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Kvinnor mot toppen! 

-Men är könskvotering rätt metod? 



 

 Sammanfattning 
 
Kvinnans närvaro på arbetsmarknaden har varit under fokus de senaste decennierna. Det har 
aldrig förr varit så populärt och omdebatterat med kvinnor på ledande positioner som det är 
idag. Den befintliga forskningen handlar till stor del om vad kvinnor kan bidra med och 
åstadkomma på chefspositioner men ej hur fler kvinnor skall få tillträde till dessa positioner. 
Åsikterna och tankarna kring könskvotering skiljer sig åt mellan olika individer. Somliga är 
positiva, andra negativa och vissa ställer sig mer neutrala. Vi anser att det är bra att det idag 
förs en aktiv debatt kring könskvotering och vill med denna studie undersöka hur 
könskvotering uppfattas av olika parter i det svenska samhället.  
 
Syftet med denna studie är att ta reda på vad kvinnliga och manliga beslutsfattare samt 
studenter anser om huruvida könskvotering är en lämplig metod för att åstadkomma 
jämställdhet på ledande positioner. Studien visar på hur könskvotering uppfattas av olika 
parter. Vi har även utrett om kvinnliga och manliga beslutsfattare ser några alternativa 
lösningar till könskvotering. Studien är uppbyggd av en kvantitativ enkätstudie med studenter 
samt kvalitativa intervjuer med nio respondenter som påverkar dagens näringsliv. Vårt 
intresse för ledarskap och viljan att en dag själva bli chefer är en av anledningarna till att vi 
finner ämnet könskvotering intressant och valt att göra denna studie.  
 
Könskvotering bör enligt teori endast tillämpas vid tillfällen där jämställdhet ej kan 
åstadkommas på naturlig väg. Studien visar att de flesta av respondenterna ställer sig negativa 
till könskvotering med anledningen av att det finns andra metoder att tillämpa för att nå 
jämställdhet. Utvecklingen går åt rätt håll och således finns inget behov av könskvotering i 
dagsläget. Många av respondenterna menar att det finns en risk att kvinnor inte kommer tas på 
lika stort allvar och att de inte ses som tillräckligt kompetenta om de får en tjänst eftersom de 
är kvinnor. För att få balans och jämställdhet på ledande positioner måste samhällets alla 
aktörer arbeta systematiskt med aktiva åtgärder. De hinder som kvinnor idag stöter på kan, till 
skillnad från vid tillämpning av könskvotering, avlägsnas med hjälp av aktiva åtgärder. De 
åtgärder som föreslårs och som har framförts i denna studie är att synliggöra kvinnliga 
prestationer så att det uppkommer fler kvinnliga förebilder, ge kvinnor verktyg för att våga 
och vilja satsa på sin karriär, förbättra den problematik som uppstår i rekryteringsprocessens, 
utarbeta system som underlättar för familjer att sköta hem och familj samt att alla tar sitt 
ansvar och bidrar till en förändring av de attityder som idag finns i samhället.  
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1. Inledning 
 

 I det inledande kapitlet kommer vi att beskriva varför problemet är relevant 

och intressant. Först förklarar vi anledningen till ämnesvalet och därefter den 

problematik som finns idag. Problembakgrunden leder fram till vår 

problemformulering och vårt syfte. Slutligen definieras begrepp som löpande 

återkommer i studien samt vilka avgränsningar som gjorts.   

 
 

1.1 Ämnesval 
Vi har i denna studie valt att inrikta oss på könskvotering och attityder kring 
detta eftersom vi har ett stort intresse av ledarskap och en tanke på att en dag 
själva inneha en ledande position. Det har under en längre tid debatterats 
väldigt mycket kring ämnet könskvotering men trots detta finns det fortfarande 
inte mycket forskning bakom det. Detta har skapat ett intresse och en 
nyfikenhet hos oss. Vi vill med denna studie väcka tankar hos personer som 
idag besitter en ledande position samtidigt som vi vill få en inblick i hur 
studenter ställer sig till könskvotering. Vi anser att det är viktigt att frågan inte 
försvinner i glömska bara för att en lag inte blev verklighet. Det gäller att 
organisationer är medvetna om den snedvridning som finns idag och att de är 
professionella i sitt rekryteringsförfarande så att de anställer den person som 
kommer att gynna organisationen mest och inte den person som är mest lik den 
befintliga personalen. En annan aspekt som påverkade vårt ämnesval var det 
faktum att det endast diskuteras huruvida olika parter är för eller emot 
könskvotering men ej så mycket kring de bakomliggande faktorerna till varför 
en individ är positivt eller negativt inställd till ett införande av könskvotering. 
Vi har valt att inrikta oss på vad kvinnliga och manliga beslutsfattare och 
studenter anser om huruvida könskvotering är en lämplig metod för att 
åstadkomma jämställdhet på ledande positioner.  
 

1.2 Problembakgrund 
Under de senaste decennierna har kvinnans närvaro på arbetsmarknaden varit 
under stort fokus. Stor del av dagens forskning handlar om vad kvinnor kan 
bidra med och åstadkomma på chefspositioner men inte hur fler kvinnor skall 
få tillträde till dessa positioner. Dagens företag befinner sig i ständig 
förändring vilket ställer stora krav på anpassning och omställning till nya 
förutsättningar. Förhållandet på arbetsmarknaden måste anpassas så att det 
utnyttjar det mänskliga resurskapitalet på bästa sätt. (Drake och Solberg 1996) 
 
Internationellt sett är Sverige väldigt bra när det gäller jämställdhet. År 2002 
var det hela 45.3 procent kvinnor som valdes in i riksdagen vilket gör Sverige 
till världens mest jämställda folkvalda församling. Världsgenomsnittet för 
parlament var 2002 enbart 15 procent (Freidenvall 2006). Regeringen har 
fastställda mål för att uppnå en jämställd arbetsmarknad. År 1980 kom en lag 
mot könsdiskriminering i arbetslivet. Trots dessa mål och direktiv över hur den 
svenska arbetsmarknaden skall se ut är kvinnor underrepresenterade i 
statistiken för chefspositioner. År 2004 var enbart 28 procent av alla chefer 
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kvinnor. Trots dessa låga procenttal anses ändå Sverige vara världens mest jämställda land 
enligt World Economic Forum. (www.scb.se) Det är skrämmande att Sverige med detta 
resultat toppar listan för de mest jämställda länderna. Vi anser att det är att missbruka ordet 
jämställdhet genom att utse Sverige till världens mest jämställda land. Vi ställer oss frågande 
till hur det då ser ut i andra länder. Kan detta verkligen accepteras eller går det att förbättra 
situationen? 
 
Regeringen Persson har lagt fram ett lagförslag om könskvotering i syfte att öka företagens 
medvetenhet samt för att komma tillrätta med underrepresentationen av kvinnliga ledare i 
bolagsstyrelser. Förslaget fick aldrig majoritet för ett beslut och Reinfeldts-regering har nu 
sagt klart nej till könskvotering med anledningen att kompetensen skall ligga i fokus.  
 
Det har aldrig förr varit så populärt och omdebatterat med kvinnor på ledande positioner som 
det är idag. När det uppdagades att Göran Persson skulle avgå som Socialdemokraternas 
partiledare var det aldrig tal om att en man skulle ta över. Det var helt enkelt dags för en 
kvinna. Även näringslivet följer samma trend. Kinnevik valde i höstas en ny VD, självklart en 
kvinna (Jacobsson 2007). Mia Brunell har blivit vald till näringslivets mäktigaste kvinna med 
motivering att ”hon blåser nya vindar i Jan Stenbecks grabbiga korridorer”. Mia Brunell har 
själv aldrig märkt den grabbiga korridoren som Veckans affärer syftar till. Brunell menar att 
hon aldrig blivit behandlad annorlunda för att hon är kvinna (Jacobsson 2007). Kinnevik´s 
förnyelse slutar inte med Mia Brunell. Cristina Stenbeck blev i maj 2007 börsens yngsta 
ordförande genom att väljas till styrelseordförande i Kinnevik. I och med dessa förändringar 
kommer ett av Sveriges mäktigaste investmentbolag att ledas av två kvinnor. Även i 
börsbolagens valberedningar är det få kvinnor vilket många ser negativt på. I Sverige är det 
viktigt att ha ett brett nätverk och känna rätt personer på olika företag för att få en 
rekommendation och därigenom ett jobb. (Cervenka 2007) I 99 procent av fallen leder en 
mansdominerad valberedning till att även styrelsen blir det. Enbart 76 av 575 ”stolar” i de 
stora och medelstora bolagens valberedningar är besatta av kvinnor (Andersson och Ringborg 
2007).  
 
Catarina af Sandberg, som uppdrogs att ta fram ett lagförslag om könskvotering, anser att det 
saknas kvinnliga förebilder som sporrar fler kvinnor till de ledande positionerna i näringslivet. 
Christina Stenbeck har insett vikten av att påverka i valberedningar. Hon säger själv i en 
intervju att hon i valberedningarna kan föra upp diskussionen om vad som är den viktigaste 
kompetensen och på detta sätt få in fler kvinnor på styrelseposter utan att könskvotering 
behövs. (Andersson och Ringborg 2007) 
 
Kvinnor möts ofta av hinder när de söker arbeten med beslutsfattande arbetsuppgifter. Detta 
antas bero på den problematik som uppstår när mannen utgör normen för det önskvärda och 
utformar krav och kriterier för urvalsprocessen. Det är därmed inte underligt att kvinnor 
missgynnas eftersom det är svårt för kvinnor att konkurrera ut män genom att vara män. 
(Drake och Solberg 1996) 
 
Könskvotering syftar till att skapa en jämn könsfördelning mellan olika grupper (Törnqvist 
2005). Ett vanligt argument till könskvotering är att det inte finns andra tillvägagångssätt för 
att få till stånd en jämställdhet på arbetsmarknaden. Könskvotering är den enda metod som 
garanterar en ökad kvinnorepresentation, minskad mansdominans, ökat inflytande för kvinnor 
och en mer jämlik och representativ fördelning av ledningsposterna. (SOU 1987:19) Radikal 
könskvotering bör endast användas vid de tillfällen där jämställdhet inte kan åstadkommas på 
naturlig väg genom förändring av samhällsvärderingar (Millns och Mateo 2004). Positiv 
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särbehandling är en mildare form av könskvotering och innebär att en kvinna väljs vid de 
tillfällen som en kvinna och en man anses besitta likvärdiga kvalifikationer. (Kjörup 1999) 
 
Könskvotering är idag ett väl debatterat ämne i medierna. Åsikterna och tankar kring ämnet 
skiljer sig åt mellan olika individer. Somliga är för kvotering, andra emot och vissa ställer sig 
neutrala och anser att debatten är bra för att belysa problemet. Många ställer sig frågande till 
om könskvotering i praktiken verkligen är den bästa lösningen för att nå en jämställdhet på de 
ledande positionerna.  

 
1.3 Problemformulering 
Hur uppfattas könskvotering av olika parter i det svenska samhället? 
 

1.4 Syfte  
Huvudsyftet med denna studie är att identifiera attityder och uppfattningar som finns 
angående könskvotering till ledande positioner i näringslivet. Studien kommer att belysa vad 
kvinnliga och manliga beslutsfattare samt studenter anser om huruvida könskvotering är en 
lämplig metod för att åstadkomma jämställdhet på ledande positioner. Vi vill skapa en 
förståelse för om kvinnliga och manliga beslutsfattare ser några alternativa lösningar till 
könskvotering. Vi vill i denna studie urskilja huruvida åsikterna kring könskvotering skiljer 
sig åt utifrån kön, ålder, bakgrund samt individernas yrkesval. Vi vill även försöka tolka 
huruvida könskvotering kan vara mer eller mindre önskvärt i olika situationer till exempel 
inom privat kontra offentlig sektor.  
 

1.5 Avgränsningar  
Mycket av dagens forskning och debatter kring kvinnligt ledarskap och könskvotering baseras 
på ett feministiskt genusperspektiv. Detta är inte syftet med denna studie. Vi kommer därmed 
i denna studie ej analysera djupare vad kvinnligt ledarskap karaktäriseras av.   
 
Syftet med denna studie är att identifiera de attityder som finns angående könskvotering till 
ledande befattningar där kvinnor är underrepresenterade. Vi kommer därför ej att i denna 
studie behandla kvinnors underrepresentation i allmänhet samt manlig könskvotering.   
 
Studien är även begränsad till könskvotering. Kvotering i syfte att främja etnicitet, handikapp, 
sexuell läggning och religion samt övriga ansträngningar att främja mångfald i organisationer 
kommer därmed ej att behandlas i denna studie.  
 

1.6 Definitioner 
Kvotering är en åtgärd där ett visst antal platser är reserverade för en viss grupp (Ludvigsson 
2006). 
 
Könskvotering är aktiva åtgärder vars syfte är att förändra ojämna förhållanden i samhället.  
Könskvotering är en form av kvotering som innebär att ett kön gynnas framför ett annat. 
Könskvotering används främst i syfte att öka kvinnorepresentationen på mansdominerande 
positioner. (Törnqvist 2006) 
 
Aktiva åtgärder är insatser från arbetsgivarens sida som till exempel att ”verka för att lediga 
tjänster sökes av både män och kvinnor”( Jämställdhetslagen 8§).  
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Positiv särbehandling innebär att underrepresenterade gynnas före likvärdig eller bättre 
meriterande sökande för att främja jämställdheten i arbetslivet (Jämställdhetslagen 15 §). 
Dock får inte ”det underrepresenterade könet gynnas med automatik” ( Törnqvist 2006). 
 
Jämställdhet innebär att kvinnor och män ges lika villkor (Hässelberg och Allén 1994). 
 
Svaranden är i denna studie alla deltagare i enkätstudien. 
 
Respondenter är i denna studie de beslutsfattare som vi har intervjuat. 
 
Deltagare är i denna studie ett samlingsnamn för svarande och respondenter.  
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2. Forskningsstrategi  
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för studiens forskningsstrategier. Vi 

börjar med att beskriva vår förförståelse för att ge läsarna en inblick i vilka 

erfarenheter som format och påverkat oss samt skapat ett intresse för ämnet. 

Därefter redogör vi för vilket vetenskapligt förhållningssätt studien är 

uppbyggd på vilket återföljs av den vetenskapliga metoden samt det valda 

perspektivet på studien. Avslutningsvis beskriver vi de sekundärkällor vi valt 

att bygga studien på samt kritik mot dessa källor.  

 

 

2.1 Förförståelse  
Förförståelse är den kunskap vi har inom ämnet innan studien påbörjades 
(Ejvegård 2003). Förförståelse är en uppfattning kring ett ämne som grundar 
sig på egna erfarenheter, vetenskapligt arbete samt utbildning (Holme och 
Krohn-Solvang 1997). Vi bär alla på omedvetna fördomar och förutfattade 
meningar som kan påverka vår studie. (Ejvegård 2003) Av denna anledning 
har vi här nedan beskrivit vår förförståelse så att läsaren kan bedöma om dessa 
påverkat vår studie. 
 
2.1.1 Allmän 
Vår allmänna förförståelse grundar sig i våra tidigare erfarenheter, kunskaper 
förvärvade genom utbildning samt via diskussioner med andra människor, som 
vi samlat på oss innan vi påbörjade denna studie. Förförståelsen har påverkat 
vår problemformulering och syftets utformning. De åsikter, erfarenheter och 
synpunkter vi förvärvat genom diskussioner med våra familjer, vänner och 
bekanta har varit betydelsefulla för vår förförståelse och studie.  
 

 
Figur 2:1: Forskarens förförståelse (Gummesson 2000) 
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tidigare har det skrivits så många artiklar eller debatterats så frekvent i medierna. Detta har 
ökat vår förförståelse om den problematik som finns ute på arbetsmarknaden. Vi anser att om 
fler begåvade kvinnliga ledare uppmärksammades för deras prestationer kan det i sin tur bana 
väg för oss yngre kvinnor som strävar efter att en dag erhålla dessa positioner. Dagens debatt 
handlar även om huruvida kvinnor skall könskvoteras för att på så sätt skapa ett mer jämställt 
samhälle. Trots att vi ser väldigt positivt på denna debatt är vi båda överens om att vi själva 
vill bli rekryterade till ledande positioner utifrån vår kompetens och inte på grund av vårt kön.  
 
2.1.2 Praktisk 
Vi är båda uppväxt i en mindre by och begåvade med en vilja att försöka ta oss lite längre. 
Våra vägar möttes här i Umeå när vi började studera civilekonomprogrammet Service 
Management. Tanken och beslutsamheten om att en dag bli chef driver oss vidare genom våra 
studier och arbetslivserfarenheter.  
 
Manliga ledare finns överallt i samhället, som idrottsledare eller arbetsledare på företag. Att 
ledarskap förknippas med män har vi tidigt fått lära oss. Vi har båda haft mammor som större 
delen av vår uppväxt varit hemma eller arbetat i anslutning till hemmet för att ta hand om 
familjesysslor medan våra fäder istället arbetat desto mer och gjort karriär. Att vara man och 
chef är inget unikt men att vara kvinna och chef gör att människor lyfter på ögonbrynet och 
blir en smula häpen. Detta är något vi vill se en förändring på eftersom vi anser att ledarskap 
inte sitter i könet utan istället i förmågan att utöva ledarskap i en organisation. 
 
2.1.3 Teoretisk 
Ekonomistudierna samt kurserna i organisation och ledarskap har givit oss en bra uppfattning 
och förståelse för vad ledarskap är och på vilket sätt det finns behov av ett bra ledarskap i 
organisationer. Vi har även genom våra ekonomistudier fått större möjlighet att diskutera 
problematiken med andra studenter och på så sätt fått nya synsätt och infallsvinklar i vad som 
kan tänkas vara lösningar till de problem som finns förknippade med ledarskap.  
 
Vi anser att vår bakgrund är avgörande för att vi intresserat oss för ledarskap och därmed valt 
att fördjupa oss inom könskvotering. Ett brinnande intresse för ett ämne kan medföra att 
forskaren enbart ser vad denne vill se, vilket även benämns som selektiv perception 
(Gummesson 2000). Vi tror inte detta fenomen är en risk i vår studie då vårt grundläggande 
intresse bottnar i ledarskap och vårt syfte är att undersöka olika attityder som finns kring 
könskvotering. Det intressanta med könskvotering är de åsikter och tankar som ligger bakom 
de olika attityderna. Vi kommer att redogöra för våra respondenters tankar och åsikter för att 
få en djupare förståelse för de attityder kring könskvotering som finns i samhället idag. Våra 
respondenter påverkar dagens och framtidens näringsliv och det är således dessa argument 
som framtiden kommer att utformas efter. Vi är inte enbart intresserade av huruvida våra 
respondenter är för eller emot utan även vilka attityder som ligger bakom denna åsikt. 
 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt  
Det finns olika kunskapssyner men vanligtvis lyfts enbart positivismen och hermeneutiken 
fram inom den samhällsvetenskapliga forskningen (Lindholm 2001). De båda 
kunskapssynerna har två helt skilda uppfattningar om hur verkligheten ser ut men trots detta 
har vår studie inslag av de båda kunskapssynerna. (Johansson Lindfors 1993) Kritisk teori är 
en tredje kunskapssyn som menar att människan själv skapar sin historia och miljö samtidigt 
som människan skapas utifrån historia och den sociala miljö den lever i (Patel och Tebelius 
1987). Ingen kunskapssyn behöver utesluta någon annan men vi anser att vår studie mest 
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påminner om hermeneutiken med ett inslag av positivismen. Vi kommer här nedan att 
beskriva på vilket sätt de båda kunskapssynerna gör sig påminda i vår studie.  
 
2.2.1 Positivism 
En positivistisk kunskapssyn innebär att alla vetenskaper strävar efter att använda empiriska 
naturvetenskapliga metoder (Lindholm 2001). Positivisterna anser att kunskap enbart är 
meningsfull om den kan testas empiriskt (Wallén 1993). Vetenskaperna skall i en positivistisk 
kunskapssyn vara objektiv och kunskap är enbart de fenomen som styrks via sinnena (Bryman 
2004). Känslor, värderingar och dylikt utesluts av positivisterna eftersom det inte går att testa 
eller mäta och därför inte kan anses vara vetenskapligt (Wallén 1993). 
 
Vår studie har ett inslag av den positivistiska kunskapssynen i och med de teorier vi baserar 
studien på samt den kvantitativa enkäten vi har som inslag i empirin. Enkäten bestod 
mestadels av frågor med förutbestämda svarsalternativ som bara kan tolkas på ett och samma 
sätt vilket gör den positivistisk.   
 
2.2.2 Hermeneutik 
I Hermeneutiken blir forskaren en del av den verklighet som denne studerar. Hermeneutiken 
är baserad på tolkningens betydelse och i denna metod försöker forskaren att genom ”analys” 
komma fram till den egentliga innebörden (Bryman 2004). Vår enkäts öppna frågor gör att vi 
kan tolka och analysera svaren på ett hermeneutiskt sätt. De åtta kvalitativa intervjuerna vi 
gjort öppnar även de upp för tolkningar och analyser. 
 
Hermeneutikerna anser att den förförståelse som forskaren har är ett positivt bidrag och kan 
med förförståelsen välja att pendla mellan olika grader av subjektivitet och objektivitet. 
Positivisterna däremot menar att förförståelsen kan vara negativ för forskningsresultatet 
eftersom forskaren skall stå i yttre relation till det som skall förklaras (Patel och Davidson 
1994). 
 
Vi kan i och med vårt vetenskapliga förhållningssätt uttrycka vår studie som en kvalitativ 
undersökning med utgångspunkt i hermeneutiken. Vi har även visst inslag och viss påverkan 
av en kvantitativ undersökning som grundar sig i positivismen.  
 

2.3 Vetenskaplig metod 
I ett vetenskapligt arbete behöver forskare ta ställning till vilket angreppssätt samt vilken 
forskningsstrategi studien skall vara uppbyggd på. Vi tolkar teorin och därefter formulera vi 
frågor till våra intervjurespondenter. När frågorna ställs tolkar våra respondenter våra frågor 
vilket leder fram till deras svar. Efter intervjuerna tolkar vi de svar som våra 
intervjurespondenter givit oss. I detta avsnitt kommer vi att diskutera valet av angreppssätt 
och forskningsstrategier.  
 
2.3.1 Angreppssätt  
Givet vårt problem och syfte kommer vi att ha en deduktiv ansats i denna studie. En deduktiv 
studie handlar om att utgå från teori inom ett visst område och sätta upp hypoteser som skall 
verifieras empiriskt. Med de resultat som den empiriska studien visar kan vi sedan bekräfta 
eller förkasta våra ”hypoteser”. Detta kan leda till att teorin måste omformuleras utifrån de 
nya empiriska resultaten (Bryman 2004). 
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Vi började vårt arbete med att studera olika teorier för att få kunskap om ämnet. Vi har även 
läst debattartiklar för att få en djupare förståelse för olika attityder kring könskvotering samt 
få en uppfattning om vad vi tror att olika grupper har för uppfattning i frågan. Efter denna 
kunskapsinsamling upprättades en enkät som vi lämnade ut på lektioner till ett antal studenter. 
Eftersom vi gick ut i klasserna direkt och lät dem fylla i enkäten och sedan direkt lämna in 
den till oss minimerade vi bortfallet. När vi fått alla enkätsvar kunde vi börja analysera vad 
studenter ansåg om könskvotering och dra slutsatser angående denna målgrupps attityder.  
 
Enkäten har byggts upp mestadels på frågor med förutbestämda svarsalternativ samt några 
öppna frågor. De frågor med förutbestämda svarsalternativ gjorde att svaren ej kan tolkas på 
olika sätt vilket ger en positivistisk kunskapssyn. Insamlingen av fakta ligger till grund för 
kunskapen vilket har gjort den regelbunden och på så vis har kunskapen säkerställts. De 
frågor i enkäten som däremot var öppna gjorde att vi måste ”tolka” svaren vilket närmar sig 
den hermeneutiska kunskapssynen. Genom att analysera svaren kunde vi få fram den 
”egentliga meningen” och vi blev på så sätt en del av det vi studerade. (Bryman 2004) Efter 
att ha studerat svaren från enkäten upprättade vi en intervjuguide för att använda i 
semistrukturerade intervjuer med personer från olika delar av samhället. Vår studie bygger på 
teorier, en kvantitativ empirisk studie av ett antal studenter samt sju semikvalitativa 
intervjuer. 
 
2.3.2 Forskningsstrategier  
Ofta delas forskningen upp i kvantitativ och kvalitativ forskning (Bryman 2004). Den 
kvalitativa forskningsstrategin har ett tolkande synsätt där forskarna går in på djupet och ser 
till det unika hos varje undersökningsenhet (Holme och Solvang 1997). Forskaren diskuterar 
hur individer tolkar och formar sin verklighet (Backman 1998). Den kvantitativa forskningen 
å andra sidan lägger sin tyngd på prövning av olika teorier. Det är forskaren som styr i den 
kvantitativa undersökningen och i den kvalitativa undersökningen är det deltagarnas 
utgångspunkter som bestämmer vad som är viktigt och betydelsefullt. (Bryman 2004)  
 
Holme och Solvang menar att de flesta projekt inom forskningen kombinerar olika delar från 
kvalitativ och kvantitativ metod och därför kan forskaren med fördel använda sig av båda 
metoderna i samma undersökning (Holme och Solvang 1997). Vi har valt att i vår studie 
använda oss av en kombination mellan den kvantitativa och kvalitativa metoden. Syftet med 
att kombinera en kvantitativ och en kvalitativ metod är att få en mer nyanserad bild och 
därmed öka giltigheten. En kombination ger oss möjlighet att både få en generell överblick 
och en djupare förståelse för vårt ämnesval. Genom en kombination kan informationen från 
de båda undersökningsmetoderna ömsesidigt stärka varandra och ge mer tyngd till vår analys 
och våra slutsatser. 
 
Våra semistrukturerade intervjuer har givit oss större förståelse och ett djup i olika attityder, 
och uppfattningar kring könskvotering. Den enkät vi konstruerade bestod dels av öppna frågor 
och dels av frågor med färdiga svarsalternativ. Enkätens öppna frågor ger oss precis som våra 
semistrukturerade intervjuer en större förståelse för olika åsikter kring ämnet. Frågorna med 
fasta svarsalternativ ger kvantifierbara svar vilket ökar vår kunskap för vad unga ekonomer 
tycker och tänker kring könskvotering.  
 
Anledningen till att vi valt att göra dels åtta kvalitativa intervjuer och även en enkät är att få 
både en bredd och ett djup i studien. Vi ville även studera om vi kunde se någon skillnad 
mellan åsikterna som våra respondenter till de kvalitativa intervjuer och studenterna som 
svarade på enkäten besitter.  
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2.4 Studiens perspektiv 
Valet av perspektiv är intressant och avgörande för vilken verklighet vi kommer att upptäcka i 
vår studie (Halvorsen 1992). Vår studie kan ses från ett kvinnligt-, manligt-, arbetssökandes-, 
arbetsgivares-, samhällets- samt ur ett mer personligt perspektiv.  
 
Vi har valt att se frågan om könskvotering utifrån respondenternas ögon när vi genomförde 
intervjuerna. De respondenter vi har i studien påverkar alla näringslivet på ett eller annat sätt 
idag och detta ger oss en indikation för hur framtiden kommer att se ut. Med våra intervjuer 
ville vi även att respondenterna skulle få en ökad förståelse för ämnet och deras 
bakomliggande attityder. Genom att ställa många frågor till respondenterna har de reflekterat 
över vad könskvotering är och hur de ställer sig till könskvotering vilket bidrar till en större 
insikt i ämnet. Att människor i näringslivet funderar och reflekterar kring ämnet anser vi är 
bra för framtiden eftersom ämnet inte dör ut så länge människor debatterar kring ämnet. I 
intervjuerna har vi valt att analysera deras tankar utifrån en arbetsgivares perspektiv.  
 
Enkätstudien vi delat ut till studenter gav oss möjlighet att se könskvotering från en 
arbetssökandes- samt eventuella framtida arbetsledares perspektiv. Genom att ha en jämn 
fördelning mellan kvinnliga och manliga intervjuer samt ha både kvinnliga och manliga 
svarande på enkäten har vi försökt att se studien utifrån både ett kvinnligt och ett manligt 
perspektiv.  
 
Vi kommer att diskutera och analysera det insamlade materialet från vårt eget perspektiv och 
därmed kommer våra egna åsikter och tankar att prägla diskussionen och slutsatserna. Vi har 
valt att lyfta in våra egna tankar kring ämnet i diskussionen och slutsatserna med bas från det 
material vi samlat in.  
  

2.5 Sekundärkällor  
Sekundärdata är andrahandsmaterial som tidigare forskare insamlat och analyserat med ett 
annat syfte än för just denna studie (Bryman 2004). Sekundärdata används vanligen som ett 
komplement till primärdataundersökningar (Dahmström 2000). 
 
Teoriavsnittet baseras på teorier och kunskaper utifrån litteratur och böcker som vi anser 
passar bäst in i studiens syfte. För att finna relevanta sekundärkällor har vi använt oss av 
Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor album. Vi har även använt oss av en hel del artiklar 
från dagstidningar för att få en förståelse för de olika attityderna och hur debatten gått de 
senaste åren. För att finna fler artiklar har vi sökt via Umeå Universitetsbiblioteks artikelsök. 
På riksdagens hemsida har vi funnit motioner och propositioner från olika politiker som 
handlar om könskvotering samt ett gammalt lagförslag.  
 
De sekundärdata vi valt att använda oss av till denna studie är facklitteratur, offentlig statistik, 
offentliga utredningar, tidningsartiklar samt vetenskapliga artiklar. Vid datainsamlingen av 
sekundärkällorna har vi främst använt oss av databaser som Business Source Premier, 
Academic Search Elite, Kvinnsam och Album vid Umeå Universitetsbibliotek. Vid sökandet 
av litteratur och artiklar har vi använt oss av sökord som: könskvotering, kvotering, more 
women managers och gender quotas. Vid valet av sökord bestämde vi oss för vi att först söka 
på könskvotering och kvotering i Kvinnsam. Könskvotering gav oss 199 träffar och kvotering 
elva. Sökningen på svenska gav oss inga träffar mot vetenskapliga artiklar utan enbart 
tidsskrifter och därför valde vi att göra en sökning på engelska med sökord: gender quotas i 
databasen Academic Search Elite som gav 63 träffar. Därefter gjorde vi ytterligare en sökning 
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med sökord: more women managers i Databasen Business Source Premier som gav 528 
träffar. Eftersom vi fick relativt många träffar på varje sökord kollade först igenom och tog 
bort dubbletter. När antalet träffar minskats ner började vi skumma igenom sammanfattningar 
på de olika träffarna. Därefter valde vi ut de artiklar som vi ansåg passade vår studie. Det tog 
ungefär 24 timmar att gå igenom träfflistan och plocka ut artiklarna. Sökprocessen hade 
kunnat preciseras på ett bättre sätt men eftersom det inte finns mycket forskning kring 
könskvotering är det svårt att ange ett specifikt sökord som täcker in alla forskning och 
därmed en risk att vi skulle gå miste om intressanta källor.   
 
Vi har inför varje intervju tagit del av den information om varje respondent som finns 
tillgänglig på respektive företag/organisations hemsida i syfte att få mer information om deras 
bakgrund och arbete. Eftersom informationen på vissa hemsidor var tunn har vi även googlat 
respondenterna för att få fram mer relevant information om respondenterna. Metodavsnittet i 
denna studie baseras på facklitteratur som vi själva förfogar över samt metodböcker som vi 
inhämtat från Universitetsbiblioteket i Umeå.  
 

2.6 Kritik mot sekundärkällor 
Det är av största vikt att forskaren granskar och diskuterar tillförlitligheten i sina källor 
(Ejvegård 1996). Det finns tre olika kriterier som är lämpliga att utgå från när sekundära 
källor skall bedömas, teoriernas ursprung, teoriernas empiriska underlag samt teoriernas 
aktualitet (Johansson-Lindfors 1993). Vi har utgått från dessa kriterier för att kritiskt granska 
studiens sekundärkällor.  
 
2.6.1 Teoriernas ursprung 
De vetenskapliga artiklarna som använts i denna studie anser vi är trovärdiga eftersom de 
hämtas ur databaser som rekommenderats av Universitetsbiblioteket i Umeå. Vi har även 
kritiskt granskat dess innehåll och metod innan vi beslutat oss för att ta med materialet i denna 
studie. Vi började med att skumma igenom sammanfattningen och därefter överskådligt läsa 
inledningen, metoden och slutsatserna. Den överskådliga läsningen gav oss således en bra bild 
av artikeln och forskarens förhållningssätt i artikeln. Vi läste därefter igenom hela artikeln och 
kunde därmed efter att vi gemensamt diskuterat innehållet avväga huruvida materialet var av 
intresse för studien.  
 
De tidningsartiklar vi valt att ta med i denna studie kommer från stora dagstidningar och 
tidskrifter som generellt sett anses vara pålitliga. Vi har dessutom även kritiskt granskat dess 
innehåll innan vi beslutat oss för att ta med materialet i denna studie. Även här försökte vi 
läsa igenom artikeln överskådligt först för att sedan gå in på djupet och reflektera över 
författarens avsikt med artikeln. Efter en överskådlig och en nogare genomläsning diskuterade 
vi med varandra om artikeln var pålitlig och användbar till vår studie. Utifrån vårt syfte med 
denna studie har vi ansett att artiklarna är relevanta eftersom de belyser den problematik som 
finns vid rekrytering av chefsbefattningar och styrelseposter ute i näringslivet. Artiklarna 
belyser även olika ståndpunkter och bakomliggande faktorer till dessa ståndpunkter.  
 
För att öka möjligheten för läsaren att kontrollera det material vi hämtat ur nätbaserade 
artiklar från nätet samt andra källor, har vi noggrant noterat källornas härkomst samt 
tidpunkter för användandet av dessa.  
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2.6.2 Teoriernas empiriska underlag 
Det har varit brist på empiriskt material och vetenskapliga artiklar som matchar 
problemformuleringen och syftet till denna studie. Större delen av det befintliga materialet 
som finns tillgängligt är mer inriktad mot beskrivande data av vad kvinnligt ledarskap är samt 
jämställdhet och feminism. Detta stämmer ej överens med vårt syfte eftersom vi ej i större 
utsträckning belyser vad kvinnligt ledarskap karaktäriseras av utifrån någon feministisk 
synvinkel. De data som för oss varit mest intressanta är teorier om vad könskvotering innebär, 
hur det tillämpats samt effekterna av detta. Dessvärre finns ej mycket forskat och skrivet om 
detta, vilket har resulterat i ett mindre antal källor än vad vi från början antagit. Drake och 
Solberg´s bok Kvinnor och ledarskap baseras i huvudsak på empiriska undersökningar från 
USA och Norge. Drake och Solberg hade som målsättning med boken att kunna uttala sig 
generellt om kvinnligt ledarskap och könskvotering, Med bakgrund kring detta samt att Norge 
liknar Sverige i många avseenden anser vi att bokens teorier är relevanta och tillämpbara i vår 
studie.  
 
Eftersom ämnet könskvotering är problematiskt och åsikterna skiljer sig åt finns risk för att 
det material vi använder oss av ej är objektivt. Eftersom vår avsikt är att på ett objektivt sätt 
spegla olika åsikter och tankar bakom attityder kring könskvotering, har vi varit ifrågasättande 
mot artiklarna och kritiskt granskat författarens syfte och slutsatser. Anledningen till att vi 
valt att använda oss av vissa dagstidningar är för att dessa artiklar exemplifierar 
könskvoteringsdebatten och därför är relevant för studien.  
 
Naturligtvis vore det önskvärt med ett bredare utbud av undersökningar och forskning kring 
könskvotering men detta är en bristvara idag. Vi har brutit ner vår frågeställning och studerat 
teorier kring de faktorer som ligger bakom olika attityder. Detta har gjort att de teorier vi 
använt oss av är relevanta för vårt ämnesområde. Vår problemformulering och syfte kan 
därför utvärderas med de valda teorierna som bakgrund.  
 
2.6.3 Teoriernas aktualitet 
Våra andrahandskällor kommer till största del ifrån senare 1990-talet och framåt. För att få en 
djupare förståelse har vi använt oss av lagförslag som skrevs 1987. Detta lagförslag anser vi 
ligger som grund för den debatt som idag har förts kring könskvotering och är således av 
intresse för studien. Lagförslaget ger en bra beskrivning över vad könskvotering är samt en 
bra beskrivning av de förhållningssätt som är vanligast. Utöver detta lagförslag från Statens 
Offentliga Utredningar har vi enbart använt oss av källor från 1990-talet eller senare. Med 
bakgrund av detta resonemang anser vi att alla våra sekundärkällor är tillförlitliga och 
relevanta för vår studie.  
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3. Könskvotering 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teoretiska referensramar som 

denna studie är uppbyggd på. Kapitlet inleds med en beskrivning av de hinder 

kvinnor stöter på som begränsar deras möjligheter i arbetslivet. Syftet med 

denna skildring är att skapa en förståelse för den problematik som finns idag. 

Vidare beskriver vi de effekter som tillkommer genom att företag utnyttjar det 

totala mänskliga resurskapitalet. Därefter redogör vi för vad könskvotering är, 

de tre huvudargument som lyfts fram i debatten för könskvotering samt tre 

övergripande hinder emot könskvotering. Vidare beskriver vi alternativa 

åtgärder som finns istället för könskvotering samt de övergripande 

ståndpunkterna. Avslutningsvis skildras på vilket sätt könskvotering gör sig 

påmind i Sverige samt i utlandet. Syftet med dessa två avsnitt är att ge läsaren 

en inblick och större förståelse för historiken kring könskvotering. Vi ger 

exempel på hur könskvotering kan tillämpas i Sverige och andra delar av 

världen eftersom vi anser att den informationen är av betydande vikt inför 

kommande kapitel.  

 

3.1 Glastaket 
Statistik visar att många kvinnor når till de lägre chefspositionerna men stöter 
på begränsningar som hindrar dem att nå översta chefsnivån (Drake och 
Solberg 1996). Forskning visar att kvinnor oftare och även tidigare i karriären 
stöter på hinder jämförelsevis med män. Resultat från forskning visar att 
kvinnor kan överbrygga dessa hinder men att det ofta krävs att de måste avstå 
stora delar av sitt privatliv. Kvinnor som prioriterar sin karriär får ofta göra 
avkall på antingen äktenskap eller barn eftersom normen är kvinnor inte ”kan 
få allt”. (Linehan och Walsh 2001) Denna problematik benämns ofta som 
glastaket. Glastaket används för att illustrera den barriär som består av synliga 
och osynliga samt medvetna och omedvetna processer i organisationer. 
Glastaket formas av både kvinnor och män. Uppkomsten av glastaket kan 
förklaras med organisationernas struktur och olika ledares individuella 
förutsättningar som formas ur könens olika uppfostringsmönster. (Drake och 
Solberg 1996) 

 
Figur 3:1: Egen konstruerad figur av det så kallade glastaket: Figuren 

illustrerar de hinder kvinnor stöter på som begränsar deras möjligheter att nå 

översta chefsnivån. 
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Biologiskt sett finns det skillnader mellan män och kvinnor vilket får olika stora konsekvenser 
på vårt vardagliga liv (Kjörup 1999). Vi lever i ett samhälle där det råder skillnader mellan 
könen när det gäller värderingar, normer, beteende och tankesätt (Drake och Solberg 1996). 
Samhället bidrar även till skillnader mellan könen genom klädsel, trender och dylikt (Kjörup 
1999). Under vår uppväxt fostras vi i roller som är väldigt komplexa och har formats under en 
mycket lång period (Ludvigsson 2006). Dessa skillnader anses påverka kvinnor och mäns 
framtida val av utbildning och arbete (Drake och Solberg 1996). När det kommer till andelen 
kvinnor på olika chefspositioner och styrelseposter är det intressant att använda resonemanget 
om det sociala könet. Många menar att förklaringen till varför kvinnor är underrepresenterade 
i styrelser och på chefspositioner har en djupare grund än att män stänger kvinnor ute. 
(Ludvigsson 2006)    
 
3.1.1 Homosocialreproduktion 
Kvinnor möts ofta av hinder när hon söker arbeten med beslutsfattande arbetsuppgifter (Drake 
och Solberg 1996). Enligt flertal studier finns ett samband mellan social likhet och rekrytering 
på högre nivåer. Homosocialreproduktion innebär att beslutsfattare föredrar personer som 
liknar dem själva. Den likhet som ofta efterfrågas är gemensamma erfarenheter, värderingar 
och ett gemensamt språk. Eftersom kvinnor generellt anses ha andra värderingar kan detta 
fenomen bli ett problem för kvinnor när beslutsfattare i stor omfattning består av män. (SOU 
1987:19). Detta antas bero på den problematik som uppstår när mannen utgör normen för det 
önskvärda och utformar krav och kriterier för urvalsprocessen. Det kan därmed inte annat än 
förväntas att kvinnor kommer missgynnas om de måste konkurrera ut män genom att vara 
män. (Drake och Solberg 1996) 
 

 
 

Figur 3:2: Egen konstruerad version av de aspekter kvinnor på ledande befattningar tillför en 
organisation. Baserad på Drake och Solbergs modell (1996). 

 

3.2 Kvinnor på ledande befattningar 
Dagens arbetsmarknad är utsatt för stora krav på snabba anpassningar till nya villkor. För att 
företag ska överleva och vara framgångsrika på lång sikt krävs att de är beslutsmässiga och 
vet vad organisationen behöver. Företag måste utnyttja det totala mänskliga resurskapital som 
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finns tillgängligt, därmed måste även kvinnor inkluderas i rekryteringsbasen. Fler kvinnor på 
ledande befattningar bidrar till ökad effektivitet och produktivitet i organisationen (Drake och 
Solberg 1996). Linehan och Walsh menar att företag som misslyckas med att överbrygga 
diskriminering mot kvinnliga chefer kommer att drabbas ekonomiskt av detta samt att det blir 
en begränsning av urvalet av potentiella chefer (Linehan och Walsh 2001). Det finns många 
aspekter om vad kvinnor tillför en organisation, några av dessa sammanfattas nedan. (Drake 
och Solberg 1996) 

 
3.2.1 Kvinnor har hög kompetens 

Det finns många kvinnor med hög kompetens som inte utnyttjas av företagen. Om företag inte 
uppmärksammar de outnyttjade resurserna som står till förfogandet kan de i framtiden bli 
förlorare. Många kvinnor med utbildning och arbetslivserfarenhet väljer att gå till offentliga 
verksamheter, där kvinnor är mer representerade både överlag och på ledande positioner. 
Andra kvinnor söker sig till mer kvinnovänliga företag eller väljer att nedprioritera karriären 
för att satsa mer tid på hem och familj istället för att slita på en arbetsplats där de inte belönas 
för sin insats. För att inte gå miste om viktig kompetens måste företag ägna mer resurser till 
att attrahera denna grupp och erbjuda dem samma belöningssystem som männen. (Drake och 
Solberg 1996) 
 
3.2.2 Kvinnor tillför nya tankar och idéer 
När stora krav ställs på anpassnings- och förändringsförmåga behövs kvinnlig kompetens för 
att bidra organisationer med alternativa tankesätt och idéer. Detta argument menar att 
effektivitet kan erhållas genom att utnyttja det faktum att kvinnor och män är olika. De 
skillnaderna som genererats av olika uppfostran och olika livserfarenheter skapar en ökad 
kreativitet i organisationen. En kombination av olika hjärnor tänker bättre än en samling 
likasinnade. (Drake och Solberg 1996)  
 
3.2.3 Kvinnlig kompetens ger bättre anpassade produkter 
Kvinnor är konsumenter och har en stor köpkraft precis som män. Trots att behoven ser olika 
ut utformas ofta produkterna efter männens behov. Genom att tillvarata kvinnors kompetens i 
produktutvecklingsprocessen kan slutkonsumenten få en bättre differentierad och 
kundanpassad produkt. Om kvinnokompetenser uppmuntras av organisationen med 
belöningssystem i form av jämställda ledarutvecklingssystem kan organisationen vinna 
konkurrensfördelar. (Drake och Solberg 1996)     
 
3.2.4 Kvinnor tillgodoser sociala behov 
Forskning visar att kvinnor i yrkeslivet arbetar mer horisontellt och med ett integrerat synsätt i 
organisationen i förhållande till män som arbetar mer vertikalt. Kvinnors mer integrerade 
synsätt bidrar till en större närhet till medarbetarna vilket resulterar i ökad trivsel, bättre 
arbetsmiljö och lägre sjukfrånvaro. Dessa faktorer kan på lång sikt bidra till ökad effektivitet 
och produktivitet. (Drake och Solberg 1996) 
 
3.2.5 Jämställdhetslagen uppfylls  
Enligt jämställdhetslagen får inte kvinnor utestängas från positioner i arbetslivet vilket inte 
enbart är ett lagbrott utan även fel ur ambitions- och kompetenshänseende. Utestängningen 
medför att kvinnor ej får vara med vid utformning av värderingar, normer eller andra 
beslutsunderlag i organisationerna i samma utsträckning som män. Konsekvenser av detta blir 
att kvinnliga värderingar och tankemönster blir osynliga i samhället. Företag som lyckas 
forma arbetsplatser som passar både kvinnor och män skapar en stark organisation där de 
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anställda trivs och stannar. Företag som skapar ett jämlikt arbetsklimat blir utåt sett både 
attraktiva och miljövänliga. (Drake och Solberg 1996) 
 
3.2.6 Kvinnor utgör halva befolkningen 
Eftersom kvinnor utgör hälften av befolkningen och arbetskraften bör kvinnor enligt det 
demokratiska synsättet även få tillgång till makt, status, höga löner och social ställning i 
samma utsträckning som män. (Drake och Solberg 1996)  
 
3.2.7 Kvinnliga förebilder leder till kvinnliga ledare 
En viktig faktor för att öka kvinnorepresentationen i samhället är synlighet, det vill säga att 
kvinnor synliggörs i deras arbete i politiken eller näringslivet. Genom att kvinnliga 
beslutsfattare synliggörs för allmänheten förmedlas budskapet om att även kvinnor kan vara 
chefer. När allt fler kvinnor på starka positioner synliggörs vidgas attityderna och fler kvinnor 
ser möjligheten att själv nå dessa positioner. (SOU 1987:19) Detta medföra att utvecklingen 
mot ökad kvinnorepresentation går snabbare framåt. För att dessutom kunna påverka de 
befintliga värderingarna och organisationskulturen som begränsar kvinnors möjligheter att nå 
högre positioner krävs även att de nya kvinnliga ledarna står på sig och vågar vara kvinna och 
annorlunda. (Drake och Solberg 1996) Fler kvinnor på chefspositioner och i styrelser som 
enligt tradition varit mansdominerande gör att synen på positionen förändras. En förhoppning 
är att alla positioner i samhället skall bli könsneutrala, det vill säga kunna tilltala både kvinnor 
och män. Vikten av förebilder handlar mer om normer och ideal än om statistik. (Ludvigsson 
2006) 
 

3.3 Två former av könskvotering  
Könskvotering används i syfte att skapa en jämn fördelning mellan olika grupper (Törnqvist 
2006). Vid det fall som ”föreskriften utgör led i strävanden att åstadkomma jämställdhet 
mellan män och kvinnor” tillåter Jämställdhetslagen könsdiskriminering med stöd av 
regeringsformen. (Regeringsformen 2:16) Ett argument som stödjer könskvotering är att det 
inte finns några andra tillvägagångssätt för att få till stånd en snabb förändring på 
arbetsmarknaden. Könskvotering garanterar en ökad kvinnorepresentation, minskad 
mansdominans, ökat inflytande för kvinnor och en mer jämlik och representativ fördelning av 
ledningsposterna. (SOU 1987:19) Könskvotering syftar inte till att diskriminera den 
överrepresenterade gruppen eller enbart gynna de underrepresenterande. Könskvotering är 
istället en metod som i ett vidare perspektiv utförs i syfte att nå önskvärda resultat. (Kjörup 
1999) Bacchi föreslår en definition för kvotering som: ”Satsningar som, antingen på frivillig 
basis eller med hjälp av lagstiftning, syftar till att öka, bevara eller omfördela vissa 
gruppmedlemmars, vanligtvis definierade i termer av ras eller kön, andel eller status inom en 
större församling.” (Törnqvist 2006) När vi talar om könskvotering finns det två olika former, 
den radikala och den måttfulla kvoteringen. De båda formerna utgår från kompetens och går 
därmed inte ut på att anställa kvinnor som ej är kvalificerade till jobbet. (Kjörup 1999) 
 

3.3.1 Radikal könskvotering  
Den radikala könskvoteringen är den hårdaste kvoteringsformen och innebär att den mest 
kvalificerade kvinnan väljs, oavsett om det finns mer kvalificerade män bland de sökande 
(Kjörup 1999). Radikal könskvotering får enligt det politiska systemet tillämpas till dess att 
en bestämd kvot är uppfylld (Törnqvist 2006). Radikal kvotering är endast tänkt att användas 
tillfälligt i syfte att korrigera ojämnheter och påskynda processen mot en jämn könsfördelning 
mellan kvinnor och män. Radikal könskvotering bör endast användas vid de tillfällen där 
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jämställdhet inte kan åstadkommas på naturlig väg genom förändring av samhällsvärderingar. 
(Millns och Mateo 2004) 
  
3.3.2 Måttfull könskvotering  
Den måttfulla könskvoteringen benämns även som positiv särbehandling. Denna form av 
könskvotering innebär att en kvinna väljs vid de tillfällen som en kvinna och en man anses 
ungefär lika kvalificerade till en tjänst (Kjörup 1999). Positiv särbehandling innebär enligt 
JämO inte att det underrepresenterade könet skall gynnas med direkt verkan. Det är endast när 
två eller fler kandidater bedöms jämlika som principen om särbehandling kan träda i kraft. 
Förslaget om positiv särbehandling innehåller förbehåll och skall endast tillämpas ”när så kan 
ske”, vilket skiljer måttfull kvotering från radikal kvotering. Trots stor kritik mot 
särbehandling finns det situationer där många människor generellt sett är positiv till 
särbehandling och anser metoden vara både önskvärt och moralisk riktig. Ett vanligt 
förekommande exempel är inom sjukvården, där sjukvårdspersonalen särbehandlar de 
patienter som för tillfället bedöms som mest sjuka och i behov av snabb vård. Många hävdar 
att särbehandling är ett negativt laddat ord eftersom det lätt förknippas med diskriminering av 
den samhällsgrupp som missgynnas. Det är med anledning av detta argument som Centrum 
mot rasism valt att istället tala om positiv särbehandling i syfte att motverka negativ 
särbehandling. (Törnqvist 2006) 

 
3.4 Argument för könskvotering 
Tre huvudargument har lyfts fram i debatten kring könskvotering. Ett resursargument menar 
att kvinnors alternativa erfarenheter kan gagna politiska beslut och samhället i stort, ett 
demokratiargument framhåller att samhället bör representeras av lika många kvinnor som 
män för att antas vara jämlikt och ett intresseargument menar att kvinnors speciella intressen 
inte kan framföras av män. (Törnqvist 2006) 
 
3.4.1 Resursargument 
Resursargumentet spinner vidare på möjligheterna om att alternativa kunskaper kan komma 
till nytta för samhället genom större kvinnorepresentation. Ofta förekommande argument är 
egenskaper förknippade med kvinnans kön det vill säga att kvinnor generellt anses mer 
omvårdande och mjuka. Dessa egenskaper kan förbättra förhandlingar genom att 
mötesatmosfären blir mer informella och personliga. Debatten kring kvinnors alternativa 
kunskaper är dock utsatt för kritik. Många anser till exempel att det är en myt att kvinnor är 
mer mjuka, miljömedvetna samt värnar mer om omsorgsfrågor och socialrättvisa för 
förtryckta grupper jämförelsevis med män. (Törnqvist 2006)  
 
3.4.2 Demokratiargument 
I demokratiargumentet står inte kompetens eller könsspecifika egenskaper i fokus. 
Huvudargumentet bygger istället på att samhället består av hälften kvinnor och därmed bör 
även kvinnor representera samhället i lika utsträckning som männen, det vill säga företräda 
hälften av posterna. (Törnqvist 2006) Förespråkare av detta argument menar att varje 
grupptillhörighet och särintresse skall vara representerade i politiska församlingar 
(Ludvigsson 2006). 
 
Jämställdhetspolitiken i Sverige betraktas som en konsensus politik, det vill säga att 
utgångspunkten är att kvinnor och män skall arbeta tillsammans och enas om jämställdhet. Av 
denna anledning blir det problematiskt att lyfta fram en könskonflikt som kan anses strida mot 
denna konsensus politik. Alla riksdagspartier förespråkar idag jämställdhet men vad detta ord 
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innebär skiljer sig åt mellan de olika partierna. Det sociala rättviseperspektivet strävar ständigt 
efter ett jämställt samhälle menar Teigen. För att få ett jämställt samhälle krävs att makten 
fördelas. Om inte makten fördelas jämt över hur samhället verkligen ser ut skadas demokratin. 
Ett argument för könskvotering är att det är en slags kompensation tänkt att ta bort dolda 
barriärer som idag finns. (Ekberg Fredell 2005) 
 
3.4.3 Intresseargument 
Intresseargumentet menar att kvinnor och män har olika intressen och lägger därmed olika 
vikt i sakfrågor. När samhället inte representeras av lika andelar kvinnor som män blir 
orättvisor och maktojämlikhet en följd. Med ökad kvinnorepresentation kan nya frågor och 
synsätt tas upp. Genom en representation av hälften kvinnor och hälften män kan en 
gemensam politik utformas som gagnar både kvinnors och mäns intressen. (Törnqvist 2006) 
Det Utilitaristiska argumentet som Teigen framhåller är mest intresserad av vilken nytta 
könskvotering skulle leda till. Ett argument mot könskvotering är att oförutsedda 
konsekvenser kan uppstå, så som lägre effektivitet och produktivitet. Argumenten för 
könskvotering lutar mot att kvinnor är en resurs och kan tillföra andra värderingar och 
erfarenheter till företagen som inte män kan. (Ekberg Fredell 2005)     
 

3.5 Argument emot könskvotering 
Det finns tre övergripande hinder emot införandet av könskvotering. Dessa tre hinder bygger 
på olika argument men som alla ställer sig emot lagstiftad könskvotering som metod för att 
uppnå ökad jämställdhet. (SOU 1987:19) 
 
3.5.1 Könsneutrala åtgärder 
Det första hindret är könsneutrala åtgärder, som behandlar argument om att 
underrepresentationen av kvinnor inte kan lösas genom att särbehandla minoritetsgruppen. 
Motståndare till könskvotering hävdar att urval för rekrytering alltid skall ske på lika villkor 
och inte baseras på kriterier som könstillhörighet. Ett vanligt argument i denna ståndpunkt är 
att kvinnor inte skall särbehandlas på grund av att de är kvinnor. (SOU 1987:19) Röster emot 
könskvotering menar att det kan ge ett belägg att inte ta de kvoterade på allvar och att inte se 
deras åsikter som lika viktiga. En fråga om varför kvinnor fått en position kan bli avgörande 
för hur denna får med sig sina kollegor. (Ekberg Fredell 2005)     
 
3.5.2 Frivillighetens väg 
Det andra hindret är att en lagstiftad könskvotering strider mot frivillighetens väg. Många 
anser att förändring skall ske på frivilliga initiativ från beslutsfattare i samhället. Denna 
kategori av argument menar att jämställdhet är ett mål som bör eftersträvas men att det skall 
uppnås genom att kvinnor och män tillsammans arbetar för att nå detta mål. Genom en 
gemensam handlingsplan blir målet om jämställdhet förverkligat på ett allmänt mer accepterat 
sätt som i slutänden även gynnar båda parterna. (SOU 1987:19)   
 
3.5.3 Andra principer väger tyngre  
Det tredje hindret berör problematiken om att andra argument väger tyngre, det vill säga att 
jämställdhet endast i praktiken tillämpas när det inte står i strid med andra demokratiska 
beslut. När två motsättande förslag förs fram är det sällan jämställdhetsfrågor som vinner 
majoritet. Ett annat argument som förts fram som behandlar denna kategori är att 
könskvotering går emot demokratin när det gäller personval. Motståndare menar att det vore 
odemokratiskt att gå emot medlemmarnas vilja i syfte att uppnå jämn könsfördelning. (SOU 
1987:19) 
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3.6 Alternativa åtgärder istället för kvotering 
Ett antal åtgärder föreslås som alternativ eller komplement till könskvotering. Dessa åtgärder 
syftar till att överbrygga de hinder som finns i samhället. (SOU 1987:19) Nedan beskrivs 
några av de alternativa lösningarna som förs fram istället för lagstiftad könskvotering. 
 
3.6.1 Nätverk, förebilder och mentorskap 
Eftersom kvinnor stöter på fler hinder än sina manliga kollegor visar forskning på att kvinnor 
är i behov av mer coachning än män. Mentorer, andra kvinnliga förebilder och nätverk är 
aspekter som förbättrar kvinnors karriärmöjligheter. Forskning visar att avsaknaden av 
mentorskap och nätverk försvårar kvinnliga ledares karriär. På grund av den bristande 
tillgången av etablerade kvinnliga chefer har kvinnor ofta en manlig mentor. Enligt studier 
anses inte mentorns kön påverka kvalitén i mentorskapet. Kvinnliga chefer menar att det i 
början av karriären kan vara avgörande att ha en mentor som ger råd för att nå framgång. 
Linehan och Walsh framhäver i sin forskning att fler kvinnliga chefer kan locka fler kvinnor 
till dessa positioner i framtiden. Det kan även påverka manliga chefer att anta en mer positiv 
attityd till kvinnligt ledarskap. (Linehan och Walsh 2001) 
 
3.6.2 Aktiva åtgärder 
Aktiva åtgärder återges i jämställdhetslagen som insatser från arbetsgivarens sida i syfte att 
främja jämställdhet i arbetslivet. Dessa insatser reglerar arbetsförhållanden på arbetsplatsen, 
rekryteringsprocessen, lönefrågor samt upprättandet av handlingsplan. Arbetsgivaren skall 
genomföra åtgärder så att arbetsförhållandena passar både kvinnor och män, underlätta för 
både kvinnor och män att förena arbete med föräldraskap, förhindra trakasserier på grund av 
kön, att genom utbildning, kompetensutveckling och andra åtgärder främja en jämn 
könsfördelning, verka för att lediga tjänster sökes av både kvinnor och män, att vid skev 
könsfördelning verka för att det underrepresenterade könet söker lediga tjänster, att verka för 
att kvinnor och män får samma lön för lika arbete, årligen upprätta en handlingsplan för 
jämställda löner samt redovisa de resultat och förändringar som skett under året. 
(jämställdhetslag 1991:433) 
 
3.6.3 Rekryteringsprocessen 
Anställningsprocessen beror av utbud och efterfrågan. Utbudet består av personer som ställer 
sin arbetskraft och resurser till företagets förfogande medan efterfrågan däremot utgår från 
företagets perspektiv och består av företag eller organisationers behov och sökande efter 
arbetskraft. Alla företag är någon gång i behov av att rekrytera nya medarbetare till 
ledarbefattningar i organisationen. Val av nya ledare anses vara av betydande vikt och många 
är eniga om att den som tillsätts skall vara kvalificerad och att den mest kvalificerade 
personen skall få jobbet. Kraven som sätts upp är ofta baserade på subjektiva värderingar av 
de efterfrågade kvalifikationerna. (Drake och Solberg 1996) Det är viktigt att företagen vidgar 
och ifrågasätter vilka kvalifikationer samt vilken kompetens som är viktig och därmed 
efterfrågas vid nyrekryteringsbehov. (SOU 1987:19) Att konkret beskriva vilka karaktärsdrag 
som efterfrågas vid rekrytering av ledarpositioner är inte lätt eftersom ledarskap är komplex 
och det optimala sättet att utöva ledarskap varierar med situation och person. Det går inte att 
endast värdera kandidaterna efter tidigare meriter eftersom dessa inte säger något om 
framtiden. (Drake och Solberg 1996) En faktor som gynnar kvinnor är öppna och synliga 
rekryteringsvägar. Det är oftast män som i stor utsträckning ansvarar för rekryteringar. För att 
kvinnor ska ges chans att på lika villkor söka en tjänst krävs att förfarandet sker öppet och 
annonserat på demokratiska principer. Detta bottnar i det faktum att få kvinnor ingår i mäns 
rekryteringsbas och att kvinnor generellt sett sällan ingår i beslutsfattares nätverk. Män har i 
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större utsträckning informella nätverk som skapats på arbetsplatser, i politiken eller i 
styrelserummen. Ofta skapas dessa nätverk i miljöer där kvinnor är underrepresenterade till 
antal vilket gör att kvinnorna på nytt stöter på hinder. Med utgångspunkt i detta kan det i 
praktiken innebära att kvinnor i stor utsträckning riskerar att väljas bort till förmån för en man 
eller exkluderas från information och kontaktnät. (SOU 1987:19) Av dessa anledningar kan 
åtgärder i rekryteringsprocessen bidra till ökad jämställdhet. 

3.7 Ståndpunkter för och emot kvotering 
Åsikterna huruvida könskvotering är lösningen på kvinnorepresentationen på ledande 
befattningar glider brett isär. Nedan sammanfattas tre ståndpunkter om lagstadgad 
könskvotering och aktiva åtgärder. 
 
3.7.1 Mot lagstadgad könskvotering och aktiva åtgärder 
Denna grupp ser könskvotering som diskriminerande och ett intrång i äganderätten. 
Förespråkarna menar att det i grunden inte finns några barriärer och att det är dags för kvinnor 
att ta chansen att vara med och skriva historia. De hävdar att många kvinnor inte strävar efter 
att inneha styrelseuppdrag eller chefspositioner och att detta är det största problemet. Fokus 
förflyttas med andra ord från själva styrelseuppdragen och chefspositionerna till kvinnors 
livsval och attityder. Det råder idag en positiv kvinnoutveckling och därför behövs ingen 
lagstiftning. Det argument som lyfts fram hårdast i olika debatter är att kompetenta kvinnor 
som redan idag besitter en chefsposition tappar den trovärdighet som de besitter om 
könskvotering införs. (Ekberg Fredell 2005) 
 
3.7.2 Mot lagstadgad könskvotering men för aktiva åtgärder 
Den största gruppen består av de som har en negativ inställning till lagstadgad könskvotering 
men är positiva till aktiva åtgärder för att åstadkomma en jämnare könsfördelning i 
bolagsstyrelser och på chefspositioner. Argument som framkommer är att staten tar ifrån 
företagsägarna deras valmöjligheter och därmed inskränker på deras frihet. Förespråkare 
menar att få kvinnor vill bli chefer och därmed är inte lagstiftning av könskvotering en 
lösning på den rådande underrepresentationen. Ett tvång på att anställa en kvinna när de 
kompetenta inte vill bli chefer missgynnar företagen på lång sikt. Dock framhävs det att fler 
kvinnor behövs för att jämna ut könsfördelningen men att andra metoder än könskvotering är 
att föredra. (Ekberg Fredell 2005) 
 
3.7.3 För lagstadgad könskvotering och aktiva åtgärder 
Könsfördelningen som idag finns i styrelser och på ledande positioner visar på ett ojämställt 
samhälle och en brist på demokrati. Denna grupp anser att utvecklingen går alldeles för 
långsamt och att något därför måste hända. (Ekberg Fredell 2005) Könskvotering är den enda 
metod som garanterar en ökad kvinnorepresentation. (SOU 1987:19) Eftersom män rekryterar 
män har kvinnor diskriminerats en längre tid och av denna anledning måste könskvotering 
tillämpas för att kompensera detta. Med en mixad styrelse blir kompetensbasen bredare och 
styrelsen kan därigenom fatta bättre beslut än när kompetensbasen är smal. (Ekberg Fredell 
2005) Förespråkare till att införa lagstiftad könskvotering och positiv särbehandling menar 
bland annat att värderingar av akademiska kompetenser formas av sociala sammansättningar 
som gynnar vissa grupper i samhället. Att organisationer domineras av en viss grupp 
människor, till exempel män, gör att bedömningskriterierna lever vidare med en 
självförstärkande effekt. (Törnqvist 2006) 
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3.8 Könskvotering i Sverige 
År 1921 blev det möjligt för kvinnor att ta sig in i riksdagen med det dröjde ända till 1947 tills 
Sverige fick det första kvinnliga statsrådet, Karin Kock. Kvinnors representation inom 
näringslivet har diskuterats under en lång period. Regeringen tog initiativ till att granska 
utvecklingen av jämn könsfördelning. En utredning tillsattes och deras undersökning 
mynnade ut i ett betänkande. (SOU 1994:3) Utredningen visade att 72 procent av privata 
företags styrelser bestod enbart av män. Företagens ledningsgrupper bestod av 56 procent 
män. En tanke om att män har kvoterats till ledande positioner omedvetet lanserades i de 
sammanfattande kommentarerna. (DS 2006:11)  
 
3.8.1 ”Hotet om lag om könskvotering i Sverige”  
1988 antogs en handlingsplan som innehöll konkreta mål för hur könsfördelning skulle 
förändras. Målet om att ha minst 30 procent kvinnor i centrala och regionala styrelser nåddes 
år 1992. Målet om 40 procent nåddes på central nivå år 1995. Regeringen satte även mål 
angående de statliga bolagsstyrelserna för att åstadkomma en jämnare könsfördelning. 2003 
nåddes delmålet att minst 40 procent av styrelseledamöterna skall vara kvinnor. I och med 
detta konstaterade regeringen att de skulle följa utvecklingen i börsnoterade bolagsstyrelser 
eftersom den kvinnliga andelen ledamöter legat runt fem procent under många år. (DS 
2006:11) Dåvarande jämställdhetsminister Margareta Winberg ansåg 1999 att det var 
nödvändigt att höja den låga andelen kvinnor i bolagsstyrelserna. Av denna anledning gav hon 
bolagsstyrelserna fem år att komma tillrätta med kvinnorepresentationen men ansåg att 
könskvotering var ett sistahands alternativ som kan komma att bli nödvändigt senare. År 2002 
kom ytterligare ett hot från Winberg. Denna gång satte Winberg upp tydligare regler. 
Företagen var tvungna att nå en 25 procentig representation av kvinnor år 2004, annars skulle 
könskvotering införas. (Ekberg Fredell 2005) Hotet anses ha påverkat rekryteringen av 
kvinnor till styrelseposter positivt i de noterade företagen. 2004 infördes ett krav på att 
könsfördelningen inom företagets ledning skall anges i årsredovisningarna. Eftersom 
könsfördelningen synliggörs för företaget och externa intressenter så skall det skapas 
incitament för att jämna ut fördelningen mellan könen på ledande befattningar. (DS 2006:11)  
 
Regering har som jämställdhetsmål att det skall vara ”en jämn fördelning av makt och 
inflytande mellan kvinnor och män”. Detta kan ses som en bra grund till att jobba vidare för 
att jämna ut fördelning av makt och inflytande mellan könen. Af Sandeberg, doktor i juridik, 
gavs i uppdrag den 22 juni 2006 att ta fram ett lagförslag för regeringen Persson som 
grundades på en tanke om 40 procent av vartdera könet i alla styrelser. Enligt 
författningsförslaget skall styrelser med jämn könsfördelning även på ett lämpligt sätt och i 
rimlig utsträckning diskutera om förutsättningarna att få en jämn könsfördelning även bland 
arbetstagarrepresentanterna i styrelsen. (DS 2006:11) Båda könen skall vara representerade 
enligt fem olika punkter när det gäller styrelsen för ett aktiebolag som är noterat vid börsen 
eller en auktoriserad marknadsplats (DS 2006:11). De fem olika punkterna är:  
 

1. Ett aktiebolag med högst tre styrelseledamöter skall ha representation av båda 
könen.  

2. Ett aktiebolag med fyra eller fem styrelseledamöter skall ha minst två personer av 
vardera könen med i styrelsen.  

3. Har ett aktiebolag sex till åtta styrelseledamöter så skall minst tre personer av 
vardera könen finnas med i styrelsen.  

4. Ett aktiebolag med nio styrelseledamöter skall ha minst fyra personer av vardera 
könen med i styrelsen. 
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5. Om aktiebolaget har fler än nio styrelseledamöter så skall vartdera könet vara 
representerat i styrelsen med minst 40 %. (DS 2006:11)   

 
Om styrelsen ej skulle sättas samman enligt dessa regler kommer aktiebolaget vara tvungen 
att betala särskilda avgifter som skall uppgå till 150 000kr. Denna lag hade för avsikt att träda 
i kraft den 1 januari 2008 om förslaget vunnit laga kraft. I författningsförslaget diskuterar af 
Sandeberg risken med att de som könskvoteras blir ifrågasatta av omgivningen trots att avkall 
inte skall göras på de grundläggande kompetenskraven enligt lagförslaget. Dock tror af 
Sandeberg att denna fråga försvinna allteftersom könsfördelningen blir jämnare. När den nya 
regeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen tog över makten 2006 förkastades lagförslaget 
angående könskvotering till börsbolagsstyrelserna. Af Sandeberg har trots det nedlagda 
intresset i Sverige fått uppleva stort intresse från andra länder. Många länder vill veta vilka 
slags sanktioner som fanns med i förslaget samt vilka företag ett lagförslag skulle innefatta. 
Trots trenderna i övriga Europa väljer alltså den svenska regeringen att försöka lösa problemet 
utan lagstiftning. När ”hotet” om lagstiftning fanns i Sverige ökade andelen kvinnor på 
chefspositioner. (DS 2006:11)  
 

3.9 Könskvotering i utlandet 
Forskning har visat att könskvotering kan ha påverkat att antalet kvinnor inom politiken har 
ökat. Att könskvotera inom politiken dök upp som ett fenomen på mitten av 1970-talet i 
Norge som av tradition alltid haft en hög andel kvinnor i parlamentet. Könskvotering inom 
politiken är den mest synliga och direkta metoden som politiska partier har använt sig av för 
att öka den kvinnliga representationen. Användningen av könskvotering inom politiken har 
ökat stadigt över tiden. Mellan 1985 och 1992 var ökningen som störst och ett stort antal 
partier började använda sig av könskvotering. Utvecklingen avtog efter 1992 vilket till stor 
del beror på att det inte fanns så många kvar av dem som inte redan infört könskvotering och 
som praktiskt har möjlighet att använda sig av denna metod, det vill säga det potentiella 
användarantalet minskade. (Caul 2001) Könskvotering är en relativ ny men allt mer vanlig 
metod att ta till för att minska underrepresentation av kvinnor. (Jones och Navia 1999) Det är 
inte enbart i Sverige som frågan har väckts och diskuterats (DS 2006:11). Vi kommer i detta 
avsnitt redogöra för hur utvecklingen går i några andra länder.  
 
3.9.1 Latinamerika 
Könskvotering har blivit särskilt vanligt i Latinamerika. Argentina blev 1991 första land att 
införa lagstiftning om könskvotering. Lagstiftningen i Argentina handlade enbart om att få in 
kvinnor i politiken och i de olika kamrarna. År 1997 hade den kvinnliga procentandelen stigit 
från fyra procent till tjugosju procent. Denna succé gjorde att en rad andra länder i Latin 
Amerika och övriga världen började utreda om att vidta en eventuell lagstiftning. Det är dock 
osäkert om alla de Latin Amerikanska länderna som har infört lagar om könskvotering 
kommer att se några resultat. Alla länder har olika metoder vid valet av politiker och därför 
kommer implementeringen inte att bli lika i alla länder. (Jones och Navia 1999) 
 
3.9.2 Norge 
Redan 1973 infördes åtgärder för att öka kvinnorepresentationen i offentliga organ. Särskilda 
föreskrifter infördes för att öka representationen speciellt inom statliga styrelser, nämnder och 
delegationer. Reglerna skärptes 1976 eftersom åtgärderna inte bedömdes ha påverkat 
utvecklingen på ett tillfredställande sätt. 1981 lagfästades kraven på representation av båda 
könen i alla offentliga organ. Syftet var att könsfördelningen skulle säkras och snabbare 
påverka utvecklingen. Efter införandet av dessa åtgärder har det uppmärksammats att de 
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negativa attityderna i Norge kring könskvotering blivit allt mindre. I Norge beskrevs 
effekterna som övervägande positiva. Beslutsunderlaget hade märkbart breddats och förnyats, 
debatterna hade blivit mer aktiv, de ”mjuka” frågorna fick mer fokus samt att stämningen 
upplevdes lättsammare. (SOU 1987:19) 1988 införde Norge ett krav om 40 procentig 
representation av vartdera könet i beslutande offentliga organ. I mars 2003 nådde Norge sitt 
mål med 45,7 procent kvinnor i styrelser, däremot var andelen kvinnor i de privatägda publika 
aktiebolagen endast 7,3 procent. I en proposition från år 2003 uttryckte regeringen skäl till att 
ingripa eftersom samhället inte fullt ut tog till vara på kvinnornas kompetens. Regeringen såg 
detta som ett resursslöseri och att nya regler kring könsrepresentation skulle komma att ändra 
denna situation. När en kontroll gjordes i juli år 2005 vara det enbart 13.1 procent av de 
privatägda publika aktiebolagen som hade uppfyllt alla krav på könsfördelning. Regeringen 
beslutade sig därför för att lagstadga beträffande de bolag som ej nått kraven. Denna lag 
trädde i kraft den 1 januari 2006. (DS 2006:11) Lagen kräver att minst 40 procent skall vara 
av vartdera könet för alla offentligt ägda bolag samt alla privatägda publika aktiebolag. De 
företag som inte uppfyller dessa krav innan den 1 januari 2008 kommer att tvångslikvideras 
och för alla nybildade företag gäller reglerna direkt. (Ludvigsson 2006) På ett år har antalet 
styrelser som är jämställda fördubblats i Norge. Ett argument mot könskvotering är att det 
skulle påverka kompetensen i företagen dock har det visat sig i Norge att fler kvinnor i 
bolagsstyrelser är högutbildade än vad männen i styrelserna är. (Ringborg 2007) 
 
3.9.3 Danmark 
I Danmark finns sedan år 2000 en lagstiftning om hur offentliga kommittéer, kommissioner 
och liknande organ skall tillsättas. Lagen avser en jämn fördelning av kvinnor och män i de 
organ som påverkar samhället. Lagen inrymmer inget specifikt krav utan mer en önskan om 
att båda könen skall vara representerade till 50 procent. De som utser en ledamot till dessa 
organ skall lämna förslag på både en kvinna och en man. En balanserad könssammansättning 
skall eftersträvas, det vill säga ha minst en tredjedel av vartdera könet, i publika aktiebolag, 
handelsbolag, fonder och stiftelser. I mars 2005 lades ett beslutsförslag fram i folketinget som 
gick ut på att fler kvinnor skall nå toppositioner. Förslaget innehåller mål såsom ett minimum 
på 25 procent kvinnor innan utgången på år 2009 på ledande positioner i näringslivets 
organisationer. (DS 2006:11) 
 
3.9.4 Finland 
Finland har sedan år 1986 en lag som skall hindra könsdiskriminering samt att förbättra 
kvinnans ställning i arbetslivet. I de finska förarbetena finner vi det så kallade 
kvotbestämmelsen som anger att kvinnor och män skall vara representerade till minst 40 
procent i statliga kommittéer, delegationer, andra statliga organ samt kommunala organ. 
Lagen gäller dock inte kommun fullmäktige eller om särskilda skäl finns. Att öka andelen 
kvinnor på de olika beslutsarenorna är ett av de mål som återfinns i den finska regeringens 
jämställdhetsprogram 2004-2007. (DS 2006:11) 
 
3.9.5 Europa 
Runt om i Europa finns det lagar om könskvotering som är på gång. Den 1 mars 2004 skrevs 
en överenskommelse, om lika behandling och jämställdhet mellan könen på arbetsplatser, i 
Frankrike. Ett kvoteringsförslag uppkom ur denna överenskommelse men röstades ner 
eftersom en lag skulle strida mot konstitutionen som säger att: ”Frankrike garanterar jämlikhet 
för alla medborgare utan att göra åtskillnad på ras, religion och kön.” (DS 2006:11) Det 
förväntas dock komma upp ett nytt förslag. Regeringarna i Tyskland och Storbritannien har 
kommit överens med de största företagen i länderna angående kvinnlig representation i 
styrelser. (Ringborg 2007) Överenskommelsen handlade om att föregen skulle underlätta för 
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kvinnor att kombinera familj och arbete. Ett initiativ i Schweiz gick ut på att minst 30 procent 
av vartdera könet skulle finnas representerade i företagsstyrelser. Detta initiativ förväntas leda 
till ett lagförslag under år 2008 i Schweiz angående jämställdhet i bolagsstyrelser. (DS 
2006:11) Österrike har visat intresse av utformningen på den svenska lagförslaget eftersom de 
i dagsläget förbereder inför en lagstiftning. (Kiepels, 2007) 
 

3.10 Avrundning 
I detta kapitel har vi beskrivit teorier och åsikter som vi anser viktiga för studien. De 
viktigaste teorierna vi kommer att ta med oss till intervjuguiden och enkäten är diskussionen 
kring glastaket och homosocialreproduktion, de aspekter som kvinnor på ledande positioner 
tillför en organisation, de olika argumenten kring könskvotering, vilka alternativa åtgärder 
som finns istället för könskvotering samt de olika ståndpunkterna som finns kring 
könskvotering. Dessa teorier är vår enkät och intervjuguide uppbyggda av och det är således 
även dessa teorier vi huvudsakligen kommer att analysera. Vi har valt att ha med aspekter 
som kvinnor tillför och alternativa åtgärder i intervjuguiden eftersom respondenterna har stor 
erfarenhet av arbetslivet och kan således tillföra intressanta aspekter de uppmärksammat i sitt 
arbetsliv eller kanske till och med tillämpat. När enkätstudien och intervjuerna hade 
genomförts gjorde vi en återkoppling till teorin för att utveckla de teorier som studiens 
deltagare belyst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3:3: Studiens enkät och intervjuguides uppbyggnad 
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4. Forskningsdesign 
 

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga i vår studie. Vi 

kommer inledningsvis att beskriva de primärkällor vi använt samt hur urvalet 

till dessa har gjorts. Därefter förklarar vi hur vi utformat och genomfört 

intervjuerna samt enkätstudien. Sist kommer vi att redogöra för den access vi 

erhållit i samband med intervjuerna och enkäterna.  

 
 

4.1 Primärkällor 
Primärdata är nya data som samlats in specifikt för att användas i den aktuella 
studien genom en eller flera datainsamlingsmetoder. (Dahmström 2000) I vår 
studie består primärdatakällorna av semistrukturerade intervjuer samt en 
enkätstudie. Totalt genomfördes nio intervjuer samt en gruppenkät som 
resulterade i 219 svar. Både intervjuerna och enkäten utgick från vår 
frågeställning och syfte.   
 

4.2 Urval 
I denna studie har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval. Denna urvalsmetod 
innebär att forskaren själv väljer vilka respondenter som skall ingå i studien. 
(Bryman 2004) Anledningen till bekvämlighetsurvalet var att vi medvetet sökte 
efter personer som enligt oss befinner sig i en situation där de på något sätt 
påverkar framtidens näringsliv. Med detta som utgångspunkt valde vi att dels 
att genomföra en gruppenkät samt nio semistrukturerade intervjuer.  
 
4.2.1 Urval till enkätstudie 
Vår enkätstudie riktade sig mot universitetets ekonomistudenter eftersom deras 
åsikter och attityder kring könskvotering är av särskilt interesse för oss. 
Studenter blir en del av framtidens näringsliv i och med att de avslutar sina 
studier och kliver in i arbetslivet. Många av dem kommer så småningom även 
en dag att vara aktuell till de högre posterna ute i organisationerna. Vi valde att 
dela ut enkäten till de studenter som under vårterminen 2007 läste kursen 
Vetenskaplig metod samt Nationalekonomi A på Handelshögskolan vid Umeå 
Universitet. Dessa kurser innefattar studenter från programmen Service 
Management, Retail and Supply Chain Management, Civilekonomprogrammet, 
PolMag programmet, International Business program samt fristående 
kursstudenter. Vi valde att dela ut enkäten i dessa kurser eftersom vi på så vis 
fick svaranden från många olika program.  
 

4.2.2 Urval till intervjuer 
Till våra nio semistrukturerade intervjuer låg fokus på att välja ut personer som 
genom sin yrkesbefattning påverkar dagens och framtidens näringsliv. Vi valde 
att inrikta oss på personer ur tre olika grupper; arbetsorganisationer, offentlig- 
samt privat sektor. Denna gruppering syftade till att kartlägga om det finns 
skillnader i attityder utifrån om respondenterna tillhör offentlig- kontra privat 
sektor eller arbetsorganisationerna. En viktig aspekt var även att erhålla en 
jämn fördelning av kvinnliga respektive manliga respondenter i syfte att få en 
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förståelse för eventuella skillnader utifrån könstillhörighet. Av denna anledning har vi 
medvetet valt ut fem kvinnliga och fyra manliga respondenter att deltaga i denna studie. Dessa 
består av två kvinnor och en man från arbetsorganisationer, två kvinnor och en man från den 
offentliga sektorn samt två män och en kvinna från den privata sektorn.     
 
I nedanstående tabell redovisas respondenterna som deltagit i intervjustudien: 
 
Gruppering Namn Befattning Intervjuform Datum Antal 

minuter 
Offentlig sektor Karin Larsson 

Tängdén  
Flygplatschef Umeå 
Luftfartsverket 

Semistrukturerad 
intervju, Larsson 
Tängdéns kontor 

2007-04-
13 

56 

Offentlig sektor Sofie Edberg Landstingsdirektör Semistrukturerad 
intervju, Edbergs 
kontor 

2007-04-
18 

54 

Offentlig sektor Lennart 
Holmlund 

Kommunstyrelsens 
ordförande, Umeå 

Semistrukturerad 
intervju, Holmlunds 
kontor 

2007-04-
23 

53 

Privat sektor Carina 
Folkesson 

Regionchef 
Umeå/Skellefteå, 
Svenskt Näringsliv 

Semistrukturerad 
intervju, Folkessons 
kontor 

2007-07-
19 

55 

Privat sektor Hans Ståhl VD NCAB Semistrukturerad 
intervju, 
Konferensrum på 
NCAB 

2007-04-
25 

61 

Privat sektor Curt 
Källströmer 

Chef för 
ordförandekansliet 
Handelsbanken 

Semistrukturerad 
intervju, 
Källströmers kontor 

2007-04-
27 

56 

Arbets-
organisation 

Sture Nordh Ordförande TCO Telefonintervju, 
lugn miljö hemma 
hos en av författarna  

2007-04-
23 

46 

Arbets-
organisation 

Anna Ekström Ordförande SACO Semistrukturerad 
intervju, 
Konferensrum på 
SACO 

2007-04-
26 

60 

Arbets-
organisation 

Wanja 
Lundby-Wedin 

Ordförande LO Skriftlig intervju 2007-05-
14 

 

 
Figur 4:1: Respondenter 

 
Vi valde att kontakta åtta av de nio respondenterna via elektronisk e-post. I E-posten berättade 
vi om oss själva, vad vi studerar, syftet med c-uppsatsen, vad en eventuell intervju skulle 
behandla, varför vi vände oss just till denna respondent samt kontaktuppgifter de kunde nå oss 
på. Därefter fick vi besked via e-post eller telefon, där respondenterna själva eller deras 
sekreterare bokade in en tid för en intervju. (Bilaga 1) Eftersom Hans Ståhl blev aktuell i ett 
senare skede av urvalsprocessen, valde vi att ringa honom. Vi var angelägna om att få tag i 
honom snarast för att öka möjligheterna till att boka in en intervjutid som passade Ståhl under 
de dagar vi skulle tillbringa i Stockholm och intervjua två andra respondenter.  Vi valde att ge 
Hans Stål samma information som studiens syfte, vad intervjun skulle behandla samt varför vi 
vänt oss till just honom, som de andra respondenterna fått.  
 

 
 



 - 26 - 

4.3 Utformning 
Vid utformningen av intervjuguide och enkät skall frågeställningen ligga i fokus så att 
insamlingsmetoden ger svar på studiens frågor. Ett vanligt förekommande fel är att forskaren 
formulerar frågor till respondenterna utan att beakta frågeställningen. Konsekvensen med 
detta blir ofta att forskaren i efterhand upptäcker att denne ej fått sina frågor besvarade. 
(Dahmström 2000)   
 

4.3.1 Enkätkonstruktion och genomförande 
Det är viktigt att anta en genomtänkt struktur av frågorna i enkäten. (Trost 2001) Enkäten 
består av fyra inledande frågor om respondenten till exempel kön och ålder samt elva stycken 
frågor om attityder kring könskvotering. (Bilaga 2) Vi valde att medvetet utforma vår enkät så 
att den skulle vara lättöverskådlig, tydlig och med relativt få öppna frågor för att undvika att 
den upplevdes krävande och komplicerad, vilket kan resultera i minskat deltagande. (Bryman 
2004) 
 
Enkätstudien genomfördes som en gruppenkät till samtliga närvarande studenter. Vi valde att 
ge ut enkäten till de studenter som under vårterminen 2007 läser kursen Vetenskaplig metod 
samt Nationalekonomi A på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Detta är en vanlig 
metod att ta till vid beskrivande studier av en specifik grupp. Fördelar med denna metod är att 
forskaren når många personer både billigt och snabbt samt att bortfall på grund av vägran 
tenderar att bli liten. Riskerna med gruppenkäter är att de svarande kan bli påverkade av 
gruppledaren eller kamrater, anonymitet kan ej säkerställas, risk för mätfel och 
variabelbortfall samt att forskaren ej kan återkomma till de svarande vid oklara svar. 
(Dahmström 2000) Vi ansåg att detta var den bästa metod med utgångspunkt från vår 
frågeställning eftersom vi ville ta reda på vad en större grupp ekonomistudenter ansåg om 
könskvotering till ledande befattningar och styrelseuppdrag. Metoden var även tidseffektiv, 
vilket vi ansåg vara viktigt eftersom studiens längd är begränsad. För att minska risken med 
att vinkla de svarandes svar försökte vi vara objektiva i vår introduktion och beskrivningar av 
studien. Det finns alltid en risk att de svarande påverkas av bänkgrannen men i detta fall anser 
vi denna risk vara obetydlig eftersom enkätens frågor inte är av känslig art. För att alla 
studenter ej skulle hindras delge information valde vi att låta enkäten vara anonym samt vid 
insamlandet låta de svarande lägga enkäten med framsidan ner i den återsamlade bunten.    
 
För att undvika brister i enkäten testade vi först frågorna på vår handledare och två andra 
studenter. Utifrån de synpunkter och felaktigheter som fördes fram av dessa svaranden 
genomförde vi ett antal justeringar. (Bryman 2004) Innan studenterna fick tillgång att svara på 
enkäten genomförde vi en kort presentation av oss själva som författare till denna studie, en 
förklaring av studiens syfte och varför vi vänder oss just till dessa studenter. Enkätens 
tidsåtgång varierade mellan de olika svarande och tog ungefär 5-10 minuter att genomföra. 
När svarande var klara med sina svar samlade vi ihop dessa och tackande för att de tagit sig 
tid. 
 
Redan vid utformningen av enkätens frågor bör forskaren tänka på hur kodningen av svaren 
skall se ut samt vilket statistikprogram som skall användas. Vi använde oss av SPSS för att 
bearbeta den data vi samlat in. Varje enkät fick ett löpnummer som vi numrerades från 1-219, 
vilket innebär att varje besvarad enkät får ett identitetsnummer. (Trost 2001) Frågorna i vår 
enkät är i huvudsak slutna vilket gör svaren lättare att administrera och analysera. De slutna 
frågorna ökar dessutom jämförbarheten i svaren. Vi går däremot miste om eventuell 
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information som de fasta svarsalternativen inte täcker. För att samla in även sådan extra 
information bestod vår enkät av ett antal öppna frågor. 
 
4.3.2 Intervjuguide och genomförande 
För att genomföra intervjuerna var vi först tvungen att konstruera en intervjuguide. Vid 
utformningen av guiden fokuserade vi på att formulera frågor som länkade samman studiens 
syfte, problemformulering och det teoretiska kapitlet. Vi började med frågor kring 
respondenten och lite allmänna frågor kring könskvotering. Därefter frågade vi en del frågor 
om attityder kring könskvotering och lösningar till ökad jämställdhet. Vi ställde många frågor 
som kan upplevas som likadana men med en annan vinkling för dem att tänka till lite extra 
och därmed erhålla uttömmande svar. När vi skrev frågorna utgick vi från den teori vi hämtat 
kunskap ifrån och som passade ihop med vår frågeställning.  
 

Intervjuguiden är utformad som en semistrukturerad intervju. (Bilaga 3) Intervjuguiden är 
uppbyggd efter ett frågeschema där frågornas ordningsföljd kan variera mellan olika 
intervjutillfällen. Frågorna är relativt allmänt formulerade och ger även möjlighet till nya 
frågor eller följdfrågor om så bedöms vara av intresse. (Bryman 2004) Intervjuguiden börjar 
med inledande frågor om respondenten och dess befattning i företaget/organisationen. 
Därefter följde frågor om kvinnligt ledarskap och betydelsen av kvinnor på ledande 
positioner. De avslutande avsnitten i intervjuguiden belyste könskvotering som lösning på 
kvinnounderrepresentation samt alternativa tillvägagångssätt.  

 
Pilotstudier används för att säkerställa att undersökningsmetoden fungerar. (Bryman 2004) 
Innan vi påbörjade våra intervjuer genomförde vi en pilotintervju med en respondent som inte 
ingår i vårt urval. Anledningen till att vi valde att göra en testomgång var för att säkerställa att 
intervjuguidens frågor var tydligt formulerade, innehöll en lagom mängd frågor för att 
respondenterna ej tappar intresset i slutet av intervjun samt för att kontrollera intervjuns 
längd.  
 
Intervjuerna bestod av sju stycken besöksintervjuer, en telefonintervju samt en 
skriftligintervju. Målsättningen var att genomföra alla intervjuer som besöksintervjuer. 
Anledningen till att vi valde att göra en telefonintervju med Nordh var att respondenten på 
grund av bristande tid ej hade möjlighet att träffa oss. Lundby-Wedin hade på grund av 
pressat schema varken tid att träffa oss eller medverka på en telefonintervju. För att få ta del 
av hennes åsikter och tankar kring ämnet beslutade vi oss därför för att göra en 
skriftligintervju. Eftersom vi ansåg att respondenternas åsikter var av betydande intresse för 
oss valde vi att genomföra en telefonintervju och en skriftligintervju som utgick från samma 
intervjuguide som besöksintervjuerna.  
 

Intervjuerna som genomfördes efter pilotstudien varade alla mellan 53 och 61 minuter bortsett 
från telefonintervjun som var något kortare och uppgick till cirka 40 minuter. Skälet till att 
telefonintervjun varade under en jämförelsevis kortare tid, anser vi bero på att respondenten 
var mer förberedd eftersom vi före intervjutillfället skickat intervjuguiden samt att 
telefonintervjun var mer saklig. Anledningen till att telefonintervjun blev mer saklig tror vi 
bottnar i att utsvävningar i större utsträckning undviks när intervjupersonen ej sitter öga mot 
öga med respondenten.  
 
Alla de sju besöksintervjuer genomfördes på respektive respondents kontor eller närliggande 
konferensrum. Vi var noga med att intervjuerna genomfördes på så stillsamma miljöer som 
möjligt så att respondenterna ej påverkas negativt av oljud eller andra störande moment i 
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omgivningen. Telefonintervjun ägde rum i lugn miljö hemma hos en av författarna till denna 
studie. Till denna telefonintervju hade vi lånat en konferenstelefon med inbyggd 
högtalarfunktion som vi kopplade in mot telefonjacket. Genom att använda 
konferenstelefonen undveks störande moment som att hålla i en telefonlur under intervjun, 
täckningsförsämringar som kan uppkomma i mobilnät, att ljudkvalitén förbättrades både för 
vår och respondentens del samt att båda författarna kunde ta del av och lyssna på 
respondentens svar. Vi upplevde att vi med denna metod kunde vara mer avslappnade när vi 
ställde våra frågor och lyssnade på respondenten. Den skriftliga intervjun genomfördes av 
Lundby-Wedin när hon fick tillfälle att svara på våra frågor och skickades sedan till oss via 
elektronisk e-post.  
 
Endast tre av våra respondenter gavs möjlighet att ta del av intervjuguiden före 
intervjutillfället. Vi hade vid studiens planeringsfas bestämt oss för att respondenterna ej 
skulle ges denna möjlighet om de inte själva efterfrågade detta, eftersom vi sökte spontana 
svar från våra respondenter. Folkesson, Svenskt näringsliv, bad på eget initiativ om att få 
frågorna på förhand. För att underlätta den telefonintervju som vi hade med Nordh, 
ordförande TCO skickade vi intervjuguiden till honom. Vi anser inte att de svar vi fick från de 
två respondenterna som gavs möjlighet att se frågorna före intervjutillfället skiljer sig åt från 
de övriga respondenterna, vad det gäller innehåll eller attityder kring könskvotering. Lundby-
Wedin svarade som vi tidigare nämnt på vår intervjuguide skriftligen. Vi hade dock i ett 
introduktionsbrev beskrivit vår definition av könskvotering samt bett Lundby-Wedin att svara 
utförligt på alla frågor då vi inte hade möjlighet att ställa några följdfrågor. Av den anledning 
anser vi inte att de data som förts fram av Folkesson, Lundby-Wedin eller Nordh på något sätt 
bör särbehandlas i analys- eller slutsatsavsnitt. 
 
Alla nio respondenter som deltog i intervjustudien har givit sitt godkännande till att vi 
använder deras namn och befattning i studien. Folkesson lade ett önskemål om att innan 
tryckning få läsa igenom de åsikter som finns med i respondentens avsnitt, för att säkerställa 
att inget missuppfattas och på så sätt behandlas fel i denna studie. Vi skickade därför de delar 
i studien där vi använt oss av respondentens svar från intervjun på elektronisk e-post för ett 
godkännande. Folkesson ansåg att allt som skrivits var i enlighet med hennes åsikter och ville 
därför ej ta bort något avsnitt. Däremot lade Folkesson till några detaljer för att bestyrka sina 
åsikter. 
 
Vid alla intervjutillfällen fanns båda författarna närvarande. De sju besöksintervjuer och 
telefonintervjun var uppdelade att samma författarna ställde samtliga frågor i intervjuguiden 
medan den andra författaren antecknade direkt ner svaren från respondenten på dator. 
Följdfrågor ställdes av båda författarna i den mån vi fann det nödvändigt. Direkt efter varje 
intervjutillfälle satt vi tillsammans och bearbetade materialet för att säkerställa att all 
information tagits i beaktande samt att inget misstolkats. Denna metod upplevde vi var 
optimal eftersom vi ansåg oss hunnit skriva ner allt vad respondenten sagt som var av intresse 
utifrån vårt syfte och vår frågeställning. Metoden innebar även att vi sparade dyrbar tid som 
annars skulle ha ägnats åt transkribering och omskrivning av det transkriberade materialet. 
Med den valda metoden erhöll vi direkt ett utförligt utkast av intervjun, där vartdera svaret 
återgavs under respektive fråga i intervjuguiden. Omarbetningen av materialet blev därför 
minimal och vi kunde därmed lägga mer av den begränsade tiden att fokusera på diskussion 
och slutsatser, vilka vi anser vara centrala. 
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4.4 Access 
Access handlar om huruvida forskaren får tillträde till information. Genom att förmedla 
studiens syfte och varför den är relevant på ett seriöst och trovärdigt sätt kan forskaren få 
tillträde till unik information.(Johansson Lindfors 1993) Bortfall kan uppstå när respondenter 
vägrar deltaga, ej är nåbar eller av någon annan anledning inte kan lämna efterfrågad 
information (Bryman 2004). 
  
4.4.1 Access enkät 
Vid bekvämlighetsurval är sannolikheten att så gott som alla enkäter blir besvarade 
hög.(Bryman 2004) För att få tillträde till studenterna beslöt vi oss för att först besöka 
kursansvarig för att bestämma ett datum som passade. Genom att bestämma en specifik plats 
och tidpunkt ansåg vi oss minska frekvensen av bortfall eftersom vi var närvarande under en 
tidpunkt där studenterna fortfarande befann sig i föreläsningssalen.  En annan fördel med 
detta var att föreläsaren avvarade tid av sin undervisning, vilket medförde att studenterna inte 
behövde besvara enkäten under rasten. Vi tror att dessa aspekter bidrog till att studenterna 
besvarade våra frågor mer utförligt och under mindre stressade former.   
 
Vi upplevde att svararfrekvensen på våra enkäter var hög. På de slutna frågorna med 
svarsalternativ erhöll vi svar från alla respondenter. Svarsfrekvensen på de öppna frågorna var 
lägre (Bilaga 2) och med varierat innehåll. Anledningen till att svarsfrekvensen var lägre på 
dessa frågor tror vi beror på att svaren krävde större tankeverksamhet och ansträngning från 
de svarande. 
 
4.4.2 Access intervju 
För att erhålla en hög access lade vi stor vikt vid utformandet av det elektroniska brev som vi 
skickade ut till de respondenter vi valde ut till denna studie. (Bilaga 1) Vi eftersträvade att på 
ett förtroendeingivande sätt beskriva syftet med studien och betydelsen av respondenternas 
deltagande. Genom detta brev tror vi att respondenterna kände sig mer positivt inställd till 
studien och därmed mer entusiastisk och tillmötesgående att deltaga. Ekström kontaktade oss 
efter endast fem minuter för att bekräfta sitt deltagande i studien.  
 
Nordh och Lundby-Wedin kunde inte ställa upp på en besöksintervju eftersom deras scheman 
var fullspäckade hela våren. Nordh hade endast en lucka i maj månad och valde att ägna den 
till att deltaga i vår studie i form av en telefonintervju. Lundby-Wedin har under maj månad 
blivit vald till Europafackets ordförande och hade av den anledningen inte heller tid för en 
telefonintervju. Lundby-Wedin var trots detta angelägen om att deltaga i studien och därför 
valde vi att genomföra en skriftlig intervju. Lundby-Wedins sekreterare ringde dessutom från 
Sevilla för att ge några kompletterande svar.  
 
Vi har haft väldigt god access i denna studie. Vi upplever att våra respondenter besvarat våra 
frågor på ett sanningsenligt sätt och enligt bästa förmåga. Vi har ej upplevt att någon av 
respondenterna besvärats av våra frågor och av den anledningen valt att avstå från att delge 
information. Alla respondenter har varit väl insatta i den problematik som idag råder och visat 
på ett starkt engagemang till att arbeta för en praktisk lösning på problematiken. 
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5. Enkätstudie 
 

Detta kapital bygger på svaren från de 219 studenter som deltog i enkätstudien. 

Först kommer vi att redovisa resultaten från de fasta svarsalternativen och 

därefter resultaten från enkätstudiens öppna frågor. Vardera avsnitt efterföljs 

av ett analys och diskussionsavsnitt där vi analyserar och diskuterar den 

information vi samlat in från enkätstudien.  

 

 

5.1 Attityder  
 
5.1.1 För eller emot könskvotering 
Av 219 svarande studenter var 78 procent emot könskvotering, 18 procent för 
och fyra procent ställde sig tveksamma. 88 procent av männen är emot 
könskvotering och 67 procent av de kvinnliga svarande. Tio procent av männen 
ställer sig positiva till könskvotering och 29 procent av alla kvinnor. Tre 
procent av alla män och fem procent av kvinnorna ställde sig obeslutsamma till 
könskvotering.  
 
 
 

 
 
 
 
5.1.2 Lagstiftning av könskvotering 
76 procent av de svarande var emot en lagstiftning om könskvotering, 13 
procent ställde sig positiva och 10 procent var osäkra. 86 procent av alla 
svarande män är emot en lagstiftning och 66 procent av kvinnorna. 12 procent 
av männen var positiva till en lagstiftning och 15 procent av kvinnorna. Knappt 
två procent av männen var osäkra till en lagstiftning av könskvotering medan 
20 procent av kvinnorna var osäkra. 
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5.1.3 Studieinriktning 
Av de svarande civilekonomerna var 63 personer emot, sex personer för och en person osäker 
om sin attityd till könskvotering. På Retail and Supply Chain Management var fördelningen 
20 personer emot, en för och två osäkra till könskvotering. På Pol Mag Programmet var det 32 
personer som var emot könskvotering, 18 personer som ställde sig positiva samt en svarande 
som var osäker. Service Management Programmet hade 39 personer som var emot 
könskvotering, åtta personer som var positiva och en person var osäker. Av de fristående 
kursstudenterna var 15 personer emot könskvotering, fem positiva och två osäkra. Av de fyra 
Internationell Business Program studenterna var en emot könskvotering, två svarandena var 
positiva och en var osäker. Totalt av alla de svaranden kom 45 procent av alla som ställde sig 
positiva till könskvotering från Pol Mag programmet.   
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5.1.4 Acceptera könskvotering 
63 procent svarade att de ej kan tänka sig att bli könskvoterad till en tjänst, 21 procent svarade 
att de kan tänka sig bli könskvoterad och 16 procent var osäkra. 73 procent av männen skulle 
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inte kunna tänka sig att bli könskvoterad till ett jobb, av kvinnorna var det 52 procent. Enbart 
15 procent av männen ställde sig positiva till att bli könskvoterad och 28 procent av 
kvinnorna. 12 procent av männen var osäkra och 20 procent av kvinnorna. 
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5.1.5 Avstå på grund av könskvotering 
Totalt sett skulle 47 procent av de svarande inte avstå ett arbete medan 31 procent skulle göra 
detta och 22 procent är osäkra. 49 procent av alla män skulle inte avstå från ett arbete om de 
fick reda på att de blivit könskvoterade. 45 procent av kvinnorna skulle inte heller göra det. 
Av männen skulle 35 procent avstå från ett jobb och av kvinnorna 27 procent. 17 procent av 
männen är osäkra hur de skulle ställa sig till att bli könskvoterad och 28 procent av kvinnorna.  
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5.1.6 Chef inom tio år 
Totalt sett är det 53 procent av alla svarande som tror att de kommer arbeta som chefer inom 
tio år. 28 procent tror sig inte arbeta som chef inom tio år och 20 procent är osäkra. 60 procent 
av alla män och 45 procent av alla kvinnor vill arbeta som chef inom tio år. Av männen är det 
24 procent som inte vill arbeta som chef och av kvinnorna är det 32 procent. 17 procent av 
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männen och 23 procent av kvinnorna är osäkra på om de kommer arbeta som chef inom tio år. 
Av de personer som vill arbeta som chef inom tio år så är 96 av 114 personer negativa till 
könskvotering. 41 av de 60 personer som inte vill bli chefer är emot könskvotering.  
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5.1.7 Rekrytera en kvinna trots lägre kompetens  
175 av våra 219 svarande skulle inte anställa en kvinna med lägre kompetens i syfte att jämna 
ut könsfördelningen. 19 personer skulle anställa kvinnan för att få en jämnare arbetsgrupp och 
22 personer är osäkra på om de skulle göra det. 3 personer valde att inte svara på denna fråga.  
96 män skulle inte välja en kvinna med lägre kompetens i syfte att jämna ut könsfördelningen 
och 79 kvinnorna skulle inte heller göra det. 8 män och 11 kvinnor skulle välja en kvinna med 
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lägre kompetens till förmån för könsfördelningen. 10 män och 12 kvinnor är osäkra på hur de 
skulle agera.  
 

Ja Vet ej Nej

Som chef skulle jag välja en kvinna med lägre kompetens i 
syfte att jämna ut könsfördelningen

0

50

100

150

200

C
o

u
n

t

19 22

175

Ja Vet ej Nej

Som chef skulle jag välja en kvinna med 
lägre kompetens i syfte att jämna ut 

könsfördelningen

0

20

40

60

80

100

C
o

u
n

t

11 12

79

8 10

96

kön

Kvinna

Man

 
 
 
5.1.8 Analys av attityder 
Åsikterna kring om könskvotering är lösningen på kvinnorepresentationen på ledande 
befattningar glider brett isär. Den största gruppen består av personer som är negativa till 
lagstadgad könskvotering (Ekberg Fredell 2005). Det är tydligt att de flesta svarande är 
negativa till en könskvotering. När vi ser till kvinnor och mäns åsikter är männen 
genomgående mer negativt inställda till könskvotering. Kvinnorna är övervägande negativa 
men av resultaten kan vi utläsa att kvinnorna ställer sig mer tvekande i sin uppfattning 
jämförelsevis med männen. Detta tror vi bottnar i det faktum att könskvotering gynnar 
kvinnor. Vi menar att könskvotering skapar en viss osäkerhet bland männen eftersom det blir 
männen som får stiga åt sidan när fler kvinnor skall rekryteras till chefspositioner. Vi tror 
kvinnor kan uppleva och se könskvotering på två sätt. Dels som en metod som möjliggör 
avancemang men samtidigt som en risk att inte bli sedd och tagen på allvar. Attityder 
huruvida könskvotering bör lagstiftas uppvisar ungefär samma resultat som ställningstagandet 
kring könskvoteringen. Den största skillnaden är att gruppen som ställer sig positiva till 
könskvotering har minskat och att andelen osäkra har ökat. Detta tror vi beror på att några av 
de som är positiva till könskvotering kan tycka att en lagstiftning är lite väl hårt. Den 
marginella skillnaden av andelen negativa till könskvotering relativt lagstiftning anser vi är 
underligt eftersom lagstadgad könskvotering begränsar mer än frivillig könskvotering.  Ser vi 
till studieinriktning står Pol Mag programmet för 45 procent av antalet personer som är 
positiva till könskvotering. Om vi inte tagit med dessa svarande utan enbart använt oss av 
ekonomistudenters attityder tror vi att vi hade vi fått en ännu tydligare övervikt av de negativt 
inställda till könskvotering. 
 
Det är väldigt få som skulle kunna tänka sig att bli könskvoterad till en tjänst samtidigt som 
det är nästan hälften av alla svarande män och kvinnor som absolut inte skulle avstå ett arbete 
trots att de blivit könskvoterade. Av kvinnorna var det en större andel som kunde tänka sig bli 
könskvoterade än av männen. Detta kan bero på att könskvotering oftast förknippas med 
kvinnor och att män inte ser något tillfälle då de kan könskvoteras idag. Även fast studenterna 
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är emot könskvotering och inte kan tänka sig att bli könskvoterade så skulle de inte tacka nej 
till en tjänst eftersom det kan gynna dem själva. Vi tror att detta är ett typiskt sätt att se på sitt 
liv och sin omgivning. Det är ibland enkelt att offra lite av sina övertygelser för att få det där 
jobbet. Många kan inte tänka sig bli könskvoterad men få skulle avstå en tjänst. Detta är 
motsättande men vi tror att det är svårt att hålla fast vid sin synpunkt och avstå från ett 
erbjudande om en lockande tjänst.  
 
Det är skillnad på hur många procent av männen och kvinnorna som kan tänka sig bli chef om 
tio år. Vi tror att skillnaden har varit större för några år sedan men att det nu är på väg att 
närma sig varandra allt mer. Detta kan bero på att attityder i samhället kring kvinnliga chefer 
håller på att förändras samt att kvinnor får mer plats och synliggörs mycket mer nu.  
 
De flesta av våra svarande skulle inte anställa en kvinna med lägre kompetens i syfte för att 
jämna ut könsfördelningen på arbetsplatsen. Trots att kvinnan hade lägre kompetens finns det 
några personer som skulle tumma på kompetensen för att få en jämnare arbetsgrupp. För 
dessa är jämställdhetsaspekterna av sådan betydande vikt att organisationens kompetens kan 
sättas åt sidan. 
 

5.2 Öppna frågor 
 
5.2.1 Kvinnor som är för könskvotering 
Den största anledning till att de svarande kvinnorna ställer sig för könskvotering är att kvinnor 
genom detta ges tillträde till de positioner där kvinnor annars har svårt att slå sig in. Några 
områden som studiens svarande anser könskvotering vara lämpligt är inom industrisektorn, 
militär, polis, i styrelser och inom politiken.   
 
Våra svaranden anser att könskvotering kan vara dåligt och opassande när kompetensen sätts i 
skymundan och i maskulina yrken samt vid intag till högskolestudier. Attityderna kring att en 
person fått tjänsten enbart på grund av sitt kön gör att könskvotering kan vara dåligt och 
opassande. Många svaranden menar att det inte finns något tillfälle när könskvotering är 
dåligt och opassande utan att det skulle leda till snabbare resultat när det gäller jämställdhet. 
 
Fördelarna med en lagstiftning är att metoden angriper det problem som finns idag. Ett tvång 
leder till snabba resultat om jämlikhet och att fler kvinnor får tillträde till toppositioner. Några 
svarande menar dock att det alltid bör vara den med högst kompetens som skall väljas och en 
annan svarande ser inga fördelar med att lagstifta eftersom det blir ett tvång. Det finns risk att 
den som blir könskvoterad anses som olämplig av de andra på arbetsplatsen. Det kan bli fel 
när kompetensen blir åsidosatt. En svarande menar att en lagstiftning är onödig i mindre 
företag. Att en lagstiftning kan leda till en mer negativ inställning till kvinnor är ett argument 
som många av de svarande uttrycker en oro för.  
 
5.2.2 Män som är för könskvotering 
Där marknaden inte fungerar skulle det vara bra med könskvotering anser några av våra 
manliga svaranden. Könskvotering är nödvändigt idag för att kvinnor skall få bättre 
möjligheter och att trögheten när det gäller jämställdhet skall förändras. Det är speciellt 
viktigt att rekrytera fler kvinnor till bolagsstyrelser och till regeringen anser några av de 
svarande. Självklart skall den mest meriterade få tjänsten och därför kan könskvotering vara 
opassande ibland. Några av våra respondenter anser det vara opassande att könskvotera till 
värnplikten och till chefspositioner. En av våra svarande tror att den nya generationen har ett 
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annat synsätt och att könsfördelning därför kommer att jämna ut sig på naturlig väg om några 
år.  
 
En lagstiftning skulle minska valfriheten för företagen och kanske skada mer än vad det gör 
nytta. Det kan leda till att fel person hamnar på fel plats och att företaget på så vis tar stryk. 
Det är svårt att jämna ut en orättvisa med en annan. Dock skulle könskvotering leda till bättre 
möjligheter för kvinnor och den tröga strukturen som vi lever i skulle förändras mycket 
snabbare.  
 
5.2.3 Kvinnor emot könskvotering 
Många av kvinnorna som är emot könskvotering kan ändå se positiva aspekter som en 
könskvotering skulle innebära. Några av de kvinnor som ställer sig emot könskvotering som 
metod menar ändå att könskvotering kan vara bra och tillämpbart inom politiken, på 
styrelseposter och i stora organisationer. Idag utbildas fler kvinnor än män men det finns ändå 
fler manliga än kvinnliga chefer vilket inte är bra. Könskvotering kan vara bra för att jämna ut 
könsskillnader och öka antalet kvinnor där män är överrepresenterade, anser en del av våra 
svarande. Det är bra om båda könen är representerade och om två personer har exakt samma 
meriter tycker några av våra svaranden att det är bra om det underrepresenterade könet 
rekryteras.  
 
Könskvotering kan leda till att fel person hamnar på fel plats och att det inte är kompetensen 
som styr anser många av våra svarande. Den största delen av våra kvinnliga svarande som är 
emot könskvotering ser inget samanhang där könskvotering skulle kunna vara bra eller 
tillämpbart. 
 
En lagstiftning om könskvotering skulle göra samhället mer jämställt och ge minoriteten en 
större chans att lyckas. Vi skulle få fler kvinnliga chefer och därmed en bättre balans. Det 
skulle även minska möjligheten att diskriminera och de gamla vanorna skulle brytas anser 
några av våra svaranden. De flesta anser att det inte finns några fördelar med en lagstiftning 
eftersom kompetensen måste få styra och inte könet. Fel person skulle hamna på fel plats och 
det skulle därför skapa starkare motstånd till kvinnliga chefer. Det är orättvist mot de personer 
med högre kompetens som måste stå åt sidan på grund av sitt kön. Några svaranden menar 
även att kvinnor som blir könskvoterade skulle känna sig förnedrade och inte ses som 
kompetenta. Det borde vara upp till varje företag att bestämma vem de vill anställa och på 
vilka grunder. Många av de svarande är eniga om att den bästa personen skall erbjudas 
tjänsten. 
 
5.2.4 Män som är emot könskvotering 
De flesta av de manliga svaranden som är emot könskvotering ser till skillnad från kvinnorna 
inget tillfälle när det skulle kunna vara bra och tillämpbart. Några andra framhäver att det kan 
vara bra i stora offentliga företag där män är överrepresenterade samt inom politiken. När det 
finns två jämlika parter anser en del av de svarande att det kan vara bra att välja personen från 
det underrepresenterade könet i syfte att jämna ut könsfördelningen.  
 
Många av våra svaranden anser att det alltid är dåligt och opassande med könskvotering. Den 
mest lämpade bör få jobbet. I organisationer i näringslivet, i styrelser och inom 
militären/polisen framhävs det opassande att könskvotera. Även på chefspositioner och inom 
familjeföretag anser några av våra svaranden att det borde vara upp till företagen själva att 
avgöra vilka personer de vill anställa. 
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De flesta män som är emot könskvotering anser att det inte finns några fördelar med en 
lagstiftning. Några menar att en lagstiftning skulle göra det mer jämställt och att det kan vara 
en bra start. En lagstiftad könskvotering skulle påskynda utveckling och kvinnor skulle få 
synas mer. De negativa aspekterna med en lagstiftning som framförs av många svaranden är 
bland annat att fel person kan hamna på fel plats. Företagen kan bli av med värdefull 
kompetens och det är alltid är fel att staten skall blanda sig i och inskränka på det fria 
företagandet. Det finns en risk att den könskvoterade individen inte anses kompetent och 
därför på grund av yttre omständigheter får det svårare att klara jobbet. Ett tvång av 
könskvotering löser inga problem utan bygger snarare upp ett större motstånd. En av våra 
svarande framhåller att positiv särbehandling är en bättre metod istället för en lagstiftning om 
könskvotering.  
 
5.2.5 Kvinnor som är osäkra 
I extrema fall och i mansdominerande yrken kan det vara bra med könskvotering. Dock kan 
det störa arbetsplatsens atmosfär och lagen kan utnyttjas på fel sätt anser några svarande. 
Fördelarna med en lagstiftning om könskvotering är att det skulle bli mer jämställt och fler 
kvinnor får möjlighet att nå toppen. Nackdelarna är att kompetensen inte längre blir 
avgörande samt att det drabbar småföretag hårdare. 
 
5.2.6 Män som är osäkra  
Fördelarna med könskvotering är att det kommer in fler kvinnor i näringslivet och det kan 
leda till jämnare fördelning. Nackdelen med lagstiftning är att en person blir tilldelad en tjänst 
på grund av sitt kön och inte tack vare sin kompetens. Detta kan leda till att fel person hamnar 
på fel plats.   
 
5.2.7 Analys av öppna frågor 
Könskvotering används i syfte att nå en ökad jämställdhet (Törnqvist 2006). Oavsett 
ståndpunkt till könskvotering anser de svarande att könskvotering leder till ett mer jämställt 

samhälle och att fler kvinnor får chansen där det annars är svårt att slå sig in. Studiens 
kvinnliga svaranden framhåller detta argument ännu starkare än de manliga. En lagstiftning 
skulle innebära snabbare resultat och fler kvinnor på toppositioner. Enligt det så kallade 
glastaket kan kvinnor nå de lägre chefspositionerna men de stöter på begränsningar som 
hindrar dem att nå de översta chefsnivåerna (Drake och Solberg 1996). Könskvotering skulle 
enligt våra svarande bidra till att kvinnor får en chans på dessa positioner och därmed kommer 
glastaket suddas ut.  
 
En annan åsikt som framförs är att könskvotering kan leda till att avkall görs på kompetensen. 
Enligt teorierna utgår både den radikala och den måttfulla kvoteringen från kompetensen och 
därmed anställs ingen som inte är kvalificerade för jobbet (Kjörup 1999). De allra flesta 
framhåller vikten av att kompetensen inte får åsidosättas. I och med att könskvotering i grund 
och botten inte handlar om att göra avkall på kompetensen anser vi att detta inte bör vara ett 
grundläggande problem. Dock finns alltid en risk att urvalet blir tunnare om företaget enbart 
får anställa en person av ett specifikt kön. Med ett mindre urval finns risken att färre sökande 
besitter de grundläggande kraven och saknar det lilla extra som företaget söker. Om inte 
kompetensen styr vem som får jobbet kan det leda till att fel person hamnar på fel plats anser 
de svaranden. Några av våra svaranden anser att det är bra om båda könen finns 
representerade och att det är bra med positiv särbehandling om två personer har exakt samma 
meriter. Positiv särbehandling handlar enligt JämO om att välja det underrepresenterade könet 
när flera kandidater bedöms jämlika (Törnqvist 2006). Vi anser precis som våra svaranden att 
det är oerhört viktigt att inte kompetensen åsidosätts därför anser vi att positiv särbehandling 
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är bättre att tillämpa än könskvotering. Personer som är emot lagstadgad könskvotering men 
för aktiva åtgärder framhåller att könskvotering innebär att företagsägare fråntas sin 
valmöjlighet och frihet. Det behövs andra metoder för att jämna ut könsfördelningen.(Ekberg 
Fredell 2005) Några av våra svaranden menar att företag kan förlora värdefull kompetens och 
att staten inskränker på det fria företagandet om de blandar sig i. Detta tror vi kan leda till stor 
motvilja hos företagen att använda sig av könskvotering och därmed kan utvecklingen stanna 
upp och vi får ett bakslag. Begränsas företagens frihet att själva rekrytera efter omdöme finns 
en stor risk att den könskvoterade kvinnan ses som olämplig och som en belastning istället för 
en tillgång för företaget. Vi anser att det är viktigt att företagen själva får välja på vilka 
grunder de rekryterar.  
 
Det råder idag en positiv kvinnoutveckling (Ekberg Fredell 2005). En av våra svarande tror att 
den nya generationen kommer att ha en annan syn och därmed kommer könsfördelningen att 
jämnas ut naturligt om några år. Kvinnans närvaro på arbetsmarknaden har varit under fokus 
de senaste decennierna och mycket forskning visar på vad kvinnor kan bidra med och 
åstadkomma på chefspositioner (Drake och Solberg 1996). Det individuella 
rättviseargumentet utgår ifrån lika möjligheter och ickediskriminering. Ett vanligt argument i 
detta perspektiv är att det inte finns så många kvinnor på ledandeposter eftersom det saknas 
kvalificerade kvinnor men att detta kommer jämna ut sig med åren då kvinnor skaffat rätt 
kvalifikationer. (Ekberg Fredell 2005) Detta tror vi har stor betydelse för de framsteg som 
gjorts för jämställdheten. Vi går mot ett alltmer jämställt samhälle men utvecklingen går 
långsamt. Förr i tiden var det otänkbart att en kvinna arbetade på annan plats än framför 
spisen. Idag är det allt fler kvinnor som utbildar sig och gör karriär. Allt eftersom vi får fler 
utbildade kvinnor och fler förebilder på högre positioner kommer antalet kvinnor på ledande 
positioner att öka. Anledningen till att utvecklingen går långsamt tror vi beror på att många 
kvinnor själva har svårt att se sig själv som chef. Vi tror att ju fler kvinnor som blir chefer och 
som uppmärksammas desto naturligare kommer det att bli för andra kvinnor att ta steget upp 
till en ledande position.  
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6. Presentation av respondenter 
 

I detta kapitel kommer vi att ge en kort presentation av de respondenter som 

deltar i denna studie. Vi kommer att presentera dem lite närmare i detta avsnitt 

för att sedan koncentrera oss på deras åsikter i nästa kapitel. Presentationen 

skall ge er läsare en bild av våra respondenter innan vi berör deras attityder 

kring könskvotering närmare.  

 

 

6.1 Sofie Edberg  
Sofie Edberg är Västerbottens landstingsdirektör sedan två år tillbaka. Hon har 
sedan 1989 arbetat på landstinget som chef i olika former. Edberg är den högst 
verkställande tjänstemannen i Västerbotten och jobbar på uppdrag av den valda 
politiska majoriteten som idag består av socialdemokraterna med stöd av 
miljöpartiet och vänsterpartiet. Det finns 10 400 anställda i Västerbottens 
landsting varav ungefär 110 personer är verksamhetschefer som arbetar under 
sex olika specialistchefer. De sex olika specialistområdena är sjukhusvård, 
närsjukvård, diagnostik/medicinsk service, folktandvården, 
handikappverksamhet och allmän service.  Dessa arbetar på direkt uppdrag av 
Edberg och hon beskriver specialistcheferna som hennes förlängda armar. Varje 
specialistchef har ett antal verksamhetschefer som de har direkt kontakt med. 
Edberg har mandat för att fatta beslut men oftast sker beslutsfattandet i samråd 
och diskussioner med specialistcheferna. Edberg har nyligen klivit på ett 
styrelseuppdrag men inte haft många under året. Detta tror Edberg beror på att 
en chef från den offentliga verksamheten inte är lika eftertraktade i 
styrelseuppdrag som chefer från den privata sektorn.  
 
Anledningen till att vi valde att vända oss till Edberg var för att vi ansåg att hon 
besitter för oss intressanta åsikter och erfarenheter inom ämnet. Edberg är som 
landstingsdirektör den högst verkställande tjänstemannen i Västerbotten och 
påverkar på så vis näringslivet idag.  

 
6.2 Lennart Holmlund 
Lennart Holmlund är som kommunstyrelsens ordförande ytterst politiskt 
ansvarig. Hans arbete går mycket ut på att läsa handlingar, förbereda beslut, 
skaffa sig kunskap samt att lobba för Umeå. Holmlunds arbetsuppgifter kan 
röra sig om allt från väldigt små frågor till stora frågor som rör Umeå kommuns 
framtid. Som ordförande leder Holmlund det operativa arbetet i kommunen. 
Förutom att vara kommunstyrelsens ordförande sitter Holmlund i en rad andra 
styrelser som till exempel länsstyrelsen, Botniabanans styrelse, 
Socialdemokraternas partidistrikt styrelse samt moderbolag och dotterbolag i 
Umeå kommun. Holmlund sitter även med i kvarkenrådet som är ett 
samarbetsorgan mellan Finland och Sverige.   
 
Anledningen till att vi valde att ta del av Holmlunds åsikter om könskvotering 
var att Holmlund har stort inflytande på dagens och framtidens näringsliv i 
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Umeå som kommunstyrelsens ordförande. Av denna anledning valde vi att intervjua 
Holmlund till denna studie.  
 

6.3 Karin Larsson Tängdén 
Karin Larsson Tängdén är sedan tolv år flygplatschef vid Luftfartsverket i Umeå. Hon var den 
första kvinnan att bli flygplatschef i Umeå som i övrig är en mansdominerad arbetsplats och 
även bransch i stort. Utöver denna position har Larsson Tängdén även en del styrelseuppdrag. 
Luftfartsverket i Umeå har ungefär 100 anställda varav cirka 85 procent är män och 15 
procent är kvinnor. Larsson Tängdén har tre underchefer som alla är män. I ledningsgruppen 
på Luftfartsverket i Umeå ingår två personer, en av vardera kön, förutom Larsson Tängdén. I 
Sverige är det lika många kvinnor och män som är flygplatschefer. Denna jämna 
könsfördelning tror Larsson Tängdén beror på att de som rekryterar har förstått vad 
kompetens är och vikten av mångfald.  
 
Vi valde att kontakta Larsson Tängdén för en intervju till vår studie eftersom hon företräder 
ett stort företag samt att hennes åsikter är intressanta och centrala för oss. Luftfartsverket är 
ett statligt bolag men som drivs som ett privat företag och därmed influeras företaget både av 
statliga regler och ett driv efter vinning.  

 
6.4 Karina Folkesson 
Folkesson tillträdde i januari 2007 som regionchef för Svenskt Näringsliv i Umeå/Skellefteå. 
Som regionchef arbetar Folkesson med näringspolitiskafrågor på uppdrag av 
medlemsorganisationerna. Svenskt Näringsliv är som en paraplyorganisation för sina 
medlemmar. Svenskt Näringsliv vision är att en bred intressegemenskap utvecklas kring 
värdet av företagsamhet. I kraft av denna gemenskap skapas och utvecklas konkurrenskraftiga 
och välmående företag som ger Sveriges medborgare en ökad livskvalitet. Det långsiktiga 
målet är att Sverige ska återta en tätposition i välståndsligan. De försöker underlätta för 
existerande företag och arbetar för att öka företagandet i Sverige. Svenskt Näringsliv är även 
huvudsponsor till Ung Företagsamhet och de stöttar kommunerna för att bli bättre när det 
gäller näringslivsklimatet genom att bland annat göra attitydundersökningar. Folkesson sitter i 
Umeå IK´s fotbollsstyrelse och även i den fiktiva styrelsen för att av företagen i BIC som är 
en inkubator för unga nya företagare. Via BIC får de unga företagarna billigare hyra, ett brett 
nätverk och stöttning för att komma igång med sitt företag.  
 
Folkessons arbete som regionchef för Svenskt Näringsliv samt hennes engagemang i olika 
styrelser och som moderator i olika sammanhang gör henne intressant för vår studie. 
Folkessons åsikter och tankar kring könskvotering är därför av stor vikt för oss.  
 

6.5 Curt Källströmer 
Källströmer är chef för ordförandekansliet på Handelsbanken i Stockholm. Fram till 2001 var 
Källströmer vice verkställande direktör med ansvar för en av Handelsbankens sju 
regionbanker. Innan den posten var Källströmer regionchef för norra Norrland. Från 2001 har 
Källströmer varit ordförande i Handelsbankens pensionsstiftelse och personalstiftelse. 
Handelsbanken har ett marknadsvärde på 35-36 miljarder kronor i svenskt näringsliv vilket 
gör dem till en av de största aktörerna. I och med Källströmers post på Handelsbanken sitter 
han med i ett antal styrelser så som Skanska AB, Holmen AB och Indutrade AB. Förutom 
dessa uppdrag innehar Källströmer även positioner i andra styrelser såsom Handelshögskolan 
vid Umeå universitet, Mässfastigheter och Stockholmsmässan, SBC Mark AB, SBC AB 
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Sveriges Bostadsrätts Centrum, Thomas Concrete Group AB och SSE - Handelshögskolan i 
Stockholms NBA stiftelse. Källströmer är även ordförande för Volvos valberedning.  
 
Vårt val av Källströmer som respondent till denna studie grundas på hans uppdrag för 
Handelsbanken samt erfarenheter från olika valberedningar och styrelser. Källströmer sitter 
idag med i styrelser till några av Sveriges största företag och har därmed stort inflytande över 
dagens och framtidens näringsliv.  
 

6.6 Hans Ståhl 
Ståhl har som VD för NCAB i huvuduppgift att koordinera arbetet. Det finns 70 anställda 
inom NCAB men detta låga tal beror på att NCAB har lagt ut produktionen på entreprenad i 
Kina för att skapa enorma kostnadsfördelar gentemot konkurrenter. NCAB har förutom de 
kundspecifika mönsterkorten även en hel del kringtjänster som ger ett mervärde för kunden. 
Idag har NCAB säljkontor i nio länder. I Kina har de tio samarbetspartners och fyra i Europa. 
Ståhl sitter även som styrelseledamot i NCAB´s styrelse samt i ett bolag som säljer elmotorer, 
Östergrens elmotorer. 
 
Ståhl arbetar som VD för NCAB som är ett internationellt företag och är verksam i en bransch 
som ställer höga krav på snabb omställning till nya förutsättningar. Ståhl har under sin karriär 
suttit med i ett antal styrelser och har under sina år på NCAB rekryterat en hel del kvinnor. Av 
dessa anledningar valde vi att intervjua Ståhl angående könskvotering.  
 

6.7 Anna Ekström 
Ekström är som ordförande för SACO ytterst ansvarig för organisationen. Ekström ser till att 
styrelsen och kongressens beslut blir verklighet. Ekström har arbetat i fem och ett halvt år på 
SACO som idag har tjugofyra anslutna fackförbund. Förutom Ekströms uppdrag för SACO 
sitter hon med i styrelsen för Uppsala Universitet, AMS, Första AP-fonden, Länsstyrelsen i 
Sörmlands län och Alviks basketklubb.  
 
Ekström har som ordförande för SACO ett stort ansvar och inflytande över förutsättningarna 
som råder på dagens arbetsmarknad. Ekströms arbete inom SACO samt de olika 
styrelseposter i organisationer som hon sitter med i gör att Ekström besitter för oss intressanta 
åsikter.  

 
6.8 Wanja Lundby-Wedin 
Lundby-Wedin är sedan år 2000 LO´s första kvinnliga ordförande. Som ordförande i LO 
ansvarar Lundby-Wedin för 1,8 miljoner medlemmar som är fördelade på 15 olika 
medlemsförbund. Lundby-Wedin tillträder i maj 2007 som ny ordförande i Europafacket. 
Lundby-Wedin har genom denna tjänst ansvar för 60 miljoner medlemmar spridda i 35 olika 
länder. Förutom dessa uppdrag är Lundby-Wedin även ordförande i Folksam sak, vice 
ordförande i Aftonbladets styrelse, ledamot AMF-pension, ledamot i Socialdemokratiska 
partiets verkställande utskott mm. 
 
Anledningen till att vi valt Lundby-Wedin som respondent i vår studie är för att vi tror att hon 
besitter för oss intressanta åsikter och erfarenheter som grundats genom hennes engagemang 
för arbetarrörelsen samt att Lundby-Wedin som första kvinna blivit vald till ordförande för 
både LO och Europafacket.  
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6.9 Sture Nordh 
Nordh är som ordförande TCO´s högste ledare. Han är vald av TCO´s kongress och jobbar 
mot fackförbunden i Sverige. TCO har ungefär 1.3 miljoner medlemmar uppdelade i 17 
medlemsförbund. Nordh har förutom sitt uppdrag som ordförande i TCO en rad andra 
styrelseuppdrag bland annat som ordförande för Karlstads universitet, vice ordförande för 
Folksam-Lead Styrelse och ledamot i Europafackets styrelse.  
 
Som ordförande för TCO företräder Nordh många stora fackförbund och dess medlemmar. 
Nordh har inflytande över de förutsättningar som råder på dagens och framtidens 
arbetsmarknad. Av dessa anledningar anser vi att Nordh är en intressant respondent med 
viktig information för denna studie.  
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7. Intervjuer 
 

I detta kapitel kommer vi att beskriva våra respondenters åsikter kring 

könskvotering och dess problematik. Efter varje avsnitt kommer vi att analysera 

de svar respondenterna givit oss samt diskutera utifrån egna åsikter och 

tankar.    

 
 

7.1 Hinder mot avancemang  
Edberg menar att det finns hinder i dagens samhälle som gör att kvinnor har 
svårt att ta sig fram i organisationer. De flesta som rekryterar är män och de 
väljer att rekrytera andra män som liknar dem själva, vilket utgör ett hinder för 
kvinnor. 
 
Holmlund anser att kvinnor är inskolade i en miljö där det oftast är män i 
spetsen. Av denna anledning kan kvinnor få det svårt att se sig själva som chef. 
Kvinnorna sköter barnafödseln vilket innebär att de ofta blir borta någon gång i 
karriären. Detta kan leda till att karriärsuget och viljan att nå toppen minskar 
ännu mer. Det krävs förutom kunskap även en vilja och en vinnarskalle för att 
nå de ledande positionerna. 
 
Larsson Tängdén menar att det inte finns många kvinnliga chefer och därav få 
förebilder. Utan förebilder blir det svårt för utvecklingen mot ökad jämställdhet 
att verkligen ta fart. Kvinnor har enligt Larsson Tängdén generellt sett sämre 
självförtroende och tror sig inte klara av en chefsposition. Män däremot har ofta 
ett gott självförtroende. En annan aspekt som försämrar kvinnors möjligheter är 
det faktum att många rekryterare är män som gärna rekryterar andra män. 
 
Folkesson framhåller att de flesta som rekryterar är män vilket utgör ett hinder 
för kvinnor eftersom människor ofta rekryterar personer som liknar dem själva. 
Folkesson har i sin tidigare karriär inom Sveriges Television valt att rekrytera 
ett antal kvinnor dels för att få en smidigare arbetsgrupp och fler kvinnor men 
samtidigt eftersom de liknade henne själv. Folkesson har under sina år i 
arbetslivet noterat att manliga chefer ofta har en större acceptans och positiv 
inställning till arbetssökande av det egna könet. 
 
Källströmer menar att kvinnor generellt sett är mer kritiska till sig själva än 
vad män är. Kvinnor funderar fram och tillbaka huruvida de kommer att klara 
av arbetet och om de törs ta steget. Män hugger direkt på en ny chans om dem 
anser den vara intressant. Källströmer menar att fler kvinnor måste vilja och 
våga ta steget med de meriter de besitter. Ett annat hinder är att det idag oftast 
är kvinnor som tar det större ansvaret hemma. För att förändra detta och ge 
kvinnor mer tid till arbete och karriär krävs en attitydförändring i samhället. 
Källströmer menar att utvecklingen mot fler kvinnor på ledande befattningar 
idag går åt rätt håll. Kvinnor tar idag för sig mer än tidigare. Källströmer är 
övertygad om att det inte finns något manligt motstånd till att öka andelen 
kvinnor och han menar att de flesta organisationer jobbar intensivt med att 
rekrytera fler kvinnor. 
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Ståhl menar att kvinnor är mer försiktiga än män när det gäller att chansa och ta för sig. Blir 
en man erbjuden en chefstjänst tackar denne genast ja och kastar sig in i uppgifterna. En 
kvinna överväger att tacka nej om de inte är helt övertygade om att de kommer att klara 
arbetsuppgifterna. Män får oftast vara helt ofelbara och ostörda som chefer medan kvinnliga 
chefer ständigt utsätts för konkurrens och måste bevisa sin kompetens. Ett annat problem som 
kan skapa hinder för kvinnor är barnledighet om kvinnan är runt trettio och ännu inte fått 
några barn. Det gäller enligt Ståhl att se bortom problemet, för vad gör det om kvinnan är 
borta ett år? Det uppstår självklart problem när medarbetare är borta men det är något som 
måste accepteras helt enkelt. Det går alltid att anställa en vikarie! Automatiskt tar människor 
för givet att det alltid är kvinnan som skall stanna hemma med barnen men det kan faktiskt 
även mannen göra. Ståhl menar att det är en attityd som inte är bra för kvinnor. En annan 
aspekt som Ståhl belyser är det faktum att det är lätt att rekrytera liknande personer eftersom 
det är enkelt att arbeta med en person som tänker på samma sätt. Ståhl poängterar att det inte 
finns någon motsättning hos företagen att rekrytera kvinnor till högre positioner, problemet är 
att de själva måste vilja det. 
 
Ekström anser att kvinnor och män är lika begåvade och att det därför är konstigt att kvinnor 
behandlas annorlunda. Ekström tror att kvinnor sållas bort på vägen eller att de stagnerar i sin 
karriär eftersom de väljer att vara hemma efter barnafödande längre jämförelsevis med 
männen. Detta gör att vi har mindre kompetenta och begåvade styrelser än vad vi borde ha. 
 

Lundby-Wedin menar att kvinnor inte når styrelseposter eller de översta ledarpositionerna på 
grund av rådande könsorättvisor. Kvinnor har därför inte haft samma möjligheter som männen 
till makt och inflytande. Lundby-Wedin framhåller att avsaknaden av kvinnliga förebilder 
försvårar möjligheten för andra kvinnor att slå sig fram bland de mansdominerade 
positionerna. 
 
Nordh menar att den snedvridna könsfördelningen som finns på ledande positioner och 
styrelser beror på att kvinnlig kompetens inte värdesätts lika högt som den manliga. Detta är 
inte enbart ett brott mot mänskliga rättigheterna utan även en kompetensförlust sett ur 
företagens perspektiv. 
 

7.1.1 Analys av hinder mot avancemang 
De hinder som respondenterna beskriver ovan är exempel på fenomenet ”glastaket” som 
begränsar kvinnornas väg att nå de översta chefspositionerna (Drake och Solberg 1996). Alla 
respondenter är överens om att det finns hinder som begränsar kvinnors möjligheter att nå 
ledande positioner. Respondenterna uttrycker dock dessa hinder på olika sätt. Vi tror att 
hindren kommer att överbryggas allt eftersom tiden går. Förr fanns inte en tanke på att 
kvinnor skulle arbeta eftersom deras syssla var att sköta hem och familj. När kvinnor sedan 
började arbeta var det främst inom sektorer som sjukvård och barnomsorg. Idag finns kvinnor 
representerade i de allra flesta branscher. Det är dock en bit kvar innan kvinnor finns 
representerade i lika stor utsträckning som män på ledande positioner. Vi är av den 
uppfattningen att det krävs en förändring av samhällets normer för att uppnå jämställdhet 
även på dessa positioner. Utifrån vilken sektor, bransch, erfarenheter, kön, ålder och etnicitet 
tror vi att människor ser och upplever hinder på olika sätt. Den uppfattning vi fått från våra 
respondenter är att de största hindren utgörs av homosocialreproduktion som uppstår i 
rekryteringsprocessen, hem och familj, attityder i samhället, kvinnors bristande 

självförtroende och vilja samt brist på kvinnliga förebilder. 
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Studier visar på ett samband mellan social likhet och rekrytering på högre nivåer. Detta kan 
utgöra ett problem för kvinnor när de söker arbeten med beslutsfattande arbetsuppgifter 
(Drake och Solberg 1996) eftersom det idag är övervägande fler män än kvinnor som ansvarar 
för rekryteringen. (SOU 1987:19) Övervägande delen av alla respondenter var överens om att 
homosocialreproduktion utgör ett hinder för kvinnor i de fall den ansvarige för rekryteringen 
utgörs av en man. Homosocialreproduktion innebär att beslutsfattare föredrar personer som 
liknar sig själv (SOU 1987:19). Ståhl framhäver att det kan kännas tryggt att rekrytera 
liknande personer eftersom det är enkelt att arbeta med en person som arbetar på samma sätt. 
Folkesson menar att manliga chefer besitter större acceptans och positiv inställning till 
arbetssökande av det egna könet. Vi tror att det är viktigt att den som rekryterar är medveten 
om vad homosocialreproduktion är för att undvika misstag i rekryteringsprocessen. Genom 
att ständigt rekrytera medarbetare som påminner om sig själv erhålls en homogen arbetsgrupp 
vilket vi inte anser är önskvärt ur effektivitets synpunkt. Rekryterare föredrar sökande med 
liknande erfarenheter, värderingar och språk (SOU 1987:19). Vi anser precis som Folkesson 
att det kan vara lättare att förstå en sökande av samma kön och av den anledningen finns en 
risk för omedveten särbehandling. För att komma åt detta problem är det viktigt att den som 
rekryterar är medveten om risken för homosocialreproduktion. Det är lättare att ha överseende 
med bristerna hos en person av samma kön eftersom rekryteraren lättare kan relatera till sig 
själv och anse att dessa egenskaper ej är avgörande. När fler kvinnor ansvarar för 
rekryteringar är det inte omöjligt att effekten av homosocialreproduktion slår om till att 
istället gynna kvinnor.   
 
Biologiskt sett finns det skillnader mellan män och kvinnor vilket får olika stora konsekvenser 
på vårt vardagliga liv. (Kjörup 1999) Holmlund belyser hur hinder skapas via uppfostran och 
av samhället eftersom dessa formar våra förväntningar på oss själva och andra. I 
organisationer där långa arbetsdagar krävs för att möjliggöra ett avancemang ställs nyblivna 
mammor ofta inför svåra beslut angående karriären (Linehan och Walsh 2001). Källströmer 
menar att det utgör ett hinder att kvinnor ansvarar för den betydande delen av hushållsarbete 

och barn. Samhället måste forma ett system som underlättar skötseln av hemmet så att 
kvinnor samtidigt kan göra karriär. Under vår uppväxt fostras vi i roller som är väldigt 
komplexa och har formats under en mycket lång period (Ludvigsson 2006). Samhället tar ofta 
för givet att det är kvinnan som skall stanna hemma med barnen men Ståhl är av den 
uppfattningen att även mannen kan ta ansvar. Vi anser att det behövs både attitydförändringar 

i samhället men även möjligheter att avlasta hushållssysslorna som idag oftast utförs av 
kvinnor. Vi ser positivt på initiativ som gör det möjligt för kvinnor att prioritera sin karriär i 
samma utsträckning som männen utan att de behöver oroa sig för att hemmet förfaller. 
Samhället tar idag för givet att det är kvinnan som stannar hemma med barnen. Detta är en 
attityd som vi anser måste förändras. Självklart är det kvinnorna som sköter barnafödseln men 
därefter spelar det ingen roll om det är kvinnan eller mannen som är hemma med barnet under 
uppväxt och vid sjukdom. Idag finns en risk kopplat till att anställa unga kvinnor som inte har 
fått barn eftersom det förväntas att de snart skall skaffa barn och därmed vara borta. En ung 
man som inte redan har barn ställs inte inför denna fördom. Vi tror att kvinnor skulle ha större 
konkurrenskraft om den som rekryterar även ser denna risk med mannen. Det är inte bara 
männens attityd som är ett problem utan även kvinnornas. Vi tror att kvinnor kan välja bort 
karriären av rädsla för att främst andra kvinnor men även män skall tycka att kvinnan inte 
prioriterat familjen. Rädslan kan bottnar i prestationsångest över att inte vara en tillräckligt 
bra mamma och hustru.  
 

Det råder skillnader i värderingar, normer, beteende och tankesätt mellan könen som formats 
under vår uppväxt (Drake och Solberg 1996). Trender som samhället skapar bidrar till att öka 
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dessa skillnader (Kjörup 1999). Ståhl menar att många hinder bottnar i kvinnors bristande 

självförtroende och vilja att satsa på karriären. Larsson Tängdén är av liknande uppfattning 
och säger att kvinnor generellt inte tror sig klara av en chefsposition. Även Källströmer 
spinner vidare på detta argument och menar att kvinnor måste vilja och våga ta steget med de 
meriter de besitter. Anledningen till varför kvinnor är underrepresenterade i styrelser och på 
chefspositioner kan ha en djupare grund än att män stänger kvinnor ute (Ludvigsson 2006). 
Holmlund understryker att det förutom kunskap även krävs en vilja och en vinnarskalle för att 
nå de ledande positionerna. Vi ser en tendens till att denna aspekt belyses starkast av de 
manliga respondenterna. Vi anser att det är viktigt att som chef veta vad som skall göras och 
hur företaget skall styras. En osäker chef sprider en osäkerhet hos medarbetarna vilket kan 
påverka effektiviteten på företaget. Det är viktigt att känna förtroende för den som är chef och 
att denne vet vad han/hon gör. För att vara säker utåt mot medarbetarna är det nästan ett krav 
att ha ett bra självförtroende och kunna stå på sig. Många kvinnor har sedan uppväxten vant 
sig vid att det är mannen som fattar beslut. Detta kan ibland ses som en trygghet vilket kan 
vara en bromskloss och förödande för utvecklingen mot en jämställdhet på ledande positioner. 
Vi anser att det måste finnas en viss vilja för att nå en chefsposition. Vi tror att det idag är fler 
män än kvinnor som redan i början av sin karriär är målmedvetna och har en vilja att klättra 
till de ledande positionerna. Viljan hos kvinnor kan påverkas negativt av det faktum att 
kvinnor sköter barnafödandet och därför blir hemma någon gång i sin karriär. Med detta i 
bakhuvudet kan viljan att jobba hårt för att göra karriär påverkas eftersom kvinnan inom kort 
ändå skall vara hemma med barn. Kvinnor anses vara i stort behov av stöd och råd i karriären 
(Linehan och Walsh 2001). Många människor behöver en knuff i rätt riktning och kan genom 
lite peppning få en ökad vilja att prestera eller söka en tjänst. Denna peppning kan vara helt 
avgörande för en människas fortsatta karriär och är kanske än mer viktig för kvinnor än män 
eftersom männen överlag är mer målinriktade.  
 
När allt fler kvinnor på ledande positioner synliggörs, vidgas attityderna och fler kvinnor ser 
möjligheten att själv nå dessa positioner (SOU 1987:19). Holmlund, Lundby-Wedin och 
Larsson Tängdén menar att avsaknaden av förebilder gör att kvinnor stöter på svårigheter att 
nå ledande positioner. Kvinnliga förebilder anses förbättra andra kvinnors karriärmöjligheter 
(Linehan, M. Walsh 2001). Larsson Tängdén menar att kvinnor har ett sämre självförtroende 
och att fler kvinnliga förebilder skulle leda till att fler kvinnor vågar ta för sig. Vi tror att 
avsaknaden av kvinnliga förebilder är ett stort problem. Utvecklingen går framåt idag och 
således tror vi att allt fler kvinnor kommer att synliggöras. När fler kvinnliga ledares 
prestationer uppmärksammas kan inspiration födas till andra duktiga kvinnliga medarbetare 
som annars inte vågat ta steget och satsat på sin karriär. Idag blir människor förvånade när de 
får reda på att det är en kvinna som är chef och vi tror att fler förebilder skulle leda till att 
kvinnligt ledarskap ses mer naturligt.  
 

7.2 Kvinnor på ledande befattningar 
Edberg anser att det är viktigt att det finns en bra mix i grundpositionen. Edberg menar att en 
individ alltid har något att bidra med utifrån den egna kompetensbasen och dennes erfarenhet. 
Med en mixad grupp förs viktiga diskussioner om värderingar, mänskliga värden, etik och 
moral. Är det en alltför ensidig grupp kommer dessa perspektiv inte fram.  
 
Holmlund anser att det är viktigt att ha en bra blandning av människor för att arbetsplatsen 
skall fungera bättre. Kvinnor och män tänker inte likadant och uttrycker sig på olika vis. 
Holmlund tycker att ett team blir mycket starkare om det finns en blandning mellan både män 
och kvinnor samt att atmosfären på arbetsplatsen blir mycket bättre. Eftersom kvinnor och 
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män inte tänker på samma sätt är det svårt att forma funktioner tänkta för båda könen om det 
enbart finns ett kön representerat i arbetsgruppen. 
 
Larsson Tängdén anser att det behövs fler kvinnor, inte bara på ledande befattningar utan 
även i hela organisationen. Larsson Tängdén anser att mångfald ger en bättre organisation 
men att mångfald handlar om mer än enbart kvinnligt och manligt. Ålder och etnicitet är 
andra viktiga faktorer för att öka mångfald och få en bättre dynamik i organisationen. 
 
Folkesson tycker att det är jättebra med varje kvinna som kliver fram och tar en plats 
eftersom fler kvinnor leder till fler förebilder. Med fler förebilder blir det mer naturligt och 
accepterat att även kvinnor kan vara chefer vilket gör att fler kvinnor ser möjligheten att nå 
chefspositioner. Dessutom blir det bättre ju fler personer det finns att välja på rent 
resursmässigt för varje position. Varje individ bidrar med sina unika egenskaper menar 
Folkesson och det är självklart att den som passar bäst skall få tjänsten oavsett kön. Det är 
förkrympande för den enskilda individen och dessutom förkrympande för samhället när 
kvinnor lägger band på sina önskemål och sin kapacitet.   
 
Källström menar att utgångspunken vid rekrytering alltid skall vara kompetens. Källströmer 
är motståndare till att rekrytera på andra grunder än just kompetensen. Både kvinnor och män 
har den kompetens som krävs och därför handlar det enbart om att ta steget. Fler kvinnor i 
ledningsgrupper bidrar till bättre diskussioner och mindre ”grabbsnack”.  
 
Ståhl är övertygad om att fler kvinnor på ledande positioner skapar öppnare och ärligare 
dialoger på företaget. Det blir ett mer ifrågasättande förhållningssätt på arbetsplatsen när det 
blir en mix av människor. Ståhl menar även att det är viktigt att få en bra mix av ålder inom 
företaget. Med en blandad grupp blir det ett mer seriöst och ordentligt arbetsklimat. 
 
Ekström tycker att det saknas kvinnliga chefer i samhället men inte på grund av att kvinnor 
är annorlunda. Ekström menar att kvinnor och män är relativt lika och de egenskaper som 
skiljer människor åt är individuellt fördelade. Ekström anser även att kvinnor och män är lika 
begåvade och att det därför är konstigt att kvinnor behandlas annorlunda. Ekström menar att 
om kvinnor får tillträde på samma sätt som männen blir rekryteringsbasen större och 
organisationer kan berikas med fler kompetenta sökanden. 
 
Lundby-Wedin anser att mycket kompetens går förlorad eftersom kvinnor blir negativt 
särbehandlade genom rekryteringsprocessen. Fler kvinnor på ledande positioner behövs för att 
uppnå jämställdhet. Alla människor, oavsett kön, bör få möjlighet till inflytande och makt. 
Rådande normer är så starka att det krävs aktivt arbete för att alla oavsett kön skall ges lika 
möjligheter.  
 
Nordh anser att kvinnor och män är någorlunda likartat utrustade när det gäller kompetens 
men att kompetens kan uttryckas på många olika sätt. Genom att rekrytera fler kvinnor får 
organisationen en mindre grabbig struktur. Nordh menar att det är en stor kompetensförlust att 
inte rekrytera fler kvinnor eftersom de utgör halva befolkningen.  
 
7.2.1 Analys av kvinnor på ledande befattningar 
Resursargumentet syftar till att alternativa kunskaper kan komma till nytta till organisationer 
genom större kvinnorepresentation. (Törnqvist 2006) Alla respondenter är eniga om att fler 
kvinnor behövs till ledande positioner på grund av resursskäl. Ekström menar att om fler 
kvinnor får tillträde till organisationer på samma sätt som männen blir rekryteringsbasen 
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större och organisationer kan berikas med fler kompetenta sökanden. Kvinnor anses vara en 
resurs som kan tillföra andra värderingar och erfarenheter till företagen som inte män kan 
(Ekberg Fredell 2005). Ekström anser till skillnad från övriga respondenter att kvinnor och 
män inte på något sätt skiljer sig åt. Olikheter som existerar är individuellt fördelade och har 
inget att göra med könstillhörighet. Kvinnor tillför inte andra kompetenser än männen 
däremot är de en outnyttjad resurs till följd av att organisationer behandlar kvinnor och män 
olika. Fler kvinnor på ledande befattningar bidrar till ökad effektivitet och produktivitet i 
organisationen (Drake och Solberg 1996). Övriga respondenter menar till skillnad från 
Ekström att kvinnor kan tillföra en annan slags kompetens som kan vara till fördel för 
organisationer. De effektivitets- och produktivitetsförbättrande aspekter som förts fram av 
dessa respondenter är bland annat att kvinnor bidrar till bättre arbetsteam, mer professionellt 
arbetsklimat samt att en mixad grupp mellan män och kvinnor gör att viktiga diskussioner om 
värderingar, mänskliga värden, etik och moral förs fram. Genom att tillvarata kvinnors 
kompetens i produktutvecklingsprocessen kan bättre differentierad och kundanpassad produkt 
utformas (Drake och Solberg 1996). Holmlund belyser kvinnors alternativa intressen som ett 
viktigt argument till att det behövs fler kvinnor på beslutande positioner. Holmlund menar att 
eftersom kvinnor och män är olika är det svårt att forma funktioner som passar båda könen 
när endast ett kön finns representerat i arbetsgruppen. Vi tror att Holmlunds syn om kvinnor 
och mäns skilda behov kan ha formats av att han som ordförande i kommunstyrelsen arbetar 
med frågor som handlar om att tillfredställa en hel regions innevånare och inte en begränsad 
kundgrupp.  För våra respondenter stod resursfrågan i fokus, nämligen att organisationer 
tjänar pengar på att de antar en blandad arbetsgrupp. I dagens debatter är det ofta 
demokratiargument som belyses allra mest. Demokratiargumentet framhåller att samhället bör 
representeras av lika många kvinnor som män för att antas vara jämställt (Törnqvist 2006). 
Argument som att kvinnor utgör halva befolkningen och att de således bör finnas 
representerade på hälften av de ledande positionerna framkom enbart som grundläggande 
argument i en av våra nio intervjuer. Lundby-Wedin framhåller rättviseaspekter som att alla 
människor skall ges samma möjlighet till inflytande och makt. Intresseargumentet menar att 
kvinnors annorlunda intressen inte kan framföras av män (Törnqvist 2006). Ingen av våra 
respondenter framhöll detta argument som avgörande till varför det behövs kvinnor på 
ledande positioner. Vi tror att anledningen till att de flesta respondenterna belyser 
resursaspekter beror på att de värdesätter fördelarna som detta kan bidra med till företagets 
resultat istället för argument om jämställdhet. 
 

7.3 För eller emot könskvotering 
Edberg menar att det kan vara värt att kvotera i början för att få igång en snabb förändring 
samt öka förståelsen för hur viktig en mix är för en organisation. Det kommer att ske 
förändringar när samhället och företagen märker vilka fördelar en blandning av kvinnligt och 
manligt ger, menar Edberg. Edberg anser att de flesta mer eller mindre omedvetet ägnar sig åt 
den måttfulla kvoteringen för att uppnå en balans på arbetsplatsen. Dock krävs ju mer än bara 
kön för att uppnå en bra balans menar Edberg, ålder är en annan faktor som spelar in. 
Däremot anser Edberg att det är olämpligt att könskvotera till chefspositioner då dessa skall 
ha vissa kvalifikationer som måste vara avgörande. Urval sker alltid på grunder som är svåra 
att ta på men så långt som det är möjligt tycker Edberg att det skall rekryteras med 
kvalifikation som grund. Det kan betraktas negativt att kvinnor blir valda på grund av könet 
och inte på deras kompetens. Av dessa anledningar ställer sig Edberg emot könskvotering 
som metod att öka kvinnorepresentationen på ledande positioner. 
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Holmlund anser att det är alltid är bra med en jämn könsfördelning på arbetsplatser eftersom 
det leder till bättre team och att olika aspekter kan belysas. Det är viktigt att det arbetas med 
frågor kring jämställdhet för att utvecklingen ska gå framåt. Holmlund anser att kompetensen 
bör värdesättas främst. Att få en tjänst på grund av sitt kön anser Holmlund är fel eftersom det 
finns andra sätt för att uppnå ökad jämställdhet. Det finns många områden i samhället där 
kvinnor är mer representerade än män och det är även viktigt att dessa arbetsplatser bli mer 
jämställda. Holmlund är negativ till förslag som innebär att han enbart får rekrytera män till 
kommunen just på grund av deras kön, om det finns mer kvalificerade kvinnor. Holmlund 
ställer sig emot könskvotering eftersom Holmlund anser att det är viktigt att den mest 
lämpade skall bli erbjuden tjänsten trots att det innebär en snedfördelning av 
könsfördelningen. 
 
Larsson Tängdén menar att med könskvotering skulle utvecklingen gå snabbare mot ett mer 
jämställt samhälle. Genom att tvinga företag att rekrytera kvinnor kommer de snabbt inse 
vikten av mångfald och att det finns pengar att tjäna eftersom organisationen blir mer effektiv. 
Bestämmelsen kan sedan tas bort när organisationerna insett detta. Däremot anser Larsson 
Tängdén att en lagstiftad regel om könskvotering begränsar det fria företagandet vilket är 
mycket negativt och den avgörande anledningen till att Larsson Tängdén ställer sig emot 
könskvotering. En annan nackdel som Larsson Tängdén ser med könskvotering är att det 
enbart är inriktat på kvinnligt och manligt och inte ett vidare perspektiv som ålder och 
etnicitet. Enfald är en svensk vit man och mångfald är motsatsen till detta, säger Larsson 
Tängdén. 
 
Folkesson menar att det inte är säkert att den bäst lämpade får tjänsten när halva befolkningen 
redan tagits bort i urvalsprocessen. Om fler kvinnor får chansen skulle kompetensbasen 
breddas. Folkesson anser även att könskvotering skulle skicka ut en tydlig signal till kvinnor 
att det är möjligt att komma in i styrelser och nå toppen. Trots dessa fördelar anser Folkesson 
att könskvotering inte är rätt lösning på problemet eftersom det för Svenskt Näringslivs 
medlemmar skulle innebära mer än bara en lagstiftning om könskvotering.  Bolagsordningen 
skulle ändras och ägaren skulle inte själv få bestämma helt och fritt över sitt företag vilket är 
en inskränkning på äganderätten. Kvinnor som får chefspositioner och styrelseposter kan bli 
stämplade som könskvoterade och därmed känna sig väldigt obekväma. Folkesson tror inte att 
människor vill bli rekryterad enbart på grund av sitt kön, eftersom det är kompetensen som 
skall spegla valet 
 
Källströmer anser att en mer jämställd ledningsgrupp rent könsmässigt erhålls snabbare vid 
ett införande av könskvotering men betonar rädslan för att jämställdheten erhålls på bekostnad 
av kvalitén. Källströmer förespråkar positiv särbehandling och har själv tillämpat det för att få 
en mixad arbetsgrupp. Så länge utgångspunkten alltid är kompetens är det bra att välja de 
underrepresenterade för att få en bra mix i ledningsgruppen. Källströmer poängterar att han 
aldrig skulle göra ett avsteg från kompetenskraven samt att det även är viktigt att 
arbetsgruppen fungerar ihop.  Källströmer ställer sig emot könskvotering eftersom han även 
anser att metoden är förnedrande ur kvinnans perspektiv. ”Att bli erbjuden en 
ledningsposition gör mig väldigt lycklig och glad men ett besked om att jag fått posten enbart 
på grund av mitt kön skulle ta udden av glädjen samt dämpa intresset och entusiasmen för 
jobbet” säger Källströmer. De kvinnor som kvoteras kan även bli ifrågasatt om de fått tjänsten 
på grund av sitt kön eller sin kompetens. Bara att misstanken finns där är ett starkt skäl till att 
könskvotering inte är en bra metod menar Källströmer. Källströmer framhäver även att det 
idag finns alla möjligheter i världen för kvinnor som vill ta för sig och av den anledningen är 
det viktigt att Sverige passar sig för att införa könskvotering. 
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Ståhl menar att utvecklingen skulle gå snabbare om könskvotering infördes. Fler kvinnor 
bidrar till bättre företag och därmed är fler kvinnor även bättre för aktieägarna eftersom de 
tjänar mer pengar om företagen går bra, menar Ståhl. En snabb lösning medför dock 
konsekvenser som kan vara till nackdel för dem som könskvoteras till företaget eftersom de 
får stå ut med mycket snack. Ståhl framhåller en risk om att en lagstiftad könskvotering 
istället kan få motsatt effekt och stagnera utvecklingen så att den istället börjar gå 
långsammare. Ståhl menar att könskvotering gör att kvinnor ses som lite sämre och behöver 
lagens hjälp för att komma in. En sådan lagstiftning förlöjligar individer. Ståhl anser det vara 
mycket bättre att fokusera på individen och att den som passar bäst för jobbet skall få det. 
Ståhl anser att det är mycket roligare att få se till meriterna och tänka ”henne vill vi ha i 
företaget” än att enligt lagstiftning vara tvungen att välja en kvinna. Det är givetvis positivt 
med fler kvinnor som kan bredda arbetsgruppen men i grund och botten handlar det helt 
enkelt om business menar Ståhl. Det viktigaste är att få en bra person som gör ett bra jobb i 
gruppen oavsett kön. Av dessa anledningar ställer sig Ståhl emot könskvotering som metod att 
uppnå ökad jämställdhet. 
 
Ekström framhåller att fler kvinnor på chefspositioner och i styrelser innebär en fördel för 
organisationer. En lagstiftad könskvotering skickar ut tydliga signaler om att det nu även som 
kvinna är möjligt att få tillträde till styrelser och de översta chefspositionerna. Ekström 
poängterar dock att effekten kanske blir störst i statistiken och förbättrar mätbarheten. 
Könskvotering behöver nämligen inte innebära att organisationerna förses med högre 
kompetens. Könskvotering som metod garanterar inte att de mest begåvade kvinnorna som 
tidigare sållats bort fångas upp menar Ekström. En annan aspekt som talar emot 
könskvotering är att det sorterar in människor efter kön vilket Ekström tycker mycket illa om. 
Det går inte att bota en orättvisa genom att lägga till en annan. Den metoden skapar enbart 
större skillnad mellan könen, menar Ekström. Samhället bör istället vara uppdelat så att 
kvinnor och män blir bedömda efter vad de presterar och inte efter vilket kön de tillhör. Urval 
sker alltid på grunder som är svåra att ta på men så långt som möjligt bör grunden för 
rekrytering ändå vara kvalifikation, framhåller Ekström. En annan aspekt som Ekström anser 
är av betydande vikt är att ägarna själva ska få bestämma över sitt företag. En lagstiftning 
kring könskvotering skulle innebära ett intrång i äganderätten menar Ekström.   

 
Lundby-Wedin ställer sig positiv till användandet av könskvotering och menar att via 
könskvotering uppnås en jämn representation av båda könen. Denna fördelning är rättvis och 
ger alla oavsett kön möjlighet att få inflytande och makt för att kunna ta aktiv del och påverka 
styrelsens arbete. LO anser, när det gäller redovisning av könsfördelning i företagsledningar, 
att det vid årsredovisning även bör innefatta uppgifter om könsfördelningen bland de 
anställda. Detta skulle i årsredovisningslagen innebära att det kan åberopas som bristfällig 
uppgift om denna uppgift saknas. De nackdelar som Lundby-Wedin ser med könskvotering är 
att organisationer tvingas ägna energi åt diskussioner om huruvida val utifrån kön går före 
kompetens. Det kan också innebära konflikter internt om inte alla berörda parter är insatta i 
styrelsens och valberedningens mål och uppdrag. Lundby-Wedin ställer sig med denna 
argumentation för könskvotering men ställer sig tveksam till huruvida könskvotering bör 
lagstiftas.  
 
Nordh anser att fördelarna med könskvotering endast är ren och skär matematik, att det blir 
enklare att räkna och att det snabbare kan bli en formell jämställdhet. Nordh är emot 
könskvotering eftersom ett formellt beslut om könskvotering innebär att resurser används till 
att räkna huvuden istället för att skapa en förändring i grundattityden för att ge alla individer 
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samma rättigheter. Nordh anser inte att könskvotering är ett bra tillvägagångssätt eftersom det 
är svårt att ändra attityder genom en lagstiftning som försämrar företagens förutsättningar och 
deras rätt att själva fatta beslut. Det är dessutom problematiskt att formulera regler och 
påföljder vid tillfällen som riktlinjerna inte efterlevs. 

 
7.3.1 Analys av för eller emot könskvotering 
Den största gruppen består av dem som har en negativ inställning till lagstadgad 

könskvotering men är positiva till aktiva åtgärder. (Ekberg Fredell 2005) Alla respondenter 
med undantag från Lundby-Wedin är starkt emot könskvotering som metod för att öka 
jämställdheten på ledande positioner. Lundby-Wedin ställer sig idag tveksam till att lagstadga 
könskvotering. Ett hinder mot införandet av könskvotering är könsneutrala åtgärder, som 
behandlar argument om att underrepresentationen av kvinnor inte kan lösas genom att 
särbehandla minoritetsgruppen (SOU 1987:19). Ekström framhäver att könskvotering innebär 
att människor sorteras in efter kön och detta tycker Ekström väldigt illa om. Könskvotering 
kan skapa problem på arbetsplatser (Ekberg Fredell 2005). Vi håller med Ekström som 
framhäver att det inte går att bota en orättvisa genom att sätta in en annan. Könskvotering kan 
på grund av detta leda till att negativa attityder mot kvinnor förstärks och därmed blir 
problemen större. De allra flesta ställer sig positiva till aktiva åtgärder (Ekberg Fredell 2005). 
Alla respondenter är för aktiva åtgärder eftersom de värdesätter mångfald i organisationer.  

Könskvotering strider mot frivillighetens väg (SOU 1987:19). Folkesson, Larsson Tängdén 
och Nordh menar att könskvotering inte är en bra metod eftersom en lagstiftning skulle leda 
till en inskränkning i äganderätten och det fria företagandet. Förändringar bör ske på frivilliga 

initiativ från beslutsfattare i samhället (SOU 1987:19). Edberg, Holmlund, Källströmer, 
Ekström och Ståhl menar att det aldrig är acceptabelt att företag genom lagstiftning tvingas 
göra avkall på kompetensen. Den bäst lämpade kandidaten måste erbjudas tjänsten annars kan 
företagen bli lidande i längden anser dessa respondenter. Vi är av den uppfattningen att 
jämställdhet är viktigt och bör eftersträvas men könskvotering är inte rätt väg. Det är för oss 
en självklarhet att den bäst lämpade skall få tjänsten oavsett vilket kön den sökande har. 
 
Förespråkare för könskvotering menar att utvecklingen går för långsamt (Ekberg Fredell 
2005). Larsson Tängdén anser att utvecklingen mot jämställdhet går för långsamt men ställer 
sig ändå emot könskvotering som metod. Lundby-Wedin använder inte argumentet om en 
långsam utveckling utan belyser istället rättviseargumentet som den viktigaste anledningen. 
Lundby-Wedin menar att alla oavsett kön måste få inflytande och makt för att kunna påverka. 
Det råder idag en positiv kvinnoutveckling och därför behövs ingen lagstiftning (Ekberg 
Fredell 2005) Ståhl och Källströmer menar att utvecklingen idag redan går åt rätt håll och att 
en lagstiftning om könskvotering av den anledningen inte behövs. En lagstiftning riskerar 
istället ett bakslag hävdar de båda. Det går inte att förändra värderingar över en natt och 
därför behövs tålamod för att nå bästa resultat. Att ändra attityder och normer i samhället är 
komplicerat. Vi håller med Nordh om att grundattityder inte kan ändras genom en lagstiftning 
som försämrar företagens förutsättningar. Utvecklingen idag går åt rätt håll och vi anser 
därför att det är viktigt att hålla debatten vid liv så att utvecklingen ej stagnerar. Självklart 
skall vi inte nöja oss med hur samhället ser ut idag eftersom det fortfarande finns 
problemområden att förbättra. Ser vi istället till historien så har det hänt väldigt mycket från 
det att kvinnan fick rösträtt till att kvinnan idag finns representerade inom allt fler 
yrkesområden. Det finns många företag som idag har sunda värderingar och allt fler företag 
inser vikten och vinsterna med ökat mångfald i organisationen.  
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Enligt teori om könskvotering bör den radikala metoden endast tillämpas vid de fall där 
jämställdhet inte kan åstadkommas på annat sätt. (Millns och Mateo 2004) Alla respondenter 
med undantag från Lundby-Wedin förespråkar andra sätt att åstadkomma jämställdhet. Många 
av respondenterna menar att samhällsattityder inte kan förändras med lagstiftning. En fråga 
om varför kvinnor fått en position kan bli avgörande för hur denna får med sig sina kollegor 
(Ekberg Fredell 2005) Källströmer framhåller att blotta misstanken att könskvotering tros 
tillämpats är ett starkt skäl till att könskvotering inte är en tillämpbar metod eftersom kvinnor 
kan bli ifrågasatta på vilka grunder de fått sin tjänst. Röster emot könskvotering menar att 
könskvotering kan ge ett belägg för att kvinnors åsikter inte är viktiga och kan tillföra något 
till en organisation (Ekberg Fredell 2005). En lagstiftning riskerar även att förvärra och 

tydliggöra fördomar om varför kvinnor blivit tillsatt en viss tjänst. Vi tror att medarbetares 
attityder till en könskvoterad kvinna kan vara nedvärderande. Det är lätt att det blir 
diskussioner om varför kvinnan fått tjänsten, vilket kan försvåra kvinnans auktoritära position 
på arbetsplatsen. Åtgärder måste vidtas för att åstadkomma en förändring men vi anser att det 
finns andra åtgärder att vidta istället för könskvotering. Eftersom könskvotering endast skall 
tillämpas vid de fall förändring inte kan nås på naturlig väg, anser vi att metoden inte är 
aktuell som samhället ser ut i dagens Sverige. Vi ser könskvotering som en för drastisk åtgärd 
i Sverige eftersom utvecklingen går åt rätt håll. Könskvotering kan innebära oförutsägbara 
konsekvenser (Ekberg Fredell 2005). Vi håller med Ståhl om att könskvotering måste 
användas med försiktighet för att inte riskera bakslag och en återgång i utvecklingen.  

 
7.4 Acceptera könskvotering 
Edberg kan inte tänka sig att bli könskvoterad till en tjänst och har heller aldrig blivit 
könskvoterad, av vad hon erfar. Edberg menar att det skulle kännas jättekonstigt att bli 
könskvoterad. Om Edberg fick informationen att hon fått tjänsten enbart eftersom hon är 
kvinna skulle hon fundera på om hon överhuvudtaget vill ha en sådan tjänst. För tio år sedan 
skulle Edberg ha reagerat mindre negativt och kanske även accepterat att bli könskvoterad till 
en tjänst lättare än hon gör idag. 
 
Holmlund skulle inte själv kunna tänka sig att bli kvoterad till en tjänst på grund av sitt kön. 
Dock har han blivit kvoterad till olika positioner i sin karriär eftersom han tillhört ett visst 
förbund. 
 
Larsson Tängdén berättar att hon tidigare i karriären skulle ha känt sig kränkt om hon blev 
erbjuden en tjänst på grund av att hon var kvinna och inte för hennes kompetens men idag är 
hon av en annan uppfattning.  Larsson Tängdén menar att kvinnor istället bör vända på 
argumentet och tänka att de blir efterfrågad eftersom de som kvinna besitter annorlunda 
kompetenser som efterfrågas av och behövs i dagens organisationer. Genom detta synsätt 
behöver kvinnor inte känna sig kränk utan snarare delaktiga och viktiga för organisationers 
framgång. Larsson Tängdén har under sin karriär blivit könskvoterad och erbjuden många 
styrelseposter just eftersom hon är kvinna men ej någon heltidstjänst. 
 
Folkesson tycker det skulle kännas knepigt att bli könskvoterad till en tjänst och ständigt få 
höra ”hon blev könskvoterad” men samtidigt har hon svårt att tro att någon blir erbjuden en 
tjänst enbart på grund av sitt kön. Kompetens är svår definierat och kräver därför att 
arbetsgivarna gör en bedömning om personen kommer att klara arbetsuppgifterna som 
tjänsten kräver. Folkesson menar att en individ själv måste skaffa sig ett förhållningssätt till 
könskvotering. Folkesson skulle själv ta en tjänst även om den avgörande anledningen var att 
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jämna ut könsfördelningen eftersom Folkesson menar att det alltid även är kompetensen som 
styr. 
 
Källströmer skulle själv tycka det var förnedrande att bli könskvoterad till en tjänst. Ett 
besked om att ha fått posten enbart på grund av sitt kön skulle ta udden av glädjen samt 
dämpa intresset och entusiasmen. Källströmer menar att han förr inte skulle ha reagerat lika 
kraftigt på att bli könskvoterad. Han skulle då ha sett det som en chans att visa vad han går 
för. 
 
Ståhl skulle tycka att det var en jobbig situation om han blev könskvoterad till en tjänst där en 
kvinnlig sökande hade bättre kvalifikationer. Om Ståhl fann jobbet lockande skulle han dock 
inte avstå från erbjudandet trots att det skulle kännas lite fel. Självklart vill Ståhl känna sig 
kvalificerad till tjänsten men ”Det gäller ju att skriva ett bra avtal så att jag klarar mig bra om 
jag bli avskedad” säger Ståhl med ett skratt. 
 
Ekström har aldrig använt sig av könskvotering eftersom det strider mot hennes 
grundläggande värderingar. Ekström skulle aldrig tveka på att ta en tjänst oavsett om hon blir 
könskvoterad eller inte. Är det ett arbete hon anser vara av intresse skulle hon definitivt tacka 
ja men samtidigt skaka på huvudet åt arbetsgivaren som anställer med kön som 
grundläggande krav. Ekström tror att det var till hennes fördel att hon var kvinna när hon blev 
vald till SACO´s ordförande men att det inte var den avgörande orsaken till att hon fick 
tjänsten. Ekström anser sig ha ett väldigt gott självförtroende och skulle aldrig tacka nej till 
svåra uppdrag som utmanar henne lite. 
 
Lundby-Wedin skulle inte tveka att ta en tjänst som hon fått via könskvotering. När Lundby-
Wedin valdes till ordförande för LO 1994 var det mot bakgrund av deras uttalade ambition 
om att erhålla en jämn könsfördelning i ledningsgruppen. Det bestämdes även att LO endast 
skulle anställa kvinnor som ombudsmän och utredare för att få en jämnare könsfördelning. 
LO anser sig nu ha nått målet om att anta en jämn könsfördelning. Lundby-Wedin ser inga 
hinder om att i framtiden fortsätta att könskvotera för att bibehålla en jämn könsfördelning. 
Lundby-Wedin skulle inte avstå en befordran om hon fick den på grund av könskvotering. I 
vissa fall behövs en man och i andra en kvinna för att tillföra gruppen så mycket som möjligt 
menar Lundby-Wedin.  
 
Nordh skulle känna sig tveksam till att tacka ja till tjänsten om han skulle bli erbjuden en 
tjänst med anledning av att han är man. Nordh menar att han vill få tjänsten med anledning av 
att han uppfyller tjänstens kravspecifikation men samtidigt framhåller Nordh att allt har ett 
pris.  
 
7.4.1 Analys av acceptera kvotering 
Alla våra respondenter förutom två säger att de kan tänka sig att bli könskvoterad till en tjänst 
som de ser som en intressant utmaning. Könskvotering ställer krav på kompetens och därmed 
anställs inga individer som ej är kvalificerade (Kjörup 1999). Folkesson tvivlar på att någon 
kan få en tjänst utan den efterfrågade kompetensen. Mot bakgrund av detta skulle Folkesson 
inte avböja ett erbjudande eftersom hennes kön endast är en av många anledningar. Genom att 
åsidosätta kompetensen missgynnas företag på lång sikt (Ekberg Fredell 2005). Edberg och 
Holmlund är de respondenter som inte kan tänka sig att bli könskvoterade med anledning av 
att de anser att den mest kompetenta personen bör få tjänsten. Folkesson och Larsson Tängdén 
menar att varje individ själva måste skaffa sig ett sunt förhållningssätt till könskvotering som 
de känner sig trygga med. Ståhl och Nordh poängterar att om tjänsten innebar lockande lön 
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och andra förmåner skulle de inte fundera men se till att skriva ett bra avtal. Källströmer 
menar att det skulle dämpa entusiasmen men om tjänsten var lockande skulle han acceptera 
och visa vad han går för. Ekström skulle ställa sig frågande till arbetsgivarens urvalsgrund 
men aldrig avböja ett uppdrag som utmanar henne. Lundby-Wedin skulle aldrig avstå en 
tjänst på grund av könskvotering eftersom hon menar att organisationer vid vissa tillfällen 
efterfrågar kompetens av ett specifikt kön. I vissa fall efterfrågas det en man och i andra fall 
en kvinna. Självklart vill vi erbjudas tjänster med kompetensen som grund. Ledarskapets 

komplexitet gör det svårt att konkret beskriva vilka karaktärsdrag som efterfrågas vid 
rekrytering av ledarpositioner (Drake och Solberg 1996). Folkesson menar att kompetens är 
svår definierat och grundar sig på individuella bedömningar. Detta kan göra att en kvinnas 
kompetenser anses vara mindre värda i en manlig rekryterares ögon medan dessa kompetenser 
kan i en kvinnlig rekryterares ögon ses som jämförbara med den sökande mannens 
kompetenser eller till och med bättre. Med detta resonemang i bakgrunder skulle vi vid 
tillfällen när vi anser oss ha jämförbar eller bättre kompetens acceptera att bli könskvoterad 
till en tjänst. Vid tillfällen där vi känner att vår kompetens inte är jämförbar med den manliga 
sökandes meriter skulle en könskvotering kännas olustig. Risken med könskvotering är att 
medarbetarna ser ner på kompetensen hos kvinnor eftersom vi fått tjänsten på grund av vårt 
kön. Detta skulle kännas mycket konstigt och i vissa fall säkerligen leda till att kvinnornas 
auktoritära roll ifrågasätts. Synen på duktiga kvinnliga chefer kan försämras vilket skapar en 
förvirring på arbetsplatsen och hos den könskvoterade. Vi skulle vid tillfällen där vi känner att 
den manliga kandidaten är bättre ändå förmodligen tacka ja till tjänsten. Vi är av den åsikten 
att kvinnor inte bör avstå en befordran på grund av att de könskvoterats eftersom vi tror att en 
man inte hade avstått ett sådant lockande erbjudande. 
  

7.5 Association till könskvotering 
Edberg anser att könskvotering är ett negativt laddat ord eftersom hon associerar ordet till att 
kvinnor är mindre värda och blir rekryterad eftersom de är kvinnor och inte på deras 
kompetens. 
 
Holmlund associerar inget speciellt till ordet könskvotering. Holmlund tycker inte att det 
finns varken någon positiv eller negativ laddning kopplat till könskvotering. 
 
Larsson Tängdén menar att könskvotering definitivt är ett negativt laddat ord som associerar 
till tvång och kränkning. Som kvinna ser Larsson Tängdén könskvotering som en kränkning 
medan hon tror att män upplever könskvotering mer som ett tvång. Det finns en risk att 
kvinnor ses som mindre värda och att könskvotering är den enda möjligheten för kvinnor att 
komma in på högre poster eller i en styrelse 
 
Folkesson ser inte könskvotering som ett i sig negativt laddat ord men tror att allmänheten 
förknippar det med att ge förtur till kvinnor för att få in dessa på fler inflytelserika poster och 
jämna ut könsfördelningen. 
 
Källströmers egna åsikter och det frekventa användandet av ordet i medier har skapat en 
negativ klang på ordet könskvotering. Ur kvalitetssynpunkt är könskvotering alltid dåligt och 
kan leda till att företagets resultat försämras. 
 
Ståhl ser könskvotering som ett negativt laddat ord. Ståhl menar att könskvotering gör att 
kvinnor anses lite sämre och behöver lagens hjälp för att erbjudas högre befattningar. ”Det är 
att förlöjliga individer enormt med en sådan lagstiftning.” 
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Ekström ser negativt på ordet könskvotering eftersom det innebär att människor sorteras i 
olika kategorier, vilket Ekström tycker väldigt illa om. 
 
Lundby-Wedin anser att könskvotering är ett neutralt ord. Associationen går till att rekrytera 
fler kvinnor i beslutande organ. För medarbetare i den fackliga organisationen är nog ordet 
ganska etablerat. Det är inte så uppseendeväckande utan snarare ganska accepterat att vi i 
olika valsituationer ser kön som ett viktigt rättvisemått. 
 
Nordh ser ordet könskvotering som neutralt och poängterar vikten av att ämnet debatteras. 
 
7.5.1 Analys av association till könskvotering 
Många hävdar att särbehandling är ett negativt laddat ord eftersom det lätt förknippas med 
diskriminering av den samhällsgrupp som missgynnas. (Törnqvist 2006) Larsson Tängdén, 
Edberg, Källströmer, Ståhl och Ekström ser negativt på ordet könskvotering. Ståhl, Edberg 
och Larsson Tängdén ser könskvotering som kränkande för kvinnor eftersom de inte anses 
duktig nog att nå dessa positioner utan lagens hjälp. Holmlund, Folkesson Nordh och Lundby-
Wedin ser ordet som neutralt. Det handlar om att få in fler kvinnor i beslutande organ. Vi 
tycker att det egentligen känns fel att uppleva ordet könskvotering som negativt men den 
negativa klangen har skapats ur tankarna om att kvinnor inte skulle lyckas ta sig till de 
ledande positionerna utan kvoteringshjälp. De respondenter som menar att ordet är neutralt 
har enligt oss ett bättre förhållningssätt till könskvotering. De ser könskvotering som en 
metod för att uppnå ökad jämställdhet inte som ett sätt för att kompensera kvinnors bristande 
kunskap. Vi tror att vi associerar könskvotering negativt eftersom vi inte vill bli 
könskvoterade.  
 

7.6 Privat kontra offentlig sektor 
Edberg menar att chefspositioner inom både offentlig och privat sektor skall spegla den 
fördelning som finns i organisationen. Den offentliga sektorn är väldigt kvinnodominerad i 
det operativa arbetet vilket enligt Edbergs ideologi innebär att fler kvinnor ska vara tillsatta på 
chefspositionerna. Västerbottens landstings anställda består ungefär till 75 procent kvinnor 
och den fördelningen speglas enligt Edberg på chefspositionerna utan att aktiv könskvotering 
tillämpats. Inget annat land i Europa har en sådan uppdelad arbetsmarknad som Sverige. Det 
finns en stor del av arbetsmarknaden som är enbart manlig och en som är enbart kvinnlig.  
Edberg menar att den privata sektorn är mer mansdominerad än den offentliga sektorn och att 
utvecklingen mot fler kvinnliga ledare av den anledningen verkar ta längre tid i den privata 
sektorn. Edberg tror att det manliga synsättet är mer befäst i den privata sektorn och att detta 
kan vara anledningen till trögheten. Kvotering skulle kanske göra att det går lite snabbare men 
Edberg tycker inte att det skall behövas. 
 
Holmlund tycker att en jämn könsfördelning är lika viktigt i både den offentliga och den 
privata sektorn. För att kunna få en jämnare könsfördelning på chefspositioner måste det till 
en jämnare könsfördelning redan från grunden. De privata bolagsstyrelserna består mestadels 
av män och det går inte att sticka under stolen med att det finns mycket att göra för att få en 
jämnare könsfördelning där. Det gäller att försöka ändra attityderna i samhället för att få till 
en förändring. Dock styrs styrelseposter väldigt mycket av det personliga nätverket. Det är 
lättare att ta in människor i en styrelse som ägarna känner än de som de inte känner.  
 
Larsson Tängdén anser att det är viktigt att den offentliga sektorn föregår med gott exempel 
eftersom de representerar samhället och därmed har större ansvar. Att regeringen 



 - 56 - 

könskvoterat in fler kvinnor anser hon är bra eftersom staten blir en bra förebild för andra 
organisationer. När det gäller den privata sektorn anser Larsson Tängdén att det är viktigt med 
en jämn könsfördelning men att det inte skall lagstiftas eftersom ägarnas frihet då försvinner. 
 
Folkesson anser att det är lika angeläget för både offentlig som privat sektor att anta en skälig 
könsfördelning till ledande positioner. Trots att privat sektor är jämförelsevis längre ifrån 
jämställdhet, anser Folkesson att steget är väldigt långt till att någon av sektorerna skall vara i 
behov av en lagstiftning kring könskvotering. 
 
Källströmer menar att en kommun skall betjäna befolkningen och har inte resultat i första 
fokus vilket gör det bra om parter från hela samhället är representerade. Källströmer anser att 
det är rimligt att anta en jämställd fördelning när det handlar om mandat och demokrati. Inom 
näringslivet är det inte demokrati på samma sätt. Det ska vara ägarna som har makten över 
bolagen och det vore ett intrång i äganderätten att lagstifta om könskvotering. Av dessa 
anledningar anser Källströmer att det är mer angeläget för offentlig sektor att anta en jämn 
könsfördelning.  
 
Ståhl menar att det är lika viktigt att både offentlig och privat sektor strävar efter en jämn 
könsfördelning på ledande positioner. Oavsett i vilken sektor ett företag är verksam inom bör 
alla beslutsfattare vara tillräckligt kompetenta att avgöra huruvida en person är bra för 
företaget oavsett kön, hudfärg eller ålder. Om alla började tänka på ett rationellt och öppet sätt 
utifrån företagets behov och individens egenskaper skulle problemen försvinna.  
 
Ekström relaterar till att offentlig sektor berörs av en bestämmelse i grundlagen som 
möjliggör en överklagan av varje statligt anställningsbeslut. Denna bestämmelse finns inte i 
den privata sektorn vilket till viss del kan förklara den mer påtagliga orättvisa som råder i den 
privata sektorn jämförelsevis i den offentliga. Kvinnor som vill göra karriär kanske hellre 
söker sig till den offentliga sektorn eftersom det anses vara mer förutsägbart där. Ekström 
menar att från allmän synpunkt skall det ställas högre krav på offentlig sektor och dess 
jämställdhetsarbete eftersom sektorn finansieras av skattepengar. 
 
Lundby-Wedin anser att det är lika önskvärt att båda sektorerna antar en jämn 
könsfördelning. 
 
Nordh ser könsfördelning i grunden som en fråga om mänskliga rättigheter. Av den 
anledningen är det lika viktigt att både privat och offentlig sektor arbetar aktivt med dessa 
jämställdhetsfrågor. Behovet är dock störst på toppbefattningar i näringslivet och där måste 
verkligen en förändring ske. Varje aktör måste ta sitt ansvar och göra vad de kan som 
arbetsgivare. 
 
7.6.1 Analys av privat och offentlig sektor  
Förespråkare av demokratiargumentet menar att varje grupptillhörighet och särintresse skall 
vara representerade i politiska församlingar. (Ludvigsson 2006) Larsson Tängdén, 
Källströmer och Ekström menar att det är viktigare att anta en jämn könsfördelning i den 
offentliga sektorn än i den privata. Källströmer menar att en kommun skall betjäna 
befolkningen och de har därför inte samma resultatfokus. Alla riksdagspartier förespråkar 
idag jämställdhet (Ekberg Fredell 2005). Det är rimligt att anta en jämn könsfördelning när 
det gäller demokrati och mandat menar Källströmer. Ekström menar att offentlig sektor berörs 
av en grundlag som möjliggör överklagan av statliga beslut. Allmänheten bör ställa högre 
krav på jämställdhet då den offentliga sektorn finansieras av skattepengar. Holmlund, 
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Folkesson, Ståhl, Nordh och Lundby-Wedin däremot anser att det är lika viktigt i både 
offentlig som i privat sektor. Edberg är av en annan åsikt och menar att chefspositioner inom 
både offentlig och privat sektor skall spegla den fördelning som finns i organisationen. 
Åsikterna kring privat och offentlig sektor varierar från person till person. Respondenternas 
bakgrund och kön har ingen påverkan på hur de ställer sig till frågan. Vi anser att den 
offentliga sektorn bör föregå med gott exempel eftersom de finansieras av skattepengar och 
skall representera samhället. Det är extra viktigt att det är jämställt inom politiken eftersom de 
skall spegla befolkningen och Sverige är uppbyggt på demokratiska värderingar. Vi håller till 
viss del med Edberg som menar att fördelningen på chefspositioner skall spegla fördelningen i 
organisationen. Branscher som idag helt eller delvis domineras av ett kön anser vi måste börja 
från grunden genom att locka till sig både manliga och kvinnliga arbetare till denna 
yrkesgrupp innan det kan bli en jämn könsfördelning på ledande positioner. För att erhålla en 
ledarbefattning anser vi att det krävs branscherfarenhet.   

 
7.7 Rekryteringsåtgärder  
Edberg finner många viktiga alternativa åtgärder istället för könskvotering. I 
rekryteringsprocessen tycker Edberg att det är viktigt att arbeta med annonsens utseende. Om 
organisationen är ute efter att jämna ut könsfördelningen bör det stå att de söker det 
underrepresenterade könet. Det är även viktigt att tänka på vilket språk som används i 
annonsen för att tilltala båda könen. Edberg framhåller vikten av en blandad 
rekryteringsgrupp eftersom detta minimerar risken att företaget rekryterar den person som är 
mest lik den personen som ansvarar för rekryteringen. En enkönad kultur gör det svårt att 
bryta mönstret. Organisationer söker ofta nya medarbetare som liknar de anställda på 
arbetsplatsen. Allt eftersom fler rekryteras till organisationerna och en större blandning 
uppstår, kommer organisationerna att fortsätta söka en blandad kultur. Av den anledningen 
menar Edberg att organisationer måste våga tänka lite nytt i de enkönade kulturerna och 
rekrytera fler av det underrepresenterade könet. Edberg tycker att det är värdefullt med de 
olika erfarenheter som personer har med sig in i en styrelse och därför bör organisationer 
släppa efter på kravet om att styrelseledamöter måste besitta ledningserfarenhet.  
 
Holmlund menar att det finns många aspekter att förbättra i rekryteringsprocessen. De flesta 
som rekryterar till en styrelse eller till ett jobb utgår från egenskaper där rekryteraren känner 
igen sig själv. Rekryteringsprocessen måste förbättras för att en förändring skall ske. Åtgärder 
måste även sättas in i ett tidigare stadium, menar Holmlund. Redan i förskolan måste det till 
en attitydförändring för att jämna ut fördelningen av till vilka yrken olika människor söker 
sig. I de branscher där det arbetar väldigt många män är det inte konstigt att det blir fler 
manliga chefer. Det behövs en bredare bas att rekrytera utifrån för att attityderna och 
könsfördelningen skall kunna förändras. Alla organisationer faller under jämställdhetslagen 
men Holmlund menar att det gäller att göra jämställdhetsmålen mer tydliga och mätbara för 
att kunna använda dessa i rekryteringsprocessen.  
 
Larsson Tängdén poängterar vikten av att arbetsgivaren aktivt driver diskussionen på 
arbetsplatsen för att öka förståelsen bland de anställda. Det gäller att förstå och arbeta för 
mångfald redan i början av rekryteringen. När en befattningsbeskrivning skall göras måste de 
som författar den tänka på vilket språk de använder och hur de uttrycker sig. Utseende på 
annonsen är även viktigt för att göra annonsen könsneutral. Rekryteringsfirmorna måste 
rekrytera fler kvinnor för att jobba med rekrytering eftersom det är vanligt att rekryterare 
anställer människor som är lika dem själv. Larsson Tängdén kom vid intervjutillfället även på 
att det är bra att föra en dialog med facket inför en rekrytering så att facket och organisationen 
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är inne på samma linje och har samma synsätt. Larsson Tängdén har nu bestämt sig för att 
börja använda detta inför nästa rekrytering.  
 
Folkesson är av den åsikten att förändringsarbetet måste startas från grunden för att 
rekryteringsprocessen skall förbättras. Folkesson menar, som mamma till två söner, att det 
hade varit underbart med kvotering i skolan eftersom barnen idag lever i princip i en enkönad 
värld ända fram till högstadiet. Detta är inte bra för deras samhällsbild menar Folkesson. Fler 
män som lärare i början av barnens liv skulle leda till att barnen ser att kvinnor och män 
faktiskt har samma yrken. Av den anledningen arbetar idag Svenskt Näringsliv mot skolorna 
för att få ungdomarna att förstå att de kan bli vad de vill. Det gäller att få fler kvinnor och 
unga människor att förstå att de kan bemästra vad som helst. Fler kvinnor på höga positioner 
leder till fler förebilder vilket gör det mer naturligt för kvinnor att förstå att de kan ta sig fram. 
Det är viktigt att de som rekryteras är kvalificerade för jobbet men dock bör tilläggas att 
kompetens är väldigt töjbart. Det är viktigt att fylla denna töjbara kompetens med ett innehåll 
när företaget skall rekrytera. Folkesson anser även att det är viktigt att den som rekryteras går 
ihop med övriga arbetsgruppen och kan klara arbetsuppgifterna. 
 
Källströmer menar att det i rekryteringsprocessen är viktigt att på ett objektivt sätt beskriva 
vilken typ av person som efterfrågas till tjänsten. Det viktigaste är att inte sätta upp hinder 
som begränsar antalet sökande till tjänsten. Idag går det att arbeta mer flexibelt än vad det 
gjorde för tio år sedan, därför är det viktigt att som arbetsgivare inte vara alltför konservativ. 
Källströmer vill även belysa att styrelseledamöterna oftast hämtas från den operativa 
verksamheten. Det är därför viktigt att först öka antalet kvinnor i den operativa ledningen för 
att sedan på sikt möjliggöra en ökad kvinnorepresentation i styrelser, menar Källströmer.  

 
Ståhl menar att det är lätt att rekrytera liknande personer eftersom det är enkelt att arbeta med 
en person som tänker och arbetar på samma sätt som sig själv. Av den anledningen är det 
viktigt att ha en proffsighet när nya personer skall anställas. Ståhl föredrar personer som 
utmanar honom att tänka i andra banor. Ståhl vill även belysa hur viktigt det är att som chef 
ge beröm, stötta och framhäva medarbetare som arbetar bra. Att peppa dessa att söka en tjänst 
för att de besitter kompetensen, kan vara avgörande för om denne söker eller ej. På NCAB 
utförs utvecklingssamtal fyra gånger per år i syfte att prata mer personligt och hjälpa de 
anställda att komma framåt. 
 
Ekström menar att ett enkelt sätt att locka både kvinnliga och manliga sökande är att skriva 
tydligt i annonsen att företaget gärna ser sökanden av båda könen. Oftast ses chefsegenskaper 
som typiskt manliga och det är därför enklare för en man att få jobbet. Det gäller att vara 
uppmärksam på de uttryck som är omskrivningar av manliga egenskaper. Det finns inget fall 
där två personer har exakt samma kvalifikationer eftersom vi alla är så pass olika som 
individer. Kompetensen skall ta en individ framåt och SACO anser att den duktigaste alltid 
skall få jobbet. 
 
Lundby-Wedin menar att det finns aspekter i rekryteringsprocessen som kan öka 
kvinnorepresentationen i organisationer. Vid rekrytering bör en kartläggning, analys och 
åtgärdsplan upprättas. I dessa skall det framgå hur könsfördelningen ser ut idag, varför det ser 
ut så samt vilka åtgärder som föreslås för att förbättra fördelningen. Det handlar om att 
kartlägga antalet kvinnor och män men även vilka typer av uppdrag kvinnor respektive män 
besitter. Kartläggningen, analysen och åtgärdsplanen skall ta reda på formella och informella 
tillvägagångssätt vid rekryteringsprocessen. Det är viktigt att kunna ”se och tänka jämställt” 
som en metod i arbetet med rekrytering. Det är även viktigt att använda mätbara och 
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tidsangivna kvalitativa och kvantitativa mål där det tydligt framgår vem som är ansvarig för 
att arbetet utförs. 
 
Nordh avfärdar argumentet om att det inte finns kompetenta kvinnor. Det handlar om att vara 
tålmodig och söka tillräckligt länge. I rekryteringsprocessen är det viktigt att uppmuntra den 
underrepresenterade gruppen att söka till tjänsten. Det är viktigt att redan från 
rekryteringsstart fundera för sig själv och tala om vilka egenskaper som efterfrågas. Att göra 
en systematisk process genom hela rekryteringsprocessen ökar möjligheten att finna nya 
kunskaper och anta nya synsätt till företaget. Meriter ser olika ut och det skulle skapa nya 
ingångar för de underrepresenterade om till exempel inte alla i en styrelse behöver besitta 
ledningserfarenhet. Det skulle förkorta processen och fler kvinnor skulle kunna slå sig in på 
sådana positioner mycket snabbare än idag. 
 
7.7.1 Analys av rekryteringsåtgärder  
Det är oftast män som i stor utsträckning ansvarar för rekryteringar och därför är det viktigt 
att förfarandet sker öppet och att det annonserats på demokratiska principer för att kvinnor 
ska ges en chans att på lika villkor söka tjänsten (SOU 1987:19). Alla respondenter belyser 
vikten av att uppmuntra det underrepresenterade könet att söka tjänsten. De flesta 
respondenter menar att annonsens utformning är viktigt samt att hinder som kan uppstå tidigt i 
rekryteringsprocessen måste undanröjas. Källströmer menar att det är viktigt att på ett 
objektivt sätt beskriva vilken typ av person som efterfrågas så att inte annonsen begränsar 
antalet sökanden. Idag går det att arbeta mer flexibelt menar Källströmer och det är därför 
viktigt att arbetsgivarna inte är för konservativa. Larsson Tängdén belyser även vikten av att 
arbetsgivaren tar ett aktivt ansvar. Kvinnor och män bör se jämställdhet som ett mål och 
tillsammans arbetar med en gemensam handlingsplan för att nå detta mål (SOU 1987:19). 
Lundby-Wedin och Holmlund framhäver vikten av att arbetsgivaren arbetar fram mätbara 

mål. Edberg och Ekström framhäver vikten av utseendet på annonsen för att locka det 
underrepresenterade könet genom att tydligt skriva att organisationen gärna ser både manliga 
och kvinnliga sökanden. Vi tror precis som våra respondenter att det är viktigt att 
organisationerna lägger ner tid och tanke bakom utformandet av annonser. Kvinnor och män 
attraheras av olika saker och därför kan det vara avgörande med annonsens utseende för att 
locka sökanden av båda könen. Med gemensamma mål om jämställdhet anser vi att en strävan 
mot dessa mål kan bli mer accepterat och lättare att nå.  
 
Det är sällan jämställdheten som väger tyngst när det finns andra motsättande förslag (SOU 
1987:19). Tre av våra respondenter belyser på vilket sätt rekryteringen till styrelser skall gå 
till för att möjliggöra en ökning av det underrepresenterade könet. Källströmer menar att 
ingen kan erhålla en styrelsepost innan de besitter ledningserfarenhet. Rekrytering till 
styrelser skall ske från den operativa ledningen och således är det viktigast att få till stånd en 
jämställdhet i den operativa verksamheten. Det är viktigt att företagen vidgar och ifrågasätter 
vilka kvalifikationer samt vilken kompetens som är viktig och därmed efterfrågas vid 
nyrekryteringsbehov (SOU 1987:19). Det är svårt att konkret beskriva kompetens eftersom 
det är komplext och utgår från subjektiva bedömningar (Drake och Solberg 1996). Edberg och 
Nordh ställer sig emot detta och menar att meriter ser olika ut och att det är värdefullt med de 
olika erfarenheter som personer har med sig in i en styrelse. Nordh menar att det skulle 
förkorta processen om kompetenta kvinnor får tillgång till styrelser utan ledningserfarenhet. 
Vi tror att det krävs en blandning i styrelser för att uppnå bästa resultat. Det behövs 
branschspecifika kunskaper och människor med ledningserfarenheter men det kan även vara 
till styrelsens fördel att rekrytera personer med lite annorlunda kompetenser. Vi tror att 
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styrelser kan bli mer effektiva och fatta bättre beslut om de har en mix av gamla och unga, 
kvinnor och män, samt olika slags kompetenser.  
 
Eftersom kvinnor stöter på fler hinder än sina manliga kollegor visar forskning på att kvinnor 
är i behov av mer coachning än män (Linehan och Walsh 2001). Holmlund och Folkesson 
poängterar att rekryteringsproblematiken måste undanröjas mycket tidigare än vid själva 
tillsättningsförfarandet. Det är viktigt att attityden i skolan förändras så att ungdomar väljer de 
yrken de är intresserade av och inte efter den norm som finns idag. Nordh avfärdar myten av 
att det inte finns kompetenta kvinnor, det gäller bara att söka tillräckligt länge. I vissa 
situationer kan ett gott råd vara avgörande för den fortsatta karriären (Linehan och Walsh 
2001). Ståhl framhäver vikten av att peppa duktiga medarbetare att söka en befordran 
eftersom det kan vara avgörande för om denne söker tjänsten eller ej. Vi tycker att Svenskt 
Näringslivs arbete med ungdomar är positivt och kan öka ungdomarnas insikt angående 
framtida yrkesval. Vi tror däremot inte att en sådan insikt skulle göra att vi får det helt 
jämställt i alla branscher. Självklart påverkar de roller vi fostras in i våra senare karriär val 
men samtidigt är vi av den åsikten att kvinnor och män i grunden har olika intressen. Det kan 
således bli svårt att fylla kvoten av till exempel kvinnliga bilmekaniker eller industriarbetare 
för att nå en fullständig jämställdhet. Vi anser att det är viktigt att peppa duktiga medarbetare, 
vänner och familjemedlemmar att söka en befordran. Peppning väcker oftast positiva tankar 
och undanröjer hinder hos den tvekande personer eftersom människor i dennes omgivning tror 
på att han/hon kommer att klara utmaningen.  

 
7.8 Alternativa åtgärder  
Edberg menar att trots att vi kommit väldigt långt på vägen mot ökad jämställdhet finns det 
inför framtiden en risk för bakslag. Edberg tycker att det är skrämmande att se på dagens barn 
eftersom det har blivit väldigt uppdelat i vad som är typiskt flickigt och pojkigt. De 
kommande generationerna är mer könsuppdelade och frågan är vad som händer samt vilka 
konsekvenser det får när barnen sedan växer upp och skall ut på arbetsmarknaden. Edberg 
menar att vi aldrig får släppa taget om jämställdhetsfrågorna eftersom det kan leda till att vi 
åker tillbaka i tiden. Jämställdheten och balansen på chefspositioner grundar sig oftast i de 
strukturer som finns i samhället menar Edberg. Föräldrarna måste ta ett ansvar för att 
förmedla jämställdhetsfrågorna vidare till sina barn. Edberg anser att det pratas mindre om 
könskvotering idag än tidigare och poängterar vikten av att debatten fortlever och inte dör ut. 
 
Holmlund menar att det är bra att införa olika policys i arbetet med jämställdhetsfrågor inom 
företag och organisationer. Holmlund menar, som vi tidigare nämnt att det gäller att göra 
tydliga och mätbara jämställdhetsmål. Det är upp till alla styrelser och nämnder att kontrollera 
hur väl jämställdhetsmålen uppfylls och att samla in relevant information. Holmlund tillägger 
att det behövs olika insatser i olika delar av samhället för att uppnå jämställdhet. Det är 
enklare att göra en uppföljning av olika mål och verksamhetsplaner än en lagstiftning, anser 
Holmlund. 
 
Larsson Tängdén anser att mentorskap är väldigt viktigt för att förbättra förutsättningarna för 
kvinnliga ledare. Många kvinnor som gått in i ett mentorskap har senare vågat ta steget till att 
bli chefer. Det är en trygghet att få goda råd eftersom det kan stärka självförtroendet samt ge 
möjligheter att bolla idéer och tankar med en mer erfaren människa som varit i samma 
situation. Larsson Tängdén menar att det inom den manliga kulturen redan finns ett 
mentorskap som är naturligt. En manlig äldre chef har oftast en yngre man som denne stöttar 
och driver på. Denna naturlighet finns inte hos kvinnor vilket gör att ett organiserat 
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mentorskap är att föredra. Larsson Tängdén menar att det är fördelaktigt att söka en mentor 
som är ens motsats. Som ung kvinna är det bra att få en äldre man som mentor för att 
överbrygga de olika språken som finns mellan manligt och kvinnligt beteende. 
 
Folkesson anser att andra viktiga åtgärder istället för könskvotering är att uppmuntra män att 
även de kan stanna hemma och ta hand om barnen. Denna samhällsattityd kan ta lång tid att 
förändra men det gäller att börja någonstans. Folkesson tror att det finns en rädsla bland vissa 
män eftersom det är männen som måste stå åt sidan när organisationer börja rekrytera fler 
kvinnor. Folkesson förtydligar att för att nå större jämställdhet måste vi alla fortsätta med 
arbetet att förändra attityderna i samhället. 
 
Källströmer menar att det idag oftast är kvinnor som tar det större ansvaret hemma. För att 
förändra detta samt ge kvinnor mer tid till arbete och karriär krävs en attitydförändring i 
samhället. Det gäller även att det finns ersättningar som på ett intelligent sätt gör det möjligt 
för familjen att själva välja vem som stannar hemma med barnen. Lönen skall inte vara den 
faktor som styr detta beslut. Att underlätta för unga män och kvinnor genom hjälp med de 
hushållsnära tjänsterna skulle ge dem större möjligheter att inte vara tvungen att göra avkall 
på karriären. Förändringar av detta slag är på gång, vilket Källströmer anser vara positivt. 
Källströmer tillägger att det är märkligt att det är främst kvinnor som driver den så kallade 
”pigdebatten”. När Rot-avdraget infördes var det ingen som hade något emot att få hjälp men 
när det nu handlar om avdrag till de hushållsnära tjänsterna blev det genast en stor debatt. Ett 
avdrag på hushållsnära tjänster skulle öppna upp möjligheterna för människor att göra karriär, 
menar Källströmer.   
 
Ståhl menar att barnledighet kan skapa hinder för kvinnor. Ståhl ringde en gång hem till en 
man och berättade för honom hur viktig hans fru var för företaget och att hon behövdes. 
Mannen blev lite ställd men insåg att även han kunde vara hemma vid de tillfällen som barnen 
var sjuka så att frun fick mindre frånvaro från jobbet. Det löste sig med andra ord mycket 
bättre efter samtalet, säger Ståhl. För att få till en förändring menar Ståhl att det är jätteviktigt 
med information och att ändra attityder i samhället. Det har påbörjats en hel del 
marknadsföring kring pappamånader och det tycker Ståhl är jättebra. Ståhl menar att med 
information kan de underrepresenterade få mer plats och synliggöras. Ståhl skulle vilja att 
media skildrar företagandet och kvinnornas roll i detta. Ståhl tillägger att kvinnor idag har ett 
internt problem eftersom det anses fult att sticka ut och att det inte accepteras av andra 
kvinnor. Ståhl framhäver även ett annat stort attitydproblem som existerar idag. När en manlig 
VD skall ut och resa med en kvinnlig anställd blir det genast en hel del snack om annat än 
jobbet de skall utföra. Det är inte accepterat att göra en affärsresa med en kvinna men med en 
manlig kollega är det inga problem. Det är heller inte accepterat att arbeta sena kvällar med en 
kvinna. Många manliga chefer rekryterar kanske därför hellre en man till positioner som 
kräver affärsresor och övertid för att slippa problem med rykten och onödigt snack menar 
Ståhl. Samhället måste få en större acceptans till att kvinnor och män kan arbeta tillsammans 
utan att något händer. Förutom att samhället måste förändra sina attityder finns det även andra 
aspekter som förbättrar kvinnors förutsättningar. Nätverk är väldigt viktigt för att få jobb 
menar Ståhl som själv har fått många tjänster i sin karriär genom sina kontakter. 
 
Ekström menar att det idag är mer jämfördelat på högskolorna än vad det var för 20 år sedan. 
Trots detta står utvecklingen stilla i vissa områden, såsom utbildning för sjuksköterskor och 
förskoleutbildningar. Männen väljer inte utbildningar som länge varit kvinnligt dominerande. 
Resurser måste ägnas åt att förbättra unga kvinnor och mäns förutsättningar att välja 
utbildningar efter intresse och inte efter norm. Ekström belyser även att många kvinnor 
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stagnerar i sin karriär eftersom de är hemma längre med barn än vad män är. Det kan vara en 
bra idé att höja ersättningen för de män som är pappalediga eftersom familjen ofta förlorar 
mycket pengar på att mannen är hemma med barnen. Kompetensutveckling är jätteviktigt och 
arbetsgivarna måste se till att både kvinnor och män får denna chans. För att verkligen 
åstadkomma en förändring krävs även en ändrad attityd i samhället. 
 
Lundby-Wedin anser att aktiva åtgärder från arbetsgivaren behövs eftersom det finns en 
grundläggande struktur som gör att kvinnors arbete, erfarenheter och kunskaper generellt sett 
värderas lägre och har sämre status än mäns. Samhället kan även verka som pådrivare i frågor 
kring jämställdhet och feminism för att åstadkomma ökad förståelse och jämn könsfördelning. 
Lundby-Wedin menar att det handlar om att skaffa sig kunskap och därmed insikt om att 
kvinnor har mindre makt och sämre villkor än män. 
 
Nordh tycker det är viktigt med utbildning, coachning och mentorskap för att få in fler 
kvinnor på chefspositioner och i styrelser. Jämställdhetsplaner är ett viktigt verktyg för att 
åstadkomma förändringar. Nordh vill även lyfta fram vikten av lönekartläggning och förbud 
mot diskriminering. Det är viktigt att arbeta med jämställdhetsfrågor samt se till att det finns 
lika möjligheter för alla och att alla behandlas likadant. 
 
7.8.1 Analys av alternativa åtgärder 
Forskning visar att avsaknaden av mentorskap och nätverk försvårar kvinnliga ledares karriär 
eftersom det i början av yrkeslivet kan vara avgörande att ha en mentor som ger råd för att nå 
framgång (Linehan och Walsh 2001). Larsson Tängdén menar att mentorskap är ett viktigt 
verktyg för att förbättra förutsättningarna för kvinnliga ledare. Vi tror att mentorskap och 
förebilder är viktigt för att fler kvinnor skall avancera i karriären. En mentor kan bidra med ett 
annat slags tänk och kan vara ett bollplank vid svåra frågor. Vi tror precis som Larsson 
Tängdén att det är fördelaktigt med en mentor som är ens motsats för att få ett annat 
perspektiv på saker och ting. 
 
Samhället bidrar till skillnader mellan könen genom klädsel, trender och dylikt (Kjörup 1999) 
Edberg menar att det idag är skrämmande att se hur flickigt och pojkigt det är i skolan. 
Lundby-Wedin menar att det handlar om att skaffa sig kunskap och insikt om att kvinnor har 
mindre makt och sämre villkor än män idag. Det krävs att samhället verkar som pådrivare i 
frågor om jämställdhet. Vi tror att det är viktigt att debatten inte glöms bort när vi går mot ett 
allt mer jämställt samhälle. Det är lätt att falla tillbaka i gamla rutiner och således anser vi det 
viktigt att föräldrarna tar sitt ansvar och för jämställdhetsfrågorna vidare till sina barn.  
 
För att kvinnor skall kunna göra karriär krävs oftast att hon måste prioritera bort antingen 
äktenskap eller barn eftersom normen är att kvinnor inte ”kan få allt”.(Linehan och Walsh 
2001) Folkesson, Ståhl, Källströmer och Ekström framhåller alla att barnledigheten påverkar 
kvinnors karriär negativt idag. Det är oftast kvinnorna som tar det största ansvaret hemma och 
därför krävs det intelligenta lösningar på hur hem och barn skall skötas för att underlätta för 
kvinnor så att deras karriär ej stagnerar, menar Källströmer. Källströmer ser positivt på en 
sänkning av skatten på hushållsnära tjänster så att familjerna kan ta hjälp. Ståhl framför att 
marknadsföringen angående pappamånader är bra. Ekström menar att det är bra om 
ersättningen för pappaledigheten höjs eftersom familjen ofta förlora pengar på att mannen är 
hemma med barnen. Ståhl menar på att det måste finnas en acceptans att människor är borta 
en kortare tid av yrkeslivet för barnledighet. Det blir idag allt vanligare att även männen 
stannar hemma med barnen vilket vi tycker är otroligt viktigt för att kvinnorna skall få samma 
dignitet i arbetslivet som männen. Ju vanligare det blir att även männen stannar hemma desto 
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mindre risk för att unga kvinnor som ännu ej skaffat barn sorteras bort i 
rekryteringsprocessen. Självklart måste varje familj själva få bestämma vem som stannar 
hemma med barnen men vi anser att det måste till ett system som gör att det inte blir pengarna 
som är den avgörande faktorn. Som löneklyftan ser ut idag skulle många familjer förlora 
mycket pengar om mannen var hemma med barnen istället för kvinnan. Detta anser vi är ett 
hinder för att uppnå jämställdhet.  
 
En sammanställning av de attityder studiens deltagare har, förklaringar till dessa attityder, 
alternativa åtgärder som deltagarna ser samt vilken sektor deltagarna anser att könskvotering 
är mest önskvärd inom.  
 
 

Deltagande För/emot 
könskvotering 

Varför? Alternativ åtgärd Privat kontra 
offentlig sektor 

Edberg Emot Kompetensen 
åsidosätts 

Rekryteringsprocessen, 
information och kunskap 

Lika men 
fördelningen skall 

spegla 
organisationen 

Holmlund Emot Kompetensen 
åsidosätts 

Rekryteringsprocessen, 
tydliga och mätbara 

jämställdhetsmål 

Lika 

Larsson Tängdén Emot Begränsar det fria 
företagandet 

Rekryteringsprocessen och 
mentorskap 

Offentlig 

Folkesson  Emot Begränsar det fria 
företagandet 

Rekryteringsprocessen, 
ändra samhällsattityder 

kring barnledighet   

Lika 

Källströmer Emot Kompetensen 
åsidosätts 

Rekryteringsprocessen, 
underlätta skötsel av barn 

och hem 

Offentlig 

Ståhl Emot Kompetensen 
åsidosätts 

Rekryteringsprocessen, 
ändra samhällsattityder 
kring barnledighet och 

kvinnliga ledare 

Lika 

Ekström Emot Sorterar 
människor efter 

kön 

Rekryteringsprocessen, 
ändra samhällsattityder 

kring barnledighet  

Offentlig 

Lundby Wedin För Jämn 
representation och 

rättvisa 

Rekryteringsprocessen, 
information och kunskap 

Lika 

Nordh Emot Begränsar det fria 
företagandet 

Rekryteringsprocessen, 
utbildning, coachning och 

mentorskap 

Lika 

Manliga 
Studenter 

Emot 87,8% 
 

För 9,6% 

Kompetensen 
åsidosätts 

Kvinnor får bättre 
möjligheter 

 
_ 
 

Politiken/Lika 

Kvinnliga 
Studenter 

Emot 67%  
 

För 28,2% 

Kompetensen 
åsidosätts 

Kvinnor får bättre 
möjligheter 

 
_ 

Politiken/Lika 

 
Figur 7:1: Sammanställning av de åsikter deltagarna framfört i studien  
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8. Avslutning 
 

Vi kommer i detta kapitel att svara på vår frågeställning och visa hur studiens 

syfte har uppnåtts. Vi börjar med att redogöra för våra slutsatser och därefter 

ger vi förslag till vidare forskning inom könskvotering.  

 

 

8.1 Slutsatser 
Våra slutsatser besvarar vår problemformulering och syftet med studien. För att 
du som läsare lättare skall komma ihåg och kunna jämföra våra slutsatser med 
vår problemformulering och syfte har vi här nedan återgivit dessa: 
 

Hur uppfattas könskvotering av olika parter i det svenska samhället? 

 
Huvudsyftet med denna studie är att identifiera attityder och uppfattningar som 

finns angående könskvotering till ledande positioner i näringslivet. Studien 

kommer att belysa vad kvinnliga och manliga beslutsfattare samt studenter 

anser om huruvida könskvotering är en lämplig metod för att åstadkomma 

jämställdhet på ledande positioner. Vi vill skapa en förståelse för om kvinnliga 

och manliga beslutsfattare ser några alternativa lösningar till könskvotering. 

Vi vill i denna studie urskilja huruvida åsikterna kring könskvotering skiljer sig 

åt utifrån kön, ålder, bakgrund samt individernas yrkesval. Vi vill även försöka 

tolka huruvida könskvotering kan vara mer eller mindre önskvärt i olika 

situationer till exempel inom privat kontra offentlig sektor.  

 
Oavsett kön, bransch eller ålder kan vi konstatera att de flesta av studiens 
deltagare är negativa till könskvotering och menar att det inte är rätt metod för 
att komma tillrätta med problemen. De största anledningarna till att studiens 
deltagare är negativa till könskvotering är för att kompetensen kan bli lidande 
och att det är ett intrång i det fria företagandet. Vi kan konstatera att studiens 
manliga deltaganden är mer negativt inställda till könskvotering än de 
kvinnliga. Trots att de flesta kvinnorna är emot könskvotering uppvisar de en 
större osäkerhet och ser fler fördelar med könskvotering än männen. Vår studie 
visar att motståndet till könskvotering finns representerat bland studenter, i 
arbetsorganisationer och beslutsfattare i både offentlig och privat sektor. Vi 
anser att attityderna kring könskvotering är individuellt förankrade utifrån 
individens egna erfarenheter. 
 
Vi har i vår studie kunnat konstatera att alla våra respondenter menar att det 
finns hinder som begränsar kvinnors möjlighet att nå ledande positioner. Det 
finns inget specifikt problem utan olika respondenter belyser olika hinder. De 
största hindren vi har uppfattat är; brist på kvinnliga förebilder, kvinnors 
bristande självförtroende och vilja, problem vid rekryteringsprocessen, hem och 
familj samt de attityder som finns i samhället.  
 
Avsaknaden av kvinnliga förebilder gör att kvinnor inte ses som naturliga 
ledare. Detta bidrar till att många kvinnor tvekar till att söka en chefsposition 
eller en styrelsepost. Det första många människor associerar ordet chef till är en 
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man. Detta anser vi bero på att det idag inte synliggörs så många kvinnor. Ju fler kvinnor som 
synliggörs desto fler förebilder kommer det att finnas som gör det naturligt för andra kvinnor 
att kunna se sig själv som chef och därmed våga ta steget. Eftersom ordet chef oftast 
associeras till en man kan detta påverka rekryteringsprocessen. Det är lätt att en rekryterare 
sorterar ansökningarna efter omedvetna fördomar och därmed sorterar bort kvinnor. Vi kan 
konstatera att det är viktigt att rekryteraren besitter kunskaper kring huruvida 
homosocialreproduktion kan påverka rekryteringsprocessen negativt.  
 
Vi kan konstatera att åtgärder behöver tillsättas för att underlätta för kvinnor att sköta hem 
och familj utan att deras karriärer åsidosätts. Dels behövs förändringar av föräldraledighet och 
hushållsnära tjänster samt en attitydförändring i samhället. Att förändra attityder i samhället 
tar tid. Det är viktigt att kvinnor inte känner sig skamfylld på grund av att de inte är hemma 
hela föräldraledigheten. Det måste bli mer accepterat av samhället att även mannen stannar 
hemma med barnen ett tag.  
 
Vi har i denna studie uppmärksammat att ingen av våra deltagare anser att det är mer önskvärt 
att privat sektor strävar efter en jämn könsfördelning. Däremot råder det delade meningar 
huruvida det är lika viktigt i båda sektorena eller att det är mer önskvärt i offentlig sektor. De 
flesta av våra svaranden i enkätstudien framhåller att det är extra viktigt att könskvotera inom 
politiken. Några av våra respondenter är av samma uppfattning och menar att det bör finnas 
en jämn representation där samhället skall representeras. I övrigt är det många av studiens 
deltaganden som inte ser någon skillnad mellan privat och offentlig sektor utan menar att det 
måste bli bättre inom båda. Ett antal av våra respondenter menar att den offentliga sektorn bör 
föregå med gott exempel och hålla en jämn könsfördelning eftersom de finansieras av 
skattepengar. Några av de svaranden som är positiva till könskvotering anser att 
könskvotering är bra att tillämpa när det gäller bolagsstyrelser. De flesta svaranden som är 
emot könskvotering ser inga tillfällen där könskvotering är tillämpbart förutom i offentliga 
företag och inom politiken. Könskvotering bör enligt teori endast användas vid tillfällen där 
jämställdhet ej kan åstadkommas på naturlig väg.  Av den anledningen kan vi konstatera att 
könskvotering ej bör tillämpas i syfte att nå jämställdhet på ledande positioner såsom Sverige 
ser ut idag. 
 

Vi kan konstatera att vi besvarat vår frågeställning och uppnått syftet med studien. Alla våra 
respondenter ser olika hinder för kvinnor idag men de flesta är negativa till könskvotering och 
menar att det inte är rätt metod för att uppnå ökad jämställdhet. Utvecklingen går framåt idag 
och könsfördelningen kommer att jämnas ut mer och mer allteftersom tiden går. Alla 
respondenter anser att utvecklingen går långsamt. Attityder tar tid att förändra och därför 
krävs det att debatten fortsätter att drivas samt att fler kvinnliga ledare synliggörs. Alla våra 
respondenter har varit väldigt insatta i den problematik som idag råder. Detta anser vi är 
ytterligare ett tecken på att det idag arbetas aktivt med dessa frågor på ledande befattningar 
och att utvecklingen därmed kommer att fortsätta gå åt rätt håll. 
 
För att få balans och jämställdhet på ledande positioner måste samhällets alla aktörer arbeta 
systematiskt med aktiva åtgärder. Tilläggas bör att arbetsgivarna har ett stort ansvar i det 
fortsatta förändringsarbetet.  Med figuren nedan vill vi illustrera att de hinder som kvinnor 
idag stöter på kan till skillnad från vid tillämpning av könskvotering avlägsnas med hjälp av 
aktiva åtgärder. De åtgärder som vi föreslår och som har framförts i denna studie är att 
synliggöra kvinnliga prestationer så att det uppkommer fler kvinnliga förebilder, ge kvinnor 
verktyg för att våga och vilja satsa på sin karriär, förbättra den problematik som uppstår i 
rekryteringsprocessens, utarbeta system som underlättar för familjer att sköta hem och familj 
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samt att alla tar sitt ansvar och bidrar till en förändring av de attityder som idag finns i 
samhället. Vår slutsats är att de grundläggande attityderna och hindren först måste avlägsnas 
innan en förändring av kvinnors situation kan komma till stånd. Av dessa anledningar anser vi 
att aktiva åtgärder ger större effekt än könskvotering. 

 

 
 

Figur 8:1: ”Vägen mot jämställdhet.” Figuren illustrerar hur en balans och jämställdhet på 

ledande positioner kan uppnås genom att samhällets alla aktörer arbetar systematiskt med 

aktiva åtgärder. 

 
 

8.2 Förslag till framtida forskning 
Enligt vår studie är de största anledningarna till en negativ inställning till könskvotering att 
det fria företagandet begränsas, att kompetensen åsidosätts samt att en förändring av attityder 
inte kan åstadkommas med denna metod. Vi föreslår därför forskning kring alternativa 
lösningar som kan öka jämställdheten utan avkall på kompetens eller intrång i det fria 
företagandet. Vidare behövs även forskning kring de hinder som begränsar kvinnors möjlighet 
att nå ledande positioner samt hur dessa hinder kan överbryggas.  
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9. Sanningskriterier 
 

I detta kapitel kommer vi att diskutera studiens tillförlitlighet. Vi kommer först 

att redogöra för studiens forskning som bygger på kvantitativmetodik och 

därefter den kvalitativa forskningsmetodikens sanningskriterier.  

 

9.1 Kvantitativ forskning 
De samhällsvetenskapliga undersökningarna bedöms oftast utefter tre viktiga 
kriterier; reliabilitet, validitet och replikation. (Bryman 2004)  
 
9.1.1 Reliabilitet  
Reliabilitet syftar till huruvida resultaten blir detsamma om studien genomföras 
på nytt eller om den är under påverkan av tillfälliga förutsättningar. (Bryman 
2004) Noggrannheten vid informationsbearbetning samt mätutförande 
fastställer reliabiliteten. (Holme och Solvang 1997) Vår studie syftar inte till att 
ge generaliserbara resultat. Vi vill med denna studie öka förståelsen för 
könskvotering och ta reda på bakomliggande faktorer till de åsikter som 
beslutsfattare i näringslivet besitter. Vi vill även få en ökad förståelse för vad 
studenter anser angående könskvotering och därav har vi utformat en 
enkätstudie.   
 
9.1.2 Validitet 
Validitet syftar till att studien har mätt det den var tänkt för att mäta. (Holme 
och Solvang 1997) Forskare som utvecklar nya mått måste visa på att 
ytvaliditeten är hög. Måttet måste med andra ord kunna spegla det aktuella 
begreppets innehåll vilket även kallas begreppsvaliditet. Detta kan avgöras 
genom att fråga andra människor om de anser att måttet verkar kunna spegla 
begreppet. Den inre validiteten har oftast med om den kausala slutsatsen är 
hållbar. Den externa validiteten tar upp huruvida resultatet från studien går att 
generalisera. Den ekologiska validiteten syftar till om resultaten går att tillämpa 
i människors vardag och i de naturliga sociala miljöerna.(Bryman 2004)  
 
Vi anser att vår studie har god validitet eftersom vi testat vår frågeställning, 
enkätfrågor och intervjuguide på vår handledare samt ytterligare tre 
respondenter. Efter att ha fått kommentarer och råd från dessa har vi ändrat lite 
bland frågorna och sedan åter igen bett om deras åsikt. Vi anser att våra 
intervjufrågor motsvarar alla aspekter av studiens problemformulering och syfte 
på ett tillfredsställande sätt. Vår enkätstudie består av 219 svarande studenter 
vilket utgör ett relativt litet urval. Vi anser dock att vi utifrån vår mätning av 
studenternas åsikter har fått en större förståelse för vilka attityder som finns 
kring könskvotering.  
 
9.1.3 Replikation 
Replikation syftar till att studien skall kunna göras om på nytt exakt likadant för 
att se om resultaten blir detsamma eller om det förändras vid olika tillfällen. 
(Bryman 2004) De resultat som undersökningen visar bör vara opåverkade från 
kännetecken och förväntningar som kan härledas till forskaren. Därför måste 
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forskaren vara noggrann när det gäller tillvägagångssättet så att studien går att replikera. 
(Bryman 2004) 
 
Eftersom vår studie består av både en kvalitativ och en kvantitativ del är det mycket svårt att 
göra studien replikerbar. Våra respondenter kan svara annorlunda om intervjun utförs om 
några år. Eftersom vår kvantitativa del av studien inte är generaliserbar utanför vårt stickprov 
gäller det att finna exakt samma svaranden för att kunna replikera studien vilket vi tror är 
omöjligt.  
 

9.2 Kvalitativ forskning 
Många forskare anser att den kvalitativa forskningen inte kan bedömas utifrån validitet och 
reliabilitet. Den kvalitativa forskningen kan däremot bedömas av två grundläggande kriterier, 
trovärdighet och äkthet. Oftast delas trovärdighet upp tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
och möjlighet att styrka och konfirmera. (Bryman 2004)  
 
9.2.1 Tillförlitlighet 
Eftersom det finns många olika sätt att beskriva den sociala verkligheten är det trovärdigheten 
i studien som avgör hur pass acceptabel studien är i andra människors ögon. Tillförlitlighet i 
studien skapas genom att forskningen utförts på ett korrekt sätt och att forskaren har uppfattat 
verkligheten på ett riktigt sätt. (Bryman 2004) Vi har i vår intervjuguide ställt en rad frågor 
kring könskvotering som går in lite i varandra för att få en större tillförlitlighet i våra 
respondenters svar. Att respondenten ofta i intervjun har fått upprepa sig och utveckla sina 
tankar ytterligare gör att vi anser studien tillförlitlig. Vi har valt att använda intervjuer som 
mätinstrument för att få till stånd ett samtal där respondenten har fått svara fritt på frågorna. 
Vi har enbart styrt och påverkat respondenten i form av våra följdfrågor och i den bemärkelse 
att vi säkerställt att alla frågor från intervjuguiden blivit besvarade även om ordningen skiftat. 
Ordningsföljden av frågorna var med andra ord anpassade till samtalet. Vi har direkt efter 
varje intervjutillfälle satt oss ner tillsammans och bearbetat intervjun. Detta har gjort att vi 
kunnat undvika direkta felaktigheter och missförstånd. Vi anser att detta förfarande har ökat 
studiens tillförlitlighet.  
 
9.2.2 Överförbarhet 
Kvalitativ forskning utgår oftast ifrån en mindre grupp som har vissa egenskaper gemensamt. 
Kvalitativa studier fokuserar därför oftast till att erhålla en mening och betydelse av den 
sociala verklighet som respondenterna ser det. Överförbarhet handlar om huruvida resultaten i 
studien kan överföras till en annan miljö.(Bryman 2004) Vi tror att denna studie speglar 
verkligheten på ett bra sätt. Därför tror vi att överförbarheten till andra respondenter i samma 
situation som respondenterna i denna studie är möjligt.  
 
9.2.3 Pålitlighet 
För att bedöma om studien är trovärdig skall forskaren anta ett granskande synsätt. Det krävs 
en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser i processen. Andra människor kan 
fungera som granskare under arbetets gång och bedöma om teoretiska slutsatser är 
rättfärdigade. (Bryman 2004) Forskarna kan även själva genom att granska de insamlade data 
säkerställa pålitligheten. (Holme och Solvang 1997) Vi anser att vår studie har uppnått en god 
validitet eftersom vår handledare och två andra respondenter kollat igenom och givit feedback 
på våra frågor. Vi har utgått ifrån studiens frågeställning och syfte genom hela arbetet för att 
inte tappa fokus. 
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9.2.4 Konfirmering 
Utifrån insikten av att det aldrig går att få fullständigt objektivitet försöker forskaren 
säkerställa att denne agerat i god tro. Det skall med andra ord vara tydligt att forskaren inte 
medvetet låtit personliga värderingar påverka studiens utförande och slutsatser. (Bryman 
2004) Vi har under hela processen haft problemformuleringen och syftet i åtanke för att inte 
tappa fokus och sväva iväg med våra egna åsikter och tankar. Vid intervjutillfällena har vi 
låtit respondenten styra åt vilket håll intervjun går och således är vår studie mer influerad av 
våra respondenter än av våra egna åsikter och tankar. Vi har även bett personer i vår närhet 
läsa igenom delar av arbetet under hela processen för att säkerställa att vi ej låter våra 
personliga värderingar påverka utförandet.  
 
9.2.5 Äkthet 
Äkthetskriterierna behandlar generella frågor kring studien i allmänhet. Äkthet syftar till 
huruvida studien ger en rättvisande bild av de åsikter respondenterna framfört, om studien 
hjälper respondenterna att öka sin förståelse kring ämnet (ontologisk autenticitet), om studiens 
deltagare fått en bild av hur andra upplever frågan (pedagogisk autenticitet), om studien 
bidragit till att deltagarna ändrat sin situation (katalytisk autenticitet) samt om respondenterna 
fått större möjlighet att vidta åtgärder för att förbättra situationen (taktisk autenticitet). 
(Bryman 2004) En av våra respondenter uttryckte under intervjutillfället att hon kommit på en 
ny metod som hon skulle implementera vid nästa rekrytering. Detta anser vi ger vår studie 
både katalytisk och taktisk autenticitet. Eftersom vi ställt våra frågor i syfte att komma åt de 
bakomliggande faktorerna kring könskvotering tror vi att respondenterna har börjat tänka allt 
mer på könskvotering och deras egna attityder kring ämnet vilket ger studien en hög 
ontologisk autenticitet. Alla våra respondenter har på egen begäran bett om att få studien 
skickad till sig efter tryckning. Vi tror att våra respondenter därmed även efter 
intervjutillfället erhålla en ökad förståelse för ämnet samt hur andra uppfattar könskvotering 
vilket ger studien även en pedagogisk autenticitet. Med detta som grund anser vi att vår studie 
har nått en hög grad av äkthet. 
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Bilaga 1: Presentationsbrev 
 
 
Hej! 
 
Jag och min kollega Elin Nilsson läser civilekonomprogrammet Service management vid 
Umeå Universitet och skriver nu under våren vår C-uppsats. Vi har valt att skriva om attityder 
kring kvotering av kvinnliga chefer i privat och offentlig sektor. Könskvotering är idag ett 
aktuellt ämne och väl debatterat i medierna. Åsikterna kring hur problemet med kvinnlig 
underrepresentation vid chefspositioner skall lösas skiljer sig åt. Målsättningen att själv en 
dag bli chef samt avsaknaden av forskning kring ämnet har skapat en nyfikenhet hos oss och 
har varit en bidragande orsak till att vi valt att fördjupa oss inom detta ämne.  
 
Huvudsyftet med denna studie är att identifiera attityder och uppfattningar som finns 
angående könskvotering till ledande positioner i näringslivet. Studien kommer att belysa vad 
kvinnliga och manliga beslutsfattare samt studenter anser om huruvida könskvotering är en 
lämplig metod för att åstadkomma jämställdhet på ledande positioner. Vi vill skapa en 
förståelse för om kvinnliga och manliga beslutsfattare ser några alternativa lösningar till 
könskvotering. Vi vill i denna studie urskilja huruvida åsikterna kring könskvotering skiljer 
sig åt utifrån kön, ålder, bakgrund samt individernas yrkesval. Vi vill även försöka tolka 
huruvida könskvotering kan vara mer eller mindre önskvärt i olika situationer till exempel 
inom privat kontra offentlig sektor.  
 
För att kartlägga de olika attityderna som finns har vi valt att dels göra en enkätstudie som 
riktar sig till studenter eftersom denna grupp inom kort kommer träda in på arbetsmarknaden 
samt mer kvalitativa intervjuer med manliga och kvinnliga beslutsfattare, chefer och politiker 
eftersom dessa personer i stor utsträckning påverkar och bestämmer spelreglerna i framtidens 
näringsliv.      
 
Anledningen till att vi valt att vända oss till dig är för att vi tror du besitter för oss intressanta 
åsikter och erfarenheter som grundats genom ditt engagemang…. (olika för respektive 
respondent)   
 
Vi skulle gärna se att du ställer upp på en intervju alternativt en telefon/mailenkät så att vi får 
ta del av dina åsikter och tankar kring könskvotering. Vänligen återkom gärna inom kort för 
besked samt om du har några frågor eller funderingar över syftet med uppsatsen. 
   
  
 
Med vänlig hälsning 
Märta Viklund 
Elin Nilsson 



 - 74 - 

Bilaga 2: Enkät inklusive resultat 
 
Kön: 
  Kvinna   Man 
      104st           115st 
Ålder:  
  under 20    21-24     25-29   över 30 
män:       7st        87st       19st         2st 
kvinnor:  9st        77st          15st                 3st 
Antal påbörjade terminer: 
               1            2    3   4   5   6   fler än 6 
män:        0st         44st           5st     49st     3st     4st      10st 
kvinnor:  0st         31st     4st          52st              5st     5st        7st 
 
Studie inriktning: 

  Civilekonomprogrammet 70st    Service management   48st 
  Retail and Supply Chain Management  23st   Fristående kurser         22st 
  Pol mag   51st     International Business Program 4st

  
1. Jag kommer att arbeta som chef inom tio år 
 

Instämmer helt    1      2      3      4      5      6      7      8      9      10    Instämmer inte alls 
 52,5%         19,8%                      27,6%

    
2. Hur ställer du dig till könskvotering vid chefspositioner? 
 
  För kvotering  Osäker         Emot kvotering 
 18.3%    3,7%  78% 

 
3. Finns det något/några sammanhang där du anser att könskvotering är bra och 

tillämpbart? 
Kvinnor 78st svarande    26st ej svarande 

      Män 87st svarande   28 ej svarande  

 

4. Finns det något/några sammanhang där du anser att könskvotering är dåligt och 
opassande? 
män 81 svarande    34 ej svarande  

Kvinnor  73 svarande 31 ej svarande  

 

5. Könskvotering bör lagstiftas  
 

Instämmer helt    1      2      3      4      5      6      7      8      9      10    Instämmer inte alls 
 13,4%                                          10,2%   76,4% 

 

6. Vilka fördelar finns med lagstiftning av könskvotering? 
män  81 svarande 34 ej svarande  
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kvinnor 78 svarande 26 ej svarande  
 
 

7. Vilka nackdelar finns med lagstiftning av könskvotering? 
Män 89  svarande 26 ej svarande  

Kvinnor 77 svarande  27 ej svarande  

8. Jag kan tänka mig bli kvoterad till en tjänst där organisationen är 
överrepresenterad av något av könen 

 
Instämmer helt    1      2      3      4      5      6      7      8      9      10    Instämmer inte alls 

  21,3%      16,2%   62,5% 
 
9. Jag skulle avstå från en befordran om jag fick kännedom att jag blivit kvoterad 

till tjänsten i syfte att jämna ut skillnaderna mellan könen i organisationen? 
 

Instämmer helt    1      2      3      4      5      6      7      8      9      10    Instämmer inte alls 
 31,2%         22%                       46,8%
      

10.  En kvinna och man söker ett arbetsledarjobb där kvinnan har något sämre 
kompetens jämförelsevis med mannen. Jag som chef skulle välja kvinnan i syfte 
att jämna ut könsfördelningen i arbetsledningen?   

 
Instämmer helt    1      2      3      4      5      6      7      8      9      10    Instämmer inte alls 
         19st         22st   175st 
 

11. Kalle och Lotta är kurskamrater men Kalle har mer arbetslivserfarenhet. Efter 
examen söker dem samma jobb. Arbetsgivaren vill jämna ut könsfördelningen på 
arbetsplatsen med hjälp av könskvotering, vilket resulterar i att Lotta får jobbet.  

 

Om du var Kalle, hur hade du ställt dig till detta scenario? 

  Helt rätt, det behövs fler kvinnor till chefspositioner 1,4% 

  Förstår beslutet men du anser dig vara bättre lämpad för jobbet 34,7% 

  Blir arg men accepterar beslutet 41,2%  

  Tycker det är oacceptabelt, överklagar beslutet och kräver skadestånd 22,7% 

 

Om du var Lotta, hur hade du ställt dig till detta scenario? 

  Blir jätteglad, jag förtjänar verkligen det här jobbet 9% 

  Känns lite konstigt att bli könskvoterad men ser jobbet som världens chans 63,7% 

Tycker det känns konstigt att bli könskvoterad, Lotta väljer att avstå erbjudandet 

13,7% 

Lotta ifrågasätter chefen varför inte Kalle fick jobbet, Lotta tackar med bestämdhet 

nej till jobbet eftersom hon inte vill bli vald på grund av sitt kön 13,7% 
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Bilaga 3: Intevjuguide 

Introduktionsfrågor 
1. Berätta lite kortfattat om din befattning. 

2. Har du andra uppdrag än din befattning, till exempel styrelseuppdrag, vilka? 

 

Allmänt om könsfördelning  
Hur ser könsfördelningen ut på chefsbefattningarna på din arbetsplats/organisation?  

3. Hur många chefer har rekryteras till organisationen de senaste fem åren?  

a. Hur har könsfördelningen varit? 

b. Har könsfördelningen förändrats de senaste fem-tio åren?  

4. Tycker du att det saknas kvinnor på ledande/styrelse positioner? 

a. På din arbetsplats/organisation? 

b. I samhället i stort ? 

5. Om du anser att det saknas kvinnor på ledande/styrelse positioner, varför behövs fler 

kvinnor? 

Attityder kring könskvotering 
6. Vad tycker du om könskvotering som metod för att öka kvinnorepresentation på 

ledande befattningar och till styrelser, för/emot? 

7. Vad ser du för fördelar med könskvotering? 

8. Vad ser du för nackdelar med könskvotering? 

9. Anser du att könskvotering är ett negativt, neutralt eller ett positivt laddat ord? 

a. Vad associerar du till ordet könskvotering? 

b. Vad tror du en person av det andra könet skulle associera till könskvotering 

och tror du denne skulle anse att det är negativt, neutralt eller positivt laddat? 

10. Finns det något/några sammanhang där du anser att könskvotering är: 

a. Bra och tillämpbart? 

b. Dåligt och opassande?  

11. Är könskvotering mer önskvärt i offentlig sektor jämförelsevis med privat sektor? 

12. Har du någon gång under din yrkesverksamhet tillämpat någon form av 

könskvotering? 

a. Om ja, när och varför? 

b. Om nej, varför och kan det vara aktuellt i framtiden? 

13. Skulle du kunna tänka dig att bli könskvoterad till en tjänst? 
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14. Har du någon gång i karriären blivit könskvoterad till en tjänst? 

15. Skulle du avstå en befordran om du fick reda på att den avgörande anledningen till att 

du fick tjänsten var att jämna ut könsfördelningen i organisationen? 

16. Tror du att förhållningssättet till att acceptera/avstå könskvotering förändras vid 

jämförelse från början av en yrkeskarriär kontra en bit in i karriären? 

Hur ska ökad jämställdhet åstadkommas? 
Behövs en lagstiftning om könskvotering? 

a. Om ja, hur tycker du denna lagstiftning bör utformas? 

b. Om nej, varför? 

c. Tycker du det finns några alternativa metoder istället för lagstiftning? 

17. Om du fick vara med och utforma ett lagförslag om könskvotering i Sverige, hur 

skulle den lagen se ut? 

a. Vad vill du den skall innehålla respektive ej omfatta? 

b. Hur skall det säkerställas att lagen efterföljs/får effekt? 

18. Hur kan samhället agera för att nå en jämnare könsfördelning på chefspositioner och i 

styrelser? 

19. Behövs aktiva åtgärder, insatser från arbetsgivarens sida som till exempel att verka för 

att lediga tjänster sökes av både kvinnor och män? 

a. Om ja, varför? 

b. Om nej, varför? 

20. Rekryteringsprocessen – Går det att tänka på något speciellt i rekryteringsprocessen 

för att locka fler kvinnliga sökande till chefspositioner och styrelseuppdrag? 

21. Har frågorna varit uttömmande eller finns det något mer du vill belysa inom området 

könskvotering till ledande/styrelsebefattningar, i så fall vad? 

 
 


