU 1994:3. s. 66. 
139 SOU 2003:16. s. 9. 

http://www.regeringen.se/sb/d/12016
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organisationsschemat och kulturen där. Därför är kvinnor fortfarande i stor utsträckning 

underordnade männen. 

I och med att könssegregeringen på arbetsmarknaden fortfarande finns kvar, där män i större 

utsträckning än kvinnan sitter på de högre positionerna betyder detta att man inte lyckats 

förändra föreställningen om kvinnan. Föreställningarna finns så djupt rotat inne hos oss 

människor, i våra värderingar och på arbetsplatserna i dess strukturer, att den är väldigt svår 

att bryta. Vad som då blir viktigt är att medvetandegöra samtliga personer, både genom att 

titta till oss själva, men även genom att fundera kring hur organisationen bidrar till 

rekonstrueringen av kön. Genom att bli medvetna kan man börja arbeta för att förändra. Vill 

vi förändra den segregerade arbetsmarknaden och få bukt med problemet måste vi bryta 

rekonstrueringen av genus och ojämställdhet på arbetsplatsen.     

 

8.2 Kvotering utifrån icke-diskrimineringsprincipen 

Principen om icke-diskriminering upprätthålls genom EU:s grundläggande värderingar.140 Det 

konstateras att medlemsstaterna har ansvar för att motverka bristande jämställdhet samt 

bekämpa diskriminering.141 För att vidta sådana åtgärder som syftar till att öka jämställdheten 

krävs i vissa fall att undantag görs från dessa diskrimineringsförbud. Detta kan upplevas som 

ologiskt och orimligt vid första ögonkastet. Det är ju konstigt att det går att undanta en så pass 

viktig rättighet som är lagstiftad i majoriteten av världens länder. Dock har medlemsstaterna, 

med stöd i artikel 157.4, befogenhet till att vidta sådana åtgärder som utgör ett led i 

strävanden att uppnå lika möjligheter för män och kvinnor.142  

Arbetstagare och arbetssökande är väldigt skyddade mot diskriminering med bakgrund av de 

sju diskrimineringsförbuden som är uppräknade i Diskrimineringslag.143 Varför inte 

styrelseledamöter är tillämpliga i DL är för att styrelseledamöter inte anses vara arbetstagare. 

Detta eftersom att ledamöter inte anses vara anställda hos företaget samt att det är ett 

förtroendeuppdrag som styrelseledamöter åtar sig.144 Däremot är arbetstagarrepresentanterna i 

styrelsen att betraktas som arbetstagare, eftersom att de är anställda hos bolaget och det 

innebär då att DL är tillämplig på dem. Det medför att en ojämställdhet uppstår, trots att 

arbetsuppgifterna som åligger en i styrelsen många gånger liknar de arbetsuppgifter som 

                                                           
140 Se Artikel 2 och 3.3 FEU och Artikel 8 FEUF.  
 

142 Artikel 157.4 FEUF.  
143 Se 2 kap 2 § DL. 
144 Prop. 1975:103. s.370 och DS 2006:11. s. 201. 
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åligger i ett traditionellt anställningsavtal. De två ”tjänsterna” är alltså relativt lika, men ändå 

förekommer det olika grad av skydd mot diskriminering för olika sorters styrelseledamöter. 

Detta är inte att främja jämställdhet enligt EU:s grundläggande värdering om rättvisa och 

principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.145  

Idén om de mänskliga rättigheterna utgår från att alla människor är lika och därför rätt till 

likvärdigt skydd, det vill säga att lika fall ska behandlas lika och olika fall ska behandlas 

olika.146 Men då uppkommer en frågeställning; Vad är det som är relevant att undersöka och 

jämföra för att komma fram till att två situationer är lika eller olika, och därför ska behandlas 

lika eller olika? Regleringen ger inte några direkta formella linjer eller anvisningar för vilka 

aspekter som ska tas i fokus vid bedömning om två situationer är lika eller olika. Det är just 

detta frågetecken som gör avståndet mellan bestämmelser om jämlikhet och icke-

diskriminering svårtydbart. Är positiv särbehandling av kvinnor vid tillsättande till styrelser 

diskriminering/ojämlikhet? Eller är det kanske bristande positiv särbehandling som är 

diskriminering/ojämlikhet? Jag menar att situationer samtidigt kan vara både lika och olika. 

Beroende på vilken aspekt som det tas hänsyn till så kommer lika eller olika behandlingar att 

ordinera som följd. Detta är inte något som går att förenkla genom att sätta upp generella 

antaganden, genom att exempelvis säga att kvinnor och män alltid är lika och därför ska 

behandlas därefter. Som jag redogör för är facit som en situation söker i en bestämmelse om 

icke-diskriminering och jämlikhet just valet mellan lika och olika behandling.  

 

8.3 Följder av kvotering på ABL och Koden 

I publika bolag är det aktieägarna som är ägarna av bolaget. Eftersom att dessa personer kan 

befinna sig geografiskt över hela världen är det omöjligt för dem att kontrollera och styra de 

vardagliga arbetet i bolaget. Därför överlämnar aktieägarna över ansvaret över bolaget till 

styrelsen med dess styrelseledamöter, vilka valts på bolagsstämman. Eftersom att uppdraget 

som styrelseledamöter är ett förtroendeuppdrag är det viktigt att aktieägarna känner förtroende 

för dem som ska leda och har kompetens samt den kunskap som krävs för uppgiften. Det är 

även viktigt att styrelsen utgår från att generera vinst till aktieägarna. Om en lag om 

könskvotering skulle lagstadgas kommer detta antagligen uppfattas som att regleringen 

inskränker på aktieägarnas rätt att själva välja styrelse genom bolagsstämman (eller genom 

                                                           
145 Artikel 2 FEU. 
146 Rättighetsstadgan artikel 20 och FEU artikel 9. 
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valberedning på bolagsstämman). Aktieägarna med deras investeringar måste känna 

förtroende för bolaget, annars finns det risk för att viljan att investera minskar eftersom att 

ägarna då inte litar på styrelsen och inte vågar satsa sitt kapital. Dock intet sagt att det 

kommer att bli så. Om styrelseledamöterna som inkvoteras besitter den kompetens och 

erfarenhet som krävs för uppdraget som styrelseledamot är det ju inga problem. Forskning 

visar även på att en styrelse som består av personer med olika kön leder till högre avkastning. 

Således borde detta förespråkas eftersom att syftet med ett aktiebolag är att generera vinst till 

aktieägarna. 

Enligt Koden ska aktieägarna kunna utöva sina rättigheter på ett aktivt och välinformerat sätt. 

Det innebär att när en styrelse ska utses så ska aktieägarna kunna fatta välgrundade beslut. För 

att möjliggöra detta så tillsätts en valberedning med främsta uppgift att presentera de 

kandidater de finner lämpliga och kan tillvarata aktieägarnas intresse. Vidare föreskrivs det i 

Koden att bolagsstämman ska sträva efter jämn könsfördelning i styrelsen. En tanke som då 

slog mig var att i och med att det är valberedningen som utser styrelsekandidaterna så hade 

det kanske varit rimligt att istället för att lagstadga om kvotering vid val till styrelseledamöter, 

hade en lagstadga om kvotering vid val av valberedningens sammansättning kunnat vara ett 

bra alternativ. Om teorin stämmer, att människor medvetet eller omedvetet väljer andra 

personer med liknande egenskaper och åsikter som en själv, borde ju detta innebära att de 

inkvoterade kvinnorna i valberedningen kommer att presentera andra kvinnor som 

styrelsekandidater. Därigenom kommer en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelsen att 

uppnås och kanske medför en jämnare könsfördelning generellt i samhället. Genom att gå 

med på kvotering i valberedningar istället för till styrelser kan man komma undan eventuella 

farhågor om att styrelsen inte har skulle ha lämpliga ledamöter, när det handlar om kompetens 

och kvalifikationer. Detta eftersom att valberedningen är tvungna att motivera valet av 

kandidater till styrelser. 

Kodens föreskrift om jämn könsfördelning påvisar att näringslivet har uppmärksammat 

frågan. Frågan är dock om föreskriften är för otydlig för att bolag ska följa den. Koden 

behandlar inte vad jämn könsfördelning innebär och den är väldigt generellt skriven. Detta 

stryks även av att det inte finns någon sanktion huruvida bolag följer Koden eller inte.  
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9 Slutsats 

Av uppsatsen kan jag dra slutsatserna att de segregerade könsförhållandena i verksamheterna 

än idag rekonstrueras av oss människor tillsammans med organisationers strukturer och 

kulturen där. De strukturella normerna som fortfarande ligger till grund för hur en kvinna och 

hur en man ska bete sig, enligt hennes/hans könstillhörighet, är svåra att förgöra. Därför är 

normerna den största anledningen till att ojämställdheten fortfarande är påtaglig, och för att 

kunna komma underfund med problemet måste vi förändra våra normer och värderingar. 

 

Det är svårt att avgöra ifall kvotering är en ändamålsenlig åtgärd för att uppnå jämställdhet. 

Eftersom att det historiskt sett inte hänt så mycket inom bolagsstyrelser kanske en lagstiftning 

om kvotering är det som krävs för att en förändring ska ske angående att främja jämn 

könsfördelning. Dock med beaktande av att bryta normerna som föreligger hos könen.  

 

Det är väldigt många olika dimensioner och en mängd moraliska överväganden som ska tas i 

åtanke vid att eventuellt kvotera in någon till en bolagsstyrelse. Kvotering rättfärdigas utifrån 

och beroende på hur jämlikhet preciseras, på vilka normativa grunder man utgår ifrån och om 

man resonerar utifrån ett individperspektiv eller grupperspektiv.  
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