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Abstract 

Gender equality has been in the spotlight in social discussions focusing on justice. From a 

management perspective, gender equality is about taking advantage of all human resources, 

not only men. Politicians and media express the demand for women in Swedish boards, due 

to the majority of Swedish company boards are dominated by men. The purpose of the thesis 

is to create an increased understanding of whether and how gender equality affects boards in 

small and medium-sized companies and if they have noticed any positive effects, if women 

noticed restraints to become a part of the board and how gender equality affects the 

organization by having female role models.  

 

The study presents theories about social constructions such as gender, quantitative and 

qualitative gender equality, definitions of glass ceilings and homosociality. Furthermore, the 

method for the study has been based on a qualitative approach where the material has mainly 

been selected through semi-structured interviews, but also from the organization’s websites. 

We have collected the organizations through the West Sweden Chamber of Commerce's 

network as we are writing our thesis in collaboration with their project Styrelselistan. 

Moreover, the empirical material has been analyzed through a thematization of differences 

and similarities noted in the material and based on what is presented in previous research and 

the theoretical framework. 

 

The conclusion it that decision-makers at small and medium-sized companies have  

potential to develop the organizations to prevent women from being hindered by the glass 

ceiling. The most prominent obstacles identified are homosociality and difficulties in 

combining a career with family. All respondents saw clear advantages of working in a 

heterogeneous board, not least for the organization but also from a stakeholder perspective.  

Also, the study shows that women in high-ranking positions facilitate for other women to 

have a career as a board member.   
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Sammanfattning  

Samhällsdiskussioner belyser ofta jämställdhet med begreppet rättvisa. Ur ett 

managementperspektiv handlar det snarare om att det är ineffektivt att inte använda alla 

mänskliga resurser då en homogen grupp går miste om kunskap som en heterogen grupp 

fångar upp. Behovet av jämställda svenska bolagsstyrelser debatteras såväl i politiken som i 

media och det efterfrågas fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Syftet med studien är att 

skapa en ökad förståelse för om och på vilket sätt styrelser i små och medelstora företag får 

positiva effekter av att vara kvantitativt jämställda, om det finns hinder för kvinnor att nå 

styrelserummet samt hur det påverkar organisationen med kvinnliga förebilder.  

 

I studien presenteras teorier om sociala konstruktioner som könsroller och genussystem. 

Vidare beskrivs också kvantitativ och kvalitativ jämställdhet, fenomenet glastak samt 

homosocialitet. Metoden för studien har utgått ifrån en kvalitativ ansats där materialet bland 

annat samlats in genom organisationernas hemsidor men främst genom semistrukturerade 

intervjuer. Organisationerna har valts genom Västsvenska Handelskammarens nätverk, som 

vi skriver uppsatsen i samarbete med. Det empiriska materialet har sedan analyserats genom 

en tematisering av skillnader och likheter som noterats i materialet och utifrån det som 

presenteras i tidigare forskning och den teoretiska referensramen.  

 

Studiens slutsats är att det finns utvecklingspotential för beslutsfattare i små och medelstora 

företag att utveckla organisationerna för att motverka att kvinnor hindras av glastaket. De 

mest framträdande hindren som påvisats är homosocialitet och svårigheter att kombinera en 

karriär med familj. Alla respondenter såg tydliga fördelar med att arbeta i en heterogen 

styrelse, inte minst för styrelsens och organisationens skull utan även ur ett 

intressentperspektiv. Det har visat sig att kvinnliga förebilder underlättar för andra kvinnor att 

göra karriär.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den svenska jämställdhetslagen stiftades år 1991 och syftar till att förbättra främst 

kvinnornas rättigheter i arbetslivet. En samverkan mellan arbetsgivare och anställda 

möjliggör ett aktivt arbete för att främja jämställdheten i arbetslivet. I dag finns det krav på 

att arbetsgivaren ska upprätta en plan för jämställdhetsarbetet årligen (SFS, 1991:433). Enligt 

jämställdhetsmyndigheten (2022) innebär jämställdhet att “kvinnor och män har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Jämställdhet är ett 

politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön”, en definition som kan kopplas till 

kvalitativ jämställdhet, vilket innebär en jämn fördelning av den informella makten (Gillberg, 

2018).  

 

För att skapa förståelse för arbetet med jämställdhet i styrelser på små och medelstora 

företag, definierar detta stycke vad små och medelstora företag är och förklarar hur 

bolagsstrukturen kan se ut. I Europaparlamentets och rådets rekommendation (2003/361/EG) 

definieras små och medelstora företag som alla företag med mellan 10 och 249 anställda, en 

maximal årsomsättning på 50 miljoner euro och en balansomslutning om maximalt 43 

miljoner euro. I de allra flesta bolag som medverkar i studien utser en valberedning eller 

ägare till företagen dess styrelse. I ett av fallen består styrelsen enbart av ägare i bolaget. 

Enligt Ahlgren & Henningsson (2008) är styrelsens allra viktigaste uppgifter att fatta 

strategiska beslut för bolagets utveckling samt tillsätta och avsätta VDn. Detta innebär att 

styrelsen har ett tätt samarbete med bolagets VD, för att VDn ska kunna förverkliga de beslut 

som fattats av styrelsen (Nielsen et al., 2010). Samarbetet mellan VD, styrelse och ägare gör 

det intressant för oss att intervjua alla parter för att ta reda på hur styrelser kan utvecklas från 

ett icke existerande jämställdhetsarbete eller en policy på pappret, till ett gediget arbete för 

alla människors lika villkor inom organisationerna.    

 

Behovet av jämställda svenska bolagsstyrelser debatteras såväl i politiken som i media och 

främst har det efterfrågats fler kvinnor och bättre åldersfördelning i svenska bolagsstyrelser 

(Ahlgren & Henningsson, 2008). Fördelarna med jämställda styrelser är många, inte minst 

har jämställda styrelser både högre omsättning och lönsamhet än de företag som har en 

styrelse vars fördelning inte är jämställd, detta oavsett vilken bransch man utgår ifrån eller 

vilken ålder personerna i styrelsen har (Almi, 2021). Idag utnyttjas inte all den kvinnliga 

kompetensen som finns i samhället trots att Brandinger (2011) menar att en bred 

kompetensbas är en avgörande aspekt för att fatta välgrundade beslut. Några andra fördelar 

med jämställda styrelser är att det är troligt att de jämställda styrelserna arbetar mer kreativt 

(Fagerfjäll et al., 2003) och ett ytterligare incitament till att ha en jämställd styrelse beror på 

att hälften av slutkunderna per definition är kvinnor (Brandinger, 2011).  

 

Men hur kan vi då motivera organisationer att gå från en policy på pappret till ett praktiskt 

jämställdhetsarbete? Med denna uppsats vill vi skapa en förståelse för varför kvinnor är 
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underrepresenterade i svenska bolagsstyrelser och belysa små och medelstora styrelsers 

upplevelser av att vara kvantitativt jämställda. Valet av ämne har varit en självklarhet för oss 

uppsatsförfattare eftersom det är ett ämne vi båda är väl insatta i och intresserade av. Året är 

2022 och det är första gången Sverige har en kvinnlig statsminister, vilket är ett exempel på 

hur samhällsstrukturerna historiskt har sett ut och att toppositioner i samhället fortfarande är 

ojämställt fördelade. Det är därför viktigt att fortsätta att problematisera ämnet, med den här 

uppsatsen hoppas vi kunna intressera dig som läsare att inspireras och våga lyfta frågan på 

din arbetsplats, i din familj eller bland dina vänner. Under nästa rubrik presenteras 

jämställdhetsproblematiken mer ingående.  

1.2 Problematisering 

Jämställdhetslagen utgår från en definition av jämställdhet med fokus på den kvalitativa 

aspekten som syftar till att individer ska ha samma möjligheter och rättigheter i stället för att 

enbart fokusera på den kvantitativa fördelningen mellan könen (SFS, 1991:433). Kvalitativ 

jämställdhet är svårt att mäta både ur ett meso- och makroperspektiv då det framkommer 

genom talutrymme, makt och andra informella strukturer som inte enkelt kan överföras i 

siffror och statistik (Gillberg, 2018). I ett exempel från Grey (2009) beskriver han hur en 

kollega för några år sedan undersökte jämställdhetsarbetet på en rad arbetsplatser. Kollegan 

försäkrades om att företagen hade tagit fram en policy genom deras jämställdhetsplan, men 

att svaren blev lite mer tvetydiga när kollegan ställde konkreta frågor av hur arbetet såg ut i 

praktiken och om de anställda hade lika möjligheter. Detta menar Grey (2009) innebär att 

teori och praktik inte alltid behöver överensstämma. En del av problematiken är alltså att 

ojämställdhet kan vara dold i informella strukturer i samhället som är svårt att synliggöra utan 

omfattande studier.  

 

Traditionellt sett har organisationers övre skikt dominerats av män (Gillberg, 2018), vilket 

resulterar i att kvinnors reella makt inte ökat i samma utsträckning som männens (Acker, 

2006). Trots fördelar med jämställda styrelser och att jämställdhet är en aktiv diskussion i 

samhället, visar statistik från Statistiska centralbyrån (2020) att mansdominansen på ledande 

poster är stor inom privata företag och organisationer i Sverige. Nio av tio av börsbolagens 

styrelseordföranden och VD är män (Statistiska centralbyrån, 2020). Kvinnor är även 

underrepresenterade på höga akademiska positioner (Jämställdhetsmyndigheten, 2022). Detta 

tyder på att jämställdhet trots stort utrymme i den offentliga diskussionen ändå har stora 

brister vid genomförandet i praktiken. Trots att det finns indikationer till att jämställda 

organisationers prestationer är bättre, kvarstår problematiken med underrepresentation av 

kvinnor i styrelserummen.  

 

Även om kvantitativ jämställdhet inte löser problemet med kvalitativ jämställdhet så kan det 

kanske underlätta och göra att styrelser genom att vara jämställda till antal också kan närma 

sig en jämn fördelning i makt. Ett problem med att uppnå kvantitativ jämställdhet kan vara 

den chefsbyråkratiska homosocialistiska synen på rekrytering från 1960-talet, vilket innebär 

att människor med samma kön, bakgrund och utbildning, anställs i organisationer (Grey, 

2009). Detta skulle kunna innebära att en vit man anställer en annan vit man med liknande 
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bakgrund då det är ett exempel på en homosocialistisk rekrytering och kan vara en förklaring 

till varför majoriteten av styrelseledamöter är män. Detta försvårar kvinnors möjlighet att ta 

plats i organisationer då kvinnor “arbetar mycket hårt men kommer ingenstans” 

(Czarniawska, 2015, s.19). 

 

Det är därför relevant att genomföra en studie av organisationer som har kvantitativt 

jämställda styrelser för att skapa en förståelse för hur styrelserna blivit jämställda och 

undersöka vad det får för positiva effekter, om det finns hinder för kvinnor att nå 

styrelserummet samt hur det påverkar organisationen med kvinnliga förebilder.  

1.3 Tidigare forskning  

När könsfrågor tas upp i samhällsdiskussioner belyses ofta begreppet rättvisa. Ur ett 

managementperspektiv menar Alvesson och Billing (2011) att tonvikten i begreppet snarare 

handlar om att det är ineffektivt att inte använda alla mänskliga resurser och att en homogen 

grupp går miste om kvinnors kunskap genom det nutida könsmönstret. Gillberg (2018) menar 

att formella hinder för kvinnor att nå toppositioner är borttagna, men att kvinnor ändå är 

underrepresenterade i styrelserummet (Cook & Glass, 2014). Mäns makt har inte försvunnit i 

och med att formella hinder har tagits bort, utan har bytt skepnad och gått under jorden, 

ideologin i samhället ser ut att vara jämställd men mäns dominans kvarstår (Acker, 1992). Ett 

begrepp som beskriver de informella hinder som kvinnor upplever är fenomenet glastak 

(Cook & Glass, 2014). Samma källa menar att metaforen om glastak har lett till att forskare 

försökt identifiera mekanismer för att finna en förklaring till denna typ av diskriminering. 

Calás och Smircich (2006) menar att skillnaden på kvinnor och män inte ska ses som ett 

problem utan en fördel på organisationsnivå. Vidare menar författarna att även om flertalet 

forskare diskuterat frågor gällande jämställdhet, har ingen av de senare feministiska 

debatterna kommit fram till en lösning på den bristande jämställdhet som råder på 

organisationsnivå. 

 

Holgersson (2003) menar att män oftare föredras i ledande positioner, vilket skulle kunna 

förklaras av maktfördelningen i organisationer och att kvinnor i makthavande positioner är 

undermåliga. Alvesson och Billings (2011) studie visar att kvinnor som är representerade 

högt upp i hierarkin medför ett symboliskt värde och betraktas som positivt. Vidare menar 

Alvesson och Billing (2011) att kvinnor invalda i toppositioner speglar att organisationen har 

en positiv inställning till kvinnligt ledarskap. Kulturen i organisationen påverkar hur mäns 

och kvinnors beteenden tas emot och uppfattas, det beteende som ses som naturligt och 

självklart för det ena könet uppfattas som egendomligt och onaturligt när de utförs av det 

andra könet. 

 

Calás och Smircich (2006) menar att kvinnor måste förändra sitt sätt att agera för att passa in 

i den manliga företagskulturen som dominerar på arbetsplatser. Dessutom förklarar 

Holgersson (2003) att karriärmöjligheterna är olika beroende på vilket kön man tillhör och att 

hela karriärbegreppet grundar sig i mäns arbetslivsmönster även om de framstår som 
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könsneutralt i teorin. I praktiken menar Holgersson (2003) att karriär oftare utgörs av män 

och att manlighet är en del av karriärkulturen.  

  

Alvesson och Billing (2011) menar att människor kommer att resonera olika gällande 

problematiken att kvinnor är underrepresenterade i styrelser och andra högt uppsatta 

positioner. De som anser att begåvning, utbildning och kompetens är anledningen till att man 

befordras skulle anse att företagens vilja att vara effektiva och konkurrenskraftiga räcker som 

incitament då man kommer vilja utnyttja de mänskliga resurserna på bästa sätt, därav 

kommer alla kompetenta kvinnor få komma fram (Alvesson & Billing, 2011). Samtidigt 

menar Acker (1992) att kvinnor har avlastat männen i försörjningsansvar och stärkt sin 

ställning i familjen och samhället men de har också blivit dubbelarbetande då kvinnorna inte 

har avlastats i huvudansvaret för familjen, vilket kan kopplas till att de kvinnor som vill öka 

sina chanser till karriär i exempelvis styrelser är mindre benägna att skaffa familj (Alessio 

och Andrzejewski, 2000). 

 

Jämställdhetsforskning fokuserar ofta på problematiken med att inte vara jämställda. Vår 

förhoppning är att lyfta orsaker till att kvinnor är underrepresenterade i styrelser, för att sedan 

belysa vilka fördelar som framträder i organisationer där styrelsen är numerärt sett jämställd.   

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för om och på vilket sätt styrelser i små och 

medelstora företag får positiva effekter av att vara kvantitativt jämställda, om det finns hinder 

för kvinnor att nå styrelserummet samt hur det påverkar organisationen med kvinnliga 

förebilder.  

1.5 Frågeställning  

För att skapa en ökad förståelse för studiens syfte har vi formulerat följande forskningsfrågor:  

 

● Varför är kvinnor underrepresenterade i svenska styrelser?  

● Varför blir svenska styrelser kvantitativt jämställda och vad får det för fördelar i 

styrelserummet och på organisationen?  

1.6 Avgränsningar 

För att kunna skapa en ökad förståelse i ämnet har studien avgränsats till fyra små och 

medelstora organisationer inom Västsvenska Handelskammarens nätverk. Organisationerna 

är verksamma med eller inom affärsjuridik, samhällsbyggnad, teknikkonsulting och 

husleverantör. Från varje organisation har vi valt att intervjua 2-5 respondenter för att få flera 

olika perspektiv på arbetet inom organisationen, men också för att kunna jämföra det 

empiriska materialet mellan organisationerna. Vi har av bekvämlighetsskäl valt att avgränsa 

organisationerna till Västra Götalandsregionen då vi utgår från Göteborg och valt att i största 

möjliga mån intervjua organisationerna i fysisk form. Slutligen, då studien främst fokuserar 
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på perspektivet man och kvinna genom biologiskt kön så kommer vi använda ordet homogen 

främst för att beskriva grupper med enbart män även om vi är medvetna om att en enkönad 

grupp kan vara heterogen baserat på andra faktorer än kön.  

1.7 Disposition  

I kapitel 2 presenteras den teoretiska referensramen innehållande de sociala konstruktioner 

som finns i samhället som gör skillnad på män och kvinnor för att därefter förklara begreppen 

kvalitativ- och kvantitativ jämställdhet och hur se skiljer sig åt. Vidare presenteras de 

informella hindret glastak och hur det försvårar kvinnors möjligheter att nå ledande positioner 

i företag för att till sist skapa en förståelse för hur homosocialitet hindrar kvinnor från att ta 

plats i styrelserummet. I kapitel 3 presenteras den metod studien bygger på. I detta kapitel 

beskrivs vår forskningsansats, vårt samarbete med Västsvenska Handelskammaren, 

studiedesign, val av respondenter, framtagande av intervjuguide, genomförande av intervjuer 

för att sedan gå in på analys av data och våra etiska ställningstaganden. Studiens empiriska 

material presenteras i kapitel 4 genom insamlad data från intervjuer och sekundärdata från 

organisationernas hemsida. Datainsamlingen bygger primärt på transkriberat material från 

fyra olika organisationer med 2–5 medverkande respondenter från varje företag i positioner 

som VD, styrelseordförande, delägare och styrelseledamot. Personerna i intervjuerna har fått 

pseudonymer i de fall vi använder namn. Återkommande teman i intervjupersonernas svar 

har fått egna kategorier och utifrån det presenteras likheter och skillnader i varje tema. I 

kapitel 5 analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt i tidigare forskning och den 

teoretiska referensramen. I kapitel 6 redovisas författarnas egna tankar om studiens resultat, 

slutsatser och kritik till den egna studien samt förslag på framtida forskning. 

2. Teori 

2.1 Sociala konstruktioner  

Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567) kräver att anställbarheten ska vara jämställd, vilket 

ger bolag tydliga incitament till att även deras styrelser ska vara jämställda. En anledning till 

att de flesta styrelser i Sverige ändå inte är jämställda skulle kunna förklaras av sociala 

konstruktioner som könsinskolning och genussystem. Könsinskolningen innebär att 

omgivningen har olika förväntningar på människor baserat på deras kön. Redan från 

barndomen definieras män som normen och kvinnan som “den andra” (Gillberg, 2018). 

Hirdman (1988) menar att den strukturella skillnaden vi gör på män och kvinnor är en 

ordningsstruktur kallat genussystem som ligger som grund för andra sociala ordningar, som 

till exempel politik. Genussystemet bygger på två logiker, isärhållningen av manligt och 

kvinnligt samt hierarkin som gör det manliga till normen, det normala och allmängiltiga 

(Hirdman, 1988). Vidare menar Hirdman (1988) att genussystemet beskrivs som en dynamisk 

struktur, som ett nätverk av processer, förväntningar och föreställningar som ger upphov till 

ett mönster. Genussystemet sätter namn på relationen mellan män och kvinnor som har varit 
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avgörande genom historien och genom att ge den relationen ett namn så kan vi synliggöra ett 

system och problematisera det som annars ses som självklart (Hirdman, 1988).  

 

Czarniawska (2015) menar att kvinnor lägger ner mycket tid och hårt arbete, men syns ändå 

inte i ledningsjobb och professionella yrken i samma utsträckning som män gör, det skulle 

kunna beskrivas av sociala konstruktioner som könsinskolning och genussystem. Detta är 

strukturer som är relevanta att känna till för att undersöka mäns och kvinnors olika 

förutsättningar att ta plats i svenska bolagsstyrelser. Acker (2006) beskriver att en 

förutsättning för att kvinnor enklare ska ta plats i dessa organisationer är om de fungerar som 

män. Dessutom tenderar både män och kvinnor att enklare se kompetens i män, kanske också 

för att kompetens och auktoritet är två manligt könsmärkta företeelser som skapats genom 

både mäns och kvinnors syn på genus (Gillberg, 2018).  

 

Att ställa om och gå ifrån de könsnormer och trender som dominerat över tid menar Tengblad 

(2018) kan bidra till att få igenom nödvändiga förändringar som gynnar organisationen på 

lång sikt. Bättre balans mellan kvinnor och män menar Fagerfjäll et al. (2003) sannolikt ökar 

företagens lönsamhet. Dessutom skulle detta kunna vara av stor betydelse ur ett 

intressentperspektiv då det attraherar såväl medarbetare som externa intressenter (Tengblad, 

2018).  

 

Genom att undersöka hur sociala konstruktioner som genussystem och könsroller påverkar 

individer kan vi få en större förståelse för jämställdhetsarbetet i styrelser och svårigheter som 

kan uppstå för att komma dit. I nästa kapitel kommer vi förklara två dimensioner av 

jämställdhet för att belysa svårigheterna som uppstår när allt inte går att kvantifiera.  

2.2 Kvalitativ och kvantitativ jämställdhet  

Då jämställdhetsmyndighetens (2022) definition av jämställdhet fokuserar på den kvalitativa 

jämställdheten så anser vi det viktigt att beskriva skillnaderna mellan kvalitativ och 

kvantitativ jämställdhet. Studien baseras på styrelser som uppnått kvantitativ jämställdhet, för 

att sedan utforska både hur deras kvantitativa och kvalitativa jämställdhetsarbete ser ut. 

Kvantitativ jämställdhet ser till antalet individer av varje kön och innebär en könsfördelning 

med minst 40% av det ena könet och max 60% av det andra könet eller jämnare. Ett sätt för 

att uppnå kvantitativ jämställdhet är att kvotera in kvinnor i styrelser (Gillberg, 2018). 

Fagerfjäll et al (2003) menar att sannolikheten är liten att den lilla andelen kvinnor som tas 

fram genom kvotering skulle vara sämre än männen i ledningsgruppen. Till skillnad från 

kvantitativ jämställdhet uppnås kvalitativ jämställdhet genom en jämn fördelning av den 

informella makten och ser till individens förutsättningar att utöva reell makt (Gillberg, 2018). 

Som Gillberg (2018) beskriver så är formella hinder för jämställdhet borttagna men många av 

hindren för att uppnå jämställdhet är informella och dessa är betydligt svårare att komma åt 

genom regleringar. Som Grey (2009) beskriver så är det många arbetsplatser som anser sig ha 

löst jämställdhetsarbetet genom policys och manualer, men de kan ändå inte svara för hur det 

fungerar i praktiken.  
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Sett till vår frågeställning så är det viktigt att definiera och särskilja kvantitativ och kvalitativ 

jämställdhet för att kunna undersöka hur de uppnått kvantitativ jämställdhet inom styrelserna 

och hur det har påverkat styrelserna och organisationerna gällande både kvalitativ 

jämställdhet och andra aspekter. Ett fenomen som skulle kunna förklara varför många 

svenska bolagsstyrelser inte lyckas uppnå jämställdhet är hindret glastak som presenteras i 

nästa del av den teoretiska referensramen.  

2.3 Glastak 

För att kunna diskutera och analysera kvalitativ jämställdhet bland styrelser så är det viktigt 

att ha en förståelse för några grundläggande problem och begrepp inom området. Glastak är 

ett exempel på ett centralt begrepp som beskriver skillnaden i hur män och kvinnor blir 

behandlade i organisationer (Gillberg, 2018).  

 

Minoritetsställning är olika för män och kvinnor (Gillberg, 2018), det innebär att en man på 

en kvinnodominerad arbetsplats sällan möter de hinder som en kvinna på en mansdominerad 

arbetsplats möter. Kvinnorna möts enligt Gillberg (2018) ofta av ett glastak som syftar till ett 

osynligt men svårgenomträngligt hinder när kvinnor vill nå organisationens översta skikt. I en 

bredare definition kan det ses som ett kumulativt hinder som hindrar kvinnor att klättra hela 

vägen genom organisationen. Fagerfjäll et al. (2003) menar att det finns några delförklaringar 

till varför kvinnor stöter i glastaket. En delförklaring skulle kunna bero på de manliga 

attityderna som försvårar möjligheterna för kvinnor att ta sig in i ett manligt kollektiv. En 

annan potentiell förklaring skulle kunna vara att kvinnorna har andra intresseområden än 

män, som inte passar in i den manliga idealbilden av styrelseuppdrag. En tredje förklaring 

syftar till att föräldralediga kvinnor bortprioriteras då arbetsbelastningen omöjliggör frånvaro 

från arbetsplatsen (Fagerfjäll et al., 2003).   

 

Då en del av studien syftar till att undersöka om det finns hinder för kvinnor att nå 

styrelserummet kommer vi i nästa avsnitt presentera homosocialitet, ett begrepp som 

beskriver hur män strukturellt väljer bort kvinnor och hindrar dem från att klättra i 

hierarkierna. 

2.4 Homosocialitet 

Ordet homosocial menar Lipman-Blumen (1976) grundar sig att individer föredrar sällskap 

av samma kön. En förutsättning för homosocialitet är att män drar sig till andra män, vilket 

uppmärksammas redan i barndomen när män introduceras till olika sociala institutioner. 

Lipman-Blumen (1976) beskriver att män söker sig till andra män för att stimulera bland 

annat sina yrkesmässiga och sociala makt- och statusbehov. Vidare menar Alvesson och 

Billing (2011) att mansdominerade maktstrukturer tenderar till att återge den homosociala 

reproduktionen.  

 

Holgersson (2013) hävdar att Sverige ofta framställs som ett jämställt land men att kvinnor 

ändå blir bortprioriterade i rekryteringen av företagsledare på grund av homosocial 
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reproduktion. Vidare menar Holgersson att homosocialitet inte nödvändigtvis beror på att 

män aktivt diskriminerar kvinnor, utan att de kan förklaras av preferenser att föredra män. I 

rekryteringen av företagsledare är det vanligt att rätt kompetens är viktigare än kön vilket gör 

att potentiella kandidater ofta sammanfaller med homosocialitet och antagandet om att den 

perfekta kandidaten är den välkända svenska vita mannen (Holgersson, 2003). Även Grey 

(2009) förklarar homosocialitet som att män med samma utbildning och bakgrund prioriteras 

före kvinnor. Även om det finns en uttalad önskan för kvinnliga företagsledare möts kvinnor 

av hinder i form av homosocial reproduktion och oförmånliga karriärvillkor som minskar 

kvinnors möjligheter att ta sig vidare i karriären (Holgersson, 2013). 

 

I homosociala grupper menar Kamalnath (2018) att grupptänkande ofta nämns som ett hinder 

för bolagsstyrelser att fatta korrekta beslut. Kamalnath (2018) definierar grupptänkande i 

styrelser som att styrelseledamöter misslyckas att överväga alternativ och går på den 

dominerande uppfattningen vid beslutsfattande. Forskaren hävdar att man kan övervinna 

grupptänkande genom att tillsätta ledamöter av olika kön och bakgrund. 

 

För att skapa en ökad förståelse för om och hur styrelser i små och medelstora företag får 

positiva effekter av att vara kvantitativt jämställda och hur det påverkar kvinnorna i 

organisationen på olika sätt har studien utgått från de teorier som presenterats ovan. Flera av 

teorierna påverkas av människors uppfattningar och föränderliga samhällsstrukturer. I den 

teoretiska referensramen presenteras inget tydligt rätt eller fel utan visar på den komplexitet 

som finns i frågan kring jämställdhet. För att kunna skildra respondenternas olika perspektiv 

för att uppfylla syftet presenteras i nästa kapitel den metod som använts i studien.  

3. Metod 

3.1 Forskningsansats  

För att skapa en ökad förståelse för hur arbetet med jämställdhet och effekterna av det 

fungerar i kvantitativt jämställda styrelser har en kvalitativ forskningsansats tillämpats genom 

intervjuer. Det ger en möjlighet till mer nyanserade och berikade svar än om studien hade 

haft en kvantitativ metod eftersom kvantitativa studier ger respondenterna mindre utrymme 

att presentera sina upplevelser och genom följdfrågor förklara eventuella otydligheter. 

Dessutom finns det redan flera kvantitativa studier som belyser problematiken i ojämställda 

styrelser, men att det saknas kvalitativa analyser om små och medelstora företag som ökar 

förståelsen för hur jämställdhet har påverkat och påverkar organisationerna. 

 

Studien har till största del baserats på intervjuer som Lind (2009) beskriver som en 

flerdimensionell och fördjupad kunskap i ämnet vilket är nödvändigt för att förstå hur 

jämställdhetsarbetet påverkar organisationen. Forskningsansatsen har gett oss möjligheten att 

fånga in flera olika aspekter av jämställdhet i styrelser genom ett hermeneutistiskt synsätt 

som bygger på tolkningar och förståelse av det fenomen som studerats (Lind, 2009). Då 

jämställdhet inte bara handlar om kvantitativa aspekter utan också inkluderar kvalitativa som 
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talutrymme och makt, så är det viktigt att intervjuerna fångar komplexiteten av fenomenet, så 

att underlaget kan ge oss de nyansrika beskrivningarna som är kännetecknat av kvalitativ 

forskning (Lind, 2009).  

 

Denna metod är ett lämpligt tillvägagångssätt för att sedan kunna analysera det empiriska 

material som inhämtats genom intervjuer. Nackdelen med kvalitativa undersökningar är dock 

begränsningen av enheter som kan studeras vilket gör att representativiteten i urvalet kan blir 

sämre (Lind, 2009). I detta fall är det dock nödvändigt att ha en kvalitativ forskningsansats 

för att nå det empiriska underlag som är relevant för att skapa en förståelse för varför kvinnor 

är underrepresenterade i bolagsstyrelser och vad respondenterna upplever för fördelar med en 

numerärt sett jämställd styrelse.  

3.1.1 Samarbete med Västsvenska Handelskammaren  

Uppsatsen ingår i Västsvenska Handelskammarens projekt Styrelselistan som drivs av 

projektledaren Christina Holden i syfte att få in fler kvinnor i styrelserummen (Västsvenska 

Handelskammaren, n.d). Projektet fokuserar på små och medelstora organisationer i 

Västsvenska Handelskammarens nätverk som verkar inom Västra Götalandsregionen. 

Parallellt med uppsatsen bedrivs ett forskningsprojekt mellan Västsvenska Handelskammaren 

och forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där Nanna Gillberg är ansvarig 

forskare. Forskningsprojektets syfte är att undersöka hur företag med numerärt sett jämställda 

styrelser arbetar och är organiserade. Vår roll i projektet har varit att genomföra 12 av 

intervjuerna och samarbetet innebär att vi efter tillåtelse från alla respondenter har överlämnat 

vårt transkriberade material från intervjuerna till Västsvenska Handelskammaren och de 

involverade forskarna från Handelshögskolan.  

 

Vi valde att ingå i projektet efter att ha blivit tillfrågade av en av de ansvariga forskarna för 

projektet som arbetar på Handelshögskolan. Anledningen till att vi valde att ingå i projektet 

var för att enklare få access till organisationer och intervjupersoner och att projektet stämmer 

väl överens med vad vi valt att studera. Samarbetet besparar både Västsvenska 

Handelskammaren och de involverade forskarna på Handelshögskolan tid, då vi genomför 

och transkriberar en del av intervjuerna som behövs för deras projekt. Detta innebär att vi 

behövt vara tydliga mot respondenterna att transkriberingarna kommer överlämnas till både 

andra och tredje part och be om deras tillåtelse innan intervjuerna inleds.  

 

Organisationerna valdes utifrån en lista med inköpt data på små och medelstora företag med 

jämställda styrelser i ovan nämnda område. Vi har valt organisationer som verkat inom olika 

branscher där vi haft möjlighet att intervjua personer i befattningar som VD, styrelseledamot, 

delägare och styrelseordförande från samma organisation. Det empiriska materialet är 

insamlat till vår uppsats men kommer också att användas i forskningsprojektet. Vi är 

oberoende av forskningsprojektet på Handelshögskolans syfte i den mån att vi analyserat och 

tolkat transkriberingarna efter vår studies syfte och frågeställningar.  
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3.2 Fallstudie 

Det empiriska materialet insamlas genom en fallstudie då det är en forskningsstrategi som ger 

flerdimensionell och mer detaljerad beskrivning av området då det ger respondenten 

möjlighet att tänka och uttrycka sig fritt under intervjun (Lind, 2009). Det beskriver hela 

kontexten som gett oss möjlighet att beskriva materialet som en helhet i sitt sammanhang 

(Merriam & Nilsson, 1994). Empirin har i huvudsak samlats in genom intervjuer men har 

också kompletterats med information från företagens hemsidor.  

 

Fallstudier avser nutida och aktuella skeenden som inte kan manipuleras med olika variabler. 

De visar också på verkliga situationer och ger en rik bild av företeelsen som studeras vilket 

gör fallstudier till en bra metod för att utveckla kunskaperna inom ett område (Merriam & 

Nilsson, 1994). För att skapa en realistisk bild av hur det fungerar på organisationen har 

respondenterna uppmuntrats att konkretisera deras egna upplevelser från styrelserummet på 

organisationen de verkar inom. Kvalitativa fallstudier kan användas för att systematiskt 

studera en företeelse och blir vetenskapligt hållbara genom att de är partikularistiska, 

deskriptiva, heuristiska och induktiva (Merriam & Nilsson, 1994). Genom att göra en 

deskriptiv studie kan många aspekter och dess samspel analyseras. Studien kommer också 

vara heuristisk den ämnar ge läsaren en djupare förståelse för ämnet. Partikularistisk innebär 

att studien fokuserar på en viss person eller företeelse, detta genom att fokusera på hur 

jämställdhet inom styrelserna påverkar organisationen (Merriam & Nilsson, 1994). Slutligen 

är studien induktiv då det utvecklar en djupare förståelse för området snarare än att pröva 

teorier och där begrepp och generaliseringar skapas genom den information studien samlar in 

(Merriam & Nilsson, 1994).  

 

Till skillnad från kvantitativ forskning så anser inte kvalitativa forskare att det finns en given 

sanning som kan mätas utan att det i stället finns flera sanningar och verkligheter och att 

världen skapas genom samspel mellan människor (Merriam & Nilsson, 1994). Empirin som 

samlas in genom intervjuer bygger individers uppfattningar om det studerade fenomenet, 

vilket kan spegla stereotypiska föreställningar. Om respondenten svarar på en fråga och vet 

att personen gör det i form av att vara kvinna så påverkar det svaret (Alvesson och Billing, 

2011). Personens svar kan därför bero på vad denne tror att intervjuaren vill höra samt att det 

är intervjupersonens upplevelser eller bedömning och inte för det en absolut sanning. 

Verkligheten är subjektiv och behöver tolkas då den inte kan mätas (Merriam & Nilsson, 

1994), detta är varför kvalitativ fallstudie är en lämplig metod för vår studie då den inriktas 

på att skapa en fördjupad bild, snarare än att hitta ett resultat. 

3.2.2 Val av respondenter 

Det empiriska material som använts för att besvara forskningsfrågorna, har till största del 

samlats in genom fallstudier som innebär intervjuer. Projektgruppen för Västsvenska 

Handelskammarens projekt Styrelselistan har delgett oss en kontaktperson på företaget 

genom ett strategiskt urval efter att ha säkerställt att organisationens styrelse har ett aktivt 

styrelsearbete, är kvantitativt jämställda räknat till antalet män och kvinnor och är ett litet 
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eller medelstort bolag som verkar i Västra Götalandsregionen. Efter att Västsvenska 

Handelskammaren presenterat kvantitativt jämställda organisationer som vill medverka i 

studien har vi haft möjlighet att välja vilka organisationer vi vill studera och påverka vilka 

personer som intervjuats. Detta genom ett så kallat snöbollsurval (Bryman & Bell, 2013) som 

innebär att andra intressanta potentiella intervjupersoner inom organisationerna efterfrågas 

efter vissa avslutade intervjuer. Vidare har detta möjliggjort intervjuer med personer som inte 

nödvändigtvis sitter i styrelsen, men som ändå har insikt i bolagets verksamhet och kan 

kommentera organisationens jämställdhetsarbete. Slutligen intervjuades 2 - 5 

intervjupersoner från fyra organisationer. Anledningen till att antalet respondenter skiljer sig 

mellan organisationerna beror på att storleken på styrelsen och personer i organisationen med 

insyn i styrelsearbetet har varierat. Styrelsernas varierande storlek kunde bli problematiskt 

vid val av respondenter, men med hjälp av god kontakt med Styrelselistans projektledare har 

det genomförts intervjuer som lett till ett mättat empiriskt material. Vi resonerade att vi hellre 

har få intervjuer på organisationer med ett aktivt styrelsearbete än att ha fler intervjuer på en 

annan organisation som inte har ett aktivt styrelsearbete.  

 

Undersökningen har begränsats till små och medelstora företag, vilket troligtvis har påverkat 

resultatet eftersom de antagligen inte kommer vara representativa för alla företag i Sverige. 

Vi har dock valt att fokusera på de små och medelstora företag som har haft ett aktivt 

styrelsearbete i samråd med Västsvenska Handelskammaren för att inom ramen för våra 

tidsmässiga begränsningar klara av att säkerställa kvaliteten på studien. Detta gav oss 

dessutom möjlighet att få mer djup och dynamik i analyserna samtidigt som vi kunde jämföra 

resultaten mellan organisationerna.  

3.2.3 Framtagande av intervjuguide  

Vi har samarbetat med ett forskningsprojekt som drivs av forskaren Nanna Gillberg från 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet tillsammans med Västsvenska 

Handelskammaren. Detta medför att intervjuguiden är framtagen av forskare på 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Intervjuguiden har sedan justerats genom att 

addera frågor av relevans vår studie. Intervjuerna är semistrukturerade kvalitativa intervjuer, 

för att ge utrymme för att det kan tillkomma frågor eller omkullkasta ordningen beroende på 

hur respondenten svarar (Patel & Davidson, 2015).  

3.2.4 Intervjuer 

Intervjuerna har genomförts i mestadels fysisk form, men fyra intervjuer har varit digitala på 

grund av restid eller för att underlätta för respondenten att kunna delta. Varje intervju pågått 

under ca 60 minuter men utan ett fast tidsomfång då det är viktigt att respondenterna får tid 

till att slutföra deras resonemang och svara på våra intervjufrågor. Båda författarna har 

medverkat vid alla intervjuer och har hjälpts åt att spela in och transkribera alla intervjuer 

efter tillåtelse från alla respondenter. Detta för att enklare kunna bearbeta materialet i 

efterhand samt för att underlätta att återge en korrekt bild. Författarna kände empirisk 

mättnad efter att ha genomfört tolv intervjuer som kompletterades med material från 
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företagens hemsidor eftersom intervjuerna har varit relativt långa och berört gemensamma 

temaområden.  

 

Nedan finns en tabell där intervjupersonerna presenteras. Pseudonymerna Astrid, Britta, 

Beata, Clara, Cajsa, Camilla och Doris representerar kvinnliga respondenter och Arvid, Birk, 

Carl, Curt och Daniel representerar män. Alla pseudonymer som börjar på samma bokstav 

representerar företaget som också börjar på den bokstaven. I den andra kolumnen presenteras 

intervjupersonernas befattning där “styrelse” representerar styrelseledamöter och 

styrelseordföranden, “delägare” representerar de som är delägare i organisationen som 

styrelsen verkar i och “VD” står för verkställande direktör. Den tredje kolumnen visar vilken 

sektor företagen bedriver sin verksamhet inom för att sedan presentera hur lång tid intervjun 

pågick, angett i minuter. Den femte kolumnen presenterar mängden transkriberat material 

intervjun resulterat i, skrivet i typsnittet Times New Roman med teckenstorlek 12. Slutligen 

visar den sista kolumnen om intervjun skedde digitalt via plattformen Zoom eller i fysisk 

form. 

 

Namn Befattning Bransch Intervjutid Transkribering Mötesform 

Astrid Styrelse/delägare Affärsjuridik 59 min 13 sidor Fysisk 

Arvid VD Affärsjuridik 57 min 11 sidor Fysisk 

Britta Styrelse Samhällsbyggnad 45 min 8 sidor Fysisk 

Birk Styrelse/delägare Samhällsbyggnad 70 min 11,5 sidor Fysisk 

Beata Styrelse Samhällsbyggnad 65 min 8,5 sidor Digital 

Carl Styrelse/delägare Teknikkonsult 60 min 12 sidor Fysisk 

Clara Styrelse Teknikkonsult 90 min 13 sidor Digital 

Curt Delägare Teknikkonsult 57 min 11 sidor Fysisk 

Cajsa VD Teknikkonsult 55 min 11,5 sidor Fysisk 

Camilla Styrelse Teknikkonsult 85 min 6 sidor Fysisk 

Daniel VD Husleverantör 40 min 6 sidor Digital 

Doris Styrelse Husleverantör 45 min 8,5 sidor Digital 

Totalt: 

12 intervjuer 

  Totalt: 

728 min 

Totalt: 

120 sidor 
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3.3 Dataanalys 

Data har analyserats med utgångspunkt i det transkriberade material och inspelningarna som 

samlats in från våra intervjuer. Under intervjuerna har båda författarna av uppsatsen aktivt 

ställt frågor från intervjuguiden och formulerat följdfrågor. Vidare användes inspelningarna 

från intervjuerna för att transkribera materialet och sedan användas i empiri och analys. Ofta 

är textmaterial ganska omfattande och tidskrävande att analysera, vilket gör att vi avsatte 

mycket tid för löpande analyser och slutbearbetning (Patel & Davidson, 2015), samtidigt som 

detta möjliggjorde en välgrundad analys.   

För att analysen ska vara trovärdig och äkta har vi använt oss av Linds (2009) tre faktorer 

som är autencitet att underlaget återges äkta och korrekt, pålitlighet som innebär att vi är 

konsekventa och att utomstående kan se vilka procedurer som vi använt och till sist 

träffsäkerhet som innebär att vårt empiriska underlag ger relevant kunskap om det som vi 

studerat genom att återgå till våra forskningsfrågor och jämfört med materialet från 

intervjuerna.  

I analysen hade författarna i åtanke att värderingarna för maskulinitet och femininitet är 

skiftande i samhället, vilket gör det svårt att skapa ståndpunkter som är universella eller att 

komma fram till generaliseringar som fungerar i stort (Alvesson & Billing, 2011). Det är 

alltså svårt att på ett universellt plan säga vad som är bäst för kvinnor eller hur jämställdheten 

bör se ut. Det går att prata om fördelar som intervjupersonerna upplever med jämställdhet 

men behövs en medvetenhet om att alla inte håller med om att det är fördelar och att det ser 

olika ut för olika människor. Med tanke på komplexiteten i frågan och svårigheterna i att hitta 

generella lösningar så är det viktigt att göra kvalitativa studier inom området som kan fånga 

flera olika perspektiv.  

3.3.1 Etiska ställningstaganden 

Vid en fallstudie med intervjuer som primär studiedesign inhämtas huvudsakligen det 

empiriska materialet för studien in genom att respondenterna delger oss med material i verbal 

form. Vid genomförandet av studien har det varit viktigt att följa de forskningsetiska frågorna 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Lind 2009). Dessa fyra 

forskningsetiska huvudkraven innefattar: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2015).  

Intervjuerna inleds med att de medverkande respondenterna blev informerade om studiens 

syfte för att säkerställa att informationskravet efterföljs. Samtyckeskravet uppfylls genom 

respondenterna ges information om att medverkan är frivillig och att svarande självmant får 

lämna samtycke att medverka efter att tagit del av studiens syfte (Patel & Davidson, 2015). 

Konfidentialitetskravet uppfylls genom EU-direktivet om GDPR (Lind, 2009) för att 

säkerställa att inga personuppgifter når ut till obehöriga och att materialet behandlas 

konfidentiellt. Alla respondenter har godkänt att materialet behandlas även av projektet på 

Västsvenska Handelskammaren och de involverade forskarna från Handelshögskolan. 

Respondenterna har varit anonyma i uppsatsen för att säkerställa att ingen individ ska kunna 
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identifieras i resultatet (Patel & Davidson, 2015), vilket är en åtgärd för att hantera etiska 

problem som kan uppkomma vid studier av detta slag. Nyttjandekravet uppfylls då den 

inhämtade informationen enbart kommer att användas i det syfte respondenterna godkänt 

(Patel & Davidson, 2015), det vill säga genom vår studie, Västsvenska Handelskammarens 

projekt och forskningen på Handelshögskolan lett av Nanna Gillberg.  

4. Empiri 

4.1 Introduktion om företagen 

Företag A bedriver affärsjuridisk verksamhet och har en styrelse bestående av tre interna 

ledamöter varav två är kvinnor och en man. Utöver de ordinarie styrelseledamöterna 

medverkar även deras manliga VD på styrelsemötena. Företaget är medlemmar i Västsvenska 

Handelskammaren och vi har intervjuat styrelseledamoten Astrid och VDn Arvid. 

Respondenterna på företag A belyser att de aktivt arbetat för att öka jämställdheten mellan 

könen. Deras jämställdhetsarbete handlar om att bland annat uppmuntra kvinnor att nå 

ledande positioner inom organisationen. Dessutom medverkar företaget i initiativet 

Womengineering som arbetar för att fler kvinnor ska välja högre tekniska studier och främja 

kvinnors möjligheter på den tekniska arbetsmarknaden.  

 

Företag B är medlemmar i Västsvenska Handelskammaren och bedriver sin verksamhet inom 

samhällsbyggnadsbranschen. Deras styrelse består av fyra personer varav två är män och två 

är kvinnor, där de två sistnämnda är externa. Företagets representanter i studien belyser 

vikten av att ha ett aktivt styrelsearbete för att skapa förutsättningar för framtiden. 

Jämställdhetsarbetet är ett gediget arbete som genomsyras inte bara i en jämställd styrelse 

utan också i deras marknadsföring där flertalet bilder porträtterar kvinnliga byggarbetare. En 

av delägarna förklarar vikten av att jämställdhetsarbetet sker i alla led i organisationen. 

Företag B är ett värderingsstyrt företag som värderar de mänskliga aspekterna i deras projekt 

genom att värna om deras medarbetare, kunder och genom att ta ansvar för utfallet.  

 

Företag C är verksamma som teknikkonsulter inom samhällsbyggnad och deras styrelse 

består av tre kvinnor och tre män varav två av männen är interna. Företaget är medlem i 

Västsvenska Handelskammaren och har en målsättning att år 2025 vara 35 % kvinnor på alla 

nivåer inom koncernen. Ett steg på vägen är att organisationens styrelse är jämställd. 

Teknikkonsultbolagets jämställdhetsarbete genomsyras i såväl hållbarhetsredovisningen som 

marknadsföring där de genom intervjuerna berättat att det varit ett aktivt val att ha kvinnor 

och män på bilder på företagets hemsida.  

 

Företag D producerar och säljer hus, styrelsen består av sju personer varav fyra är kvinnor 

och tre män där en av de manliga representanterna är extern. Företagets båda respondenter 

har meddelat att de inte har något aktivt jämställdhetsarbete och att styrelsens 

sammansättning mer är en slump. Vi har även endast noterat män i deras bilder för 

arbetsannonser samt att majoriteten av de anställda är män. Företag D är medlem i 
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Västsvenska Handelskammaren och har skänkt pengar till organisationen Hand in Hand 

Sweden som arbetar för att bekämpa fattigdom genom att träna kvinnor och unga i 

entreprenörskap.   

4.2 Anledningar till att kvinnor är underrepresenterade i svenska 

styrelser 

Respondenterna har framfört flera potentiella anledningar till varför kvinnor är 

underrepresenterade i styrelser. Perspektiven skildras i det empiriska materialet genom att 

presentera några övergripande förklaringar till varför kvinnor är underrepresenterade för att 

sedan gå in på två huvudteman: familjelivet och homosocialitet.  

 

“Om vi har en lista på tio punkter du ska kunna, en kravprofil, kanske en man fyller i en och 

säger, japp det här klarar jag av, medan en kvinna ska fylla i alla tio och så säger de, ja men 

jag fyllde bara i 5 så jag kan inte söka” - Camilla  

 

I en mansdominerad bransch menar delägaren och styrelseledamoten Birk att kvinnliga 

projektledare ibland blir diskriminerade och förminskade av deras manliga kollegor. 

Styrelsemedlemmen Doris som arbetar hos en husleverantörer, menar att det än idag finns 

könsmönster i samhällsstrukturen och förklara att det finns kvar maktstrukturer i samhället att 

det måste vara en man som är chef över andra män. Även styrelseordföranden i företag C 

anser att styrelserum varit manligt betingat och att män undermedvetet bidrar till 

homogenitet, genom vad hon menar är mäns uppfattning om att det är gött när det enbart är 

killar som förstår varandra som fattar beslut tillsammans eftersom det alltid varit så och att 

styrelsearbetet är krävande med stora beslut som ska fattas som kräver att kvinnor håller sig 

undan. Doris som under större delen av sin yrkeskarriär arbetat på en mansdominerad 

arbetsplats berättar att det ibland är svårt att övertyga män att en kvinna har samma 

kompetens.   

 

Respondenterna från företag A menar att problematiken kommer långt innan rekryteringen av 

styrelseledamöter då fler kvinnor tar examen från juristprogrammet och börjar arbeta på 

företagen men att kvinnorna är underrepresenterade längre upp i organisationen och 

framförallt i ägargruppen. I företag A:s bransch blir styrelseledamöterna utvalda internt från 

ägargruppen och Astrid som arbetar i styrelsen är enig och menar att många kvinnor 

försvinner på vägen. 

 

“En annan dimension av det hela är att det är väldigt många män som startar bolag, vi har 

många manliga grundare och ägare till bolag, och när de ska börja titta på vilka de vill ha in 

i styrelsen [...] så har de bara män i rekryteringen [...] ni sitter och säger att de är lite gött 

när ni sitter och tjötar, visst de kanske är lite gött, men säg att ni skulle få in en tjej här nu 

då, då hade de fått en annan påverkan” - Camilla  

 



21 

På organisationer där rekryteringen av styrelseledamöter inte enbart sker internt finns andra 

potentiella förklaringar till varför kvinnor är underrepresenterade. Camilla tror att det är 

vanligt att göra kompisrekryteringar och tillsätta före detta kollegor eftersom det är mänskligt 

att vilja arbeta med personer man känner till sedan tidigare. Vidare beskriver hon att det 

nödvändigtvis inte har att göra med vilket kön de tillhör utan att både män och kvinnor 

fungerar på samma sätt. Camilla menar att män i en mansdominerad miljö ibland anser att  

det är jobbigt att tillsätta kvinnor eftersom många av kvinnorna som söker sig dit är 

utmanande och ifrågasättande. För att kvinnor ska bli en självklar del i bolagsstyrelser menar 

Beata att kvinnor behöver komma upp i en kritisk massa och alltså bli tillräckligt många för 

att hamna högt upp på söklistan och att det ska bli en självklarhet att välja in kvinnliga 

kandidater. 

 

Det finns två återkommande teman i empirin när det kommer till varför kvinnor är 

underrepresenterade i styrelser i små och medelstora företag. Dessa presenteras mer ingående 

i kap 4.2.1 familjelivet och 4.2.2 homosocialitet.  

4.2.1 Familjelivet 

“Oj är det inte jobbigt att du offrar den här tiden med dina barn när de små eller, ska du 

bara vara ledig ett halvår? [..] jag tror att de frågeställningarna får du inte ens om du är 

man”  - Cajsa  

 

Ett vanligt förekommande tema under intervjuerna var att föräldrarollen skapar olika 

förväntningar på män och kvinnor. Styrelseledamoten Astrid menar att män kan få 

kommentarer som “vad fan ska du vara hemma för?” och kollegan och VDn Arvid menar att 

det i grund och botten är en samhällsstrukturell fråga då kvinnor som har eller planerar att 

skaffa barn bortprioriteras av arbetsgivaren. Doris som arbetar på en mansdominerad 

arbetsplats menar att en del företag tvekar att anställa kvinnor då de förväntas ha mycket vab 

och mammaledighet, vilket inte hindrar män i samma ställning.  

 

“Du söker kanske ofta en styrelseledamot som har en bred erfarenhet eller en tung erfarenhet 

från viss bransch, en ledande position och varför har vi mycket färre kvinnor där då, jo men 

då kommer det också tyvärr då, det är svårt att få familjepussel att gå ihop” - Beata 

 

De manliga respondenterna på företag C menar att män och kvinnor påverkas olika när de får 

barn och att kvinnor oftare drar det tyngre lasset i hemmet. Till skillnad från tidigare 

respondenter menar de att det inte enbart handlar om att arbetsgivare tvekar utan att många 

kvinnor själva tvekar på hur familjepusslet ska gå ihop eller kanske till och med väljer att 

säga upp sig. Att känna sig hindrad i karriären på grund av familjelivet är något 

respondenterna från företag A funderat mycket på och Arvid menar att “ingen ska behöva 

sluta på grund av att de känner att det går inte att förena mitt jobb som jag tycker om, med att 

också ha en familj. Ingen kvinna, ingen man. Idag så är det ju nästan ingen man som slutar av 

den anledningen, utan det är kvinnor som gör det.” 
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Enligt Camilla är mallen för beteenden och normer i vissa styrelser och på vissa arbetsplatser 

satt av män. Hon uttrycker att det finns många kvinnor som försöker balansera karriär med 

familj men att kvinnorna oftare hämtar från förskolan och att kvinnorna ibland behöver 

skämmas när det behöver gå tidigare från arbetsplatsen “de känner att de nästan blir lite 

ifrågasatta när de väljer att vara en människa och en mamma, mer så än män, [...] de måste 

litegranna passa in i en mall och den mallen då, i en sån gruppering, är mer satt av män”.  

4.2.2 Homosocialitet  

“Man vill ju inte tro att man rekryterar lika, men omedvetet eller undermedvetet kanske man 

gör det, det finns ju en del studier på som tyder på att det är så.” - Curt 

 

En anledning till att homogen reproduktion fortsätter i grupper som dominerats av män menar 

den externa styrelseledamoten Britta kan bero på att det är enklare att rekrytera en som är lik 

en själv eftersom det känns tryggt och säkert. Även Clara uttryckte att det är enklare att 

rekrytera likasinnade.  

 

“De som ser likadana ut är lite bättre därför att det är ett mänskligt beteende, man känner 

igen sig, de har gått på samma skola, jag kan deras signaler och därför så är det mycket 

mycket svårare tror jag att, medvetet eller omedvetet, att kvinnor kommer upp på listan” 

- Beata 

 

Ett annat sätt att beskriva hur homosocialitet uppstår i styrelser är Birks version som handlar 

om att det kan vara svårt att attrahera båda könen då det inte är så troligt att en kvinna söker 

sig till en arbetsplats där det bara är män som presenteras på hemsidan. Vidare förklarar en 

kvinnlig respondent från samma företag att det kan vara svårt att förstå behovet hos en 

minoritet när man själv är i majoritet, oavsett om det är kvinnor eller män som är i majoritet.  

 

Birk belyste att det kan upplevas jobbigt att vara i en grupp med många olika perspektiv 

eftersom de tvingar en att tänka efter och diskutera beslutsunderlag innan besluten fattas, trots 

den forskning som finns om jämställda styrelser så menar han att påfallande ofta så lyssnar 

man inte på forskning utan man gör det som är enklast och bekvämast. Enligt Camilla handlar 

det mycket om en generationsfråga och att yngre män ser det som naturligt att blanda, att det 

är en ickefråga, men att äldre män kanske hellre arbetar med andra män för det är så det alltid 

har varit.  

4.3 Varför svenska styrelser är kvantitativt jämställda  

4.3.1 Aktivt/passivt val att bli jämställda 

Flera respondenter beskriver att det krävs ett aktivt val för att man ska bli jämställda 

samtidigt går åsikterna isär. På företag C anser de manliga respondenterna som båda arbetat 

länge i organisationen att styrelsen blivit jämställd utan att det varit ett aktivt beslut medan 

kvinnorna, som både arbetat kortare och längre tid i organisationen menar att det beror på ett 



23 

aktivt val om att bli jämställda. Männen menar att de letat efter kompetens medan kvinnorna 

är av uppfattningen att både styrelsen och valberedningen har haft ett jämställdhetsperspektiv 

med sig vid rekryteringen.  

 

Inom företag A så väljs styrelseledamöter ut bland sina ägare och att det därför finns få 

kandidater att välja bland till styrelsen men att det samtidigt har som mål att alltid vara både 

kvinnor och män. Företagets VD menar att det krävs att man satsar på att ha en jämställd 

styrelse för att nå någon form av jämställd arbetsplats. I företag D menar både den manliga 

och kvinnliga respondenten att det är en tillfällighet att styrelsen är jämställda och att det mer 

är slump. 

 

Birk som är delägare i företag B anser att deras resa mot ett jämställd styrelse grundade sig i 

att arbetsplatsen var jämställd, men att detta inte skildrades i styrelsen. Beata förklarar att hon 

tror att orsaken till att styrelsen är jämställd grundar sig i att ägarna ville att jämställdheten 

skulle spegla sig hela vägen genom organisationen och Britta tror likt Beata att det krävs en 

medveten tanke i rekryteringen, att ha med jämställdhet som en parameter och uttala att 

jämställdhet är viktigt för organisationen.  

4.3.2 Kompetens 

“En styrelse är ju bra sammansatt om man lyckas mixa olika kompetenser” - Carl  

 

Respondenterna från både organisation A och C har uttalat att det fokuserar på jämställdhet, 

vilket även syns på deras hemsidor där både män och kvinnor representeras. När vi diskuterat 

jämställdhet så ligger tonvikten för flera av respondenterna på kompetens när de beskriver 

varför de är en jämställd styrelse. Både Arvid och Astrid menar att kandidater ska vara 

lämpliga för att sitta i styrelsen och ha intresse för uppgiften. Arvid berättar att de utgår från 

principen att ha rätt person på rätt plats och att kandidaterna måste ha intresse för uppgiften 

för att styrelsearbetet ska bli så bra som möjligt. Arvid menar alltså att när valberedningen 

väljer ut rätt person så är det som går först kompetens, intresse och ambition. 

 

I organisation C menar Cajsa att styrelsens kompetenser ska matcha kundernas behov, att det 

finns någon representerad inom de områden som deras kunder verkar inom för att få in olika 

perspektiv. Carl är enig om att kompetensbaserad rekrytering är viktigt oavsett kön men 

menar samtidigt att det väldigt bra att det blivit jämställt. Clara menar att argumentet att det 

är svårt att hitta kompetenta kvinnor till styrelser är nonsens och menar att det är relativt 

enkelt att få till en jämställdhet då det finns oerhört många kompetenta kvinnor.  

 

Organisation D har bara en extern ledamot men Doris menar att de helt och håller går på 

kompetens om de skulle rekrytera fler externt och berättar att hon inte är den som tycker att 

man ska kvotera in folk i styrelsen bara för att det ska bli jämställt. Istället tycker hon att 

kompetensen och erfarenheten är målet och att hon själv inte skulle bli lika hedrad att bli 

tillfrågad en styrelseposition om hon hade vetskapen med sig att det enbart berodde på att de 

ville ha in en kvinna den här gången.   
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Hos företag B framkommer det att jämställdhet inte behöver utesluta kompetens. Birk 

berättar att företaget hade en uttalad önskan om att komplettera den kompetens dåvarande 

styrelsen hade när de valde in deras senaste styrelseledamöter. De som redan satt i styrelsen 

hade god kunskap om affären, men behövde hjälp med andra områden som de inte var lika 

insatta i. Sen belyser han också att de bara var män i styrelsen så deras prioritet var allt från 

kompetens till kemi men också gärna ett par kvinnor för att göra styrelsen jämställd.  

4.4 Fördelar för styrelsen och organisationen med en jämställd 

styrelse  

4.4.1 Olika perspektiv 

En gemensam nämnare som genomsyras av de allra flesta respondenter är att en könsblandad 

styrelse gör att styrelsemötena får olika perspektiv och som Arvid nämnde “i den mån som 

det finns olika perspektiv mellan könen så behövs alla typer av perspektiv [...] i styrelsen” 

och han menar att det gynnar hela organisationen att ta tillvara på allas perspektiv. Britta 

förklarar att det manliga och kvinnliga perspektiven många gånger skiljer sig och att det 

därför är en fördel att man tar tillvara på olikheterna. Curt som likt de andra respondenterna 

arbetar i en jämställd styrelse styrker att de blivit lite bredare perspektiv och lite mer fokus på 

vissa frågor. 

 

“Jag tror att det blir mera öppet. Det är lite bredare diskussion skulle jag väl säga. Det kan 

bli väl grabbigt om det är bara män [...] att ha en mix det ger ett bättre arbetsklimat [...] i 

styrelsen” - Daniel 

 

Både Daniel och Clara är överens om att diskussionerna i styrelserummet gynnas av en 

diversifierad styrelse. Dynamiken i styrelserummet är bättre och som Clara säger upplever 

hon att det är högt i tak under styrelsemötena vilket medfört att det har blivit en väldigt bra 

dialog och att det dessutom är roligare att arbeta i en könsblandad grupp. Curt är enig med 

Clara och exemplifierar genom att tänka tillbaka på en homogen styrelse han satt i förut “det 

blir ju ingen riktig dynamik”, även om han också anser att det inte måste ha med manligt och 

kvinnligt att göra. Astrid tror att en mix mellan könen gör att man inte tycker lika hela tiden 

och att det landar i någonting bra.   

 

Doris och Cajsa var överens om att kvinnor många gånger lägger större vikt på att få med de 

mjuka värdena i diskussionen och att man får med sig mer omtanke med kvinnor högre upp i 

organisationen. Cajsa anser att omtanken om medarbetarna är väldigt viktig och att det blir 

mer människofokuset i stället för resultatfokus när det är en könsblandad grupp. Carl är enig 

med Cajsa och säger att en del män kanske är mer drivande på resultat och att kvinnor värnar 

mer om samarbete och trivsel. Den externa ledamoten Britta som verkar i företag B har en 

annan infallsvinkel. Hon menar att det snarare beror vem man är som person än vilket kön 
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man tillhör det vill säga att många kanske tror att kvinnor driver de mjukare frågorna, men att 

det inte stämmer in på henne. Hon ser sig själv som en rätt så resultatorienterad kvinna.  

 

”Dels så får vi flera perspektiv på alla frågor, jag tror att vi kommer att fokusera bredare och 

på vissa frågor mer än vad man kanske gjort tidigare, jag tror att vi får ett större omfång i 

affärsmodellen” - Camilla  

 

Birk menar att en diversifierad grupp har bidragit till diskussioner med bredare perspektiv i 

styrelserummet “vore helt idiotiskt att säga att det har med kön att göra, men jag tror att det 

har det”. Även Cajsa tror att styrelsen påverkas av att män och kvinnor har en tendens till att 

lägga vikt vid olika saker. Vidare menar hon att kvinnor har enklare att vara öppna och visa 

känslor, vilket är förmågor hon tror ger en annan dynamik i gruppen och är en fördel 

eftersom det skapar en trygghet. Cajsa tror att det går att släppa fram den förmågan hos 

pojkar och män också, men att det inte riktigt ser ut så i hur man uppfostrar även idag.  

4.4.2 Attraktionskraft ur ett intressentperspektiv 

“Om du har kvinnorepresentation i styrelser så har ditt bolag en större sannolikhet att få ett 

bättre ekonomiskt resultat. Sånt tror jag underlättar jättemycket för att få olika beslutsfattare 

att enkelt kunna trycka på knappen” - Cajsa   

 

En gemensam nämnare som de flesta respondenter var överens om var att konkurrenskraften 

ökar med jämställdhet. Curt menar att det kan vara positivt ur ett rekryteringsperspektiv 

eftersom det kan skapas en positiv snackis som lockar potentiella intressenter. Även Daniel 

menar att ett aktivt jämställdhetsarbete gör att man blir attraktiva för såväl befintliga 

medarbetare som för nya potentiella medarbetare, han menar att det både blir enklare att 

rekrytera och att det blir enklare att behålla befintliga medarbetare. Carl tror att jämställdhet 

ökar trivseln och bidrar till ett förbättrat arbetsklimat, vilket han tror kan få ner 

personalomsättningen.  

 

Som nämnts i tidigare delar i empirikapitlet ser flera respondenter att nästa generations 

arbetskraft har ett annat sätt att se på jämställdhet än vad många äldre har. Astrid menar att 

yngre har andra krav än vad hon hade när hon började arbeta och Cajsa är övertygad om att 

en jämställd arbetsplats blir allt viktigare för att kunna konkurrera om framtidens medarbetare 

och att medarbetarnöjdheten på bolaget stiger om organisationen är jämställd “Jag tror att 

trivseln blir mycket högre om vi kan blanda också.”   

 

Dessutom har det pratats mycket om den symboliska betydelsen av att ha en jämställd 

styrelse. Britta menar att företag B har fått ganska mycket publicitet kring att styrelsen är 

jämställd och att det är ett betydelsefullt signalvärde för externa intressenter och medarbetare.  

Birk menar att det syns genom deras profilering “de buffliga gubbarna de söker sig inte hit 

för att vi har lite annan profil sådär och det ska ju liksom komma ända från styrelserummet, 

det är viktigt.” Beata belyser att jämställdhet ökar företagens förmåga att locka investerare 

och att många organisationer tampas med att attrahera kompetens.  
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4.4.3 Förebilder i organisationen 

 “Man utgår från sig själv hela tiden och har du ingen som är i alla fall i samma kön som dig 

själv, så har du ju inte den känslan på vad det innebär eller hur man uppfattar saker” - Cajsa  

 

Alla respondenter var eniga om att en jämställd styrelse skapar förebilder för kvinnor. Daniel, 

Curt och Birk ser det som positivt för kvinnorna längre ner i organisationen att se att de finns 

karriärvägar och möjlighet att utvecklas inom organisationen. Styrelseordföranden i företag C 

beskrev att det är “väldigt kopplat till att det är en kvinna därför, kan hon så kan jag, men ser 

man en man så tänker man inte, kan han så kan jag” och Curt belyste vikten i att ha förebilder 

genom för att ha något att inspireras av för att det annars inte finns någon att titta mot. 

 

“Det är svårt ur en majoritetssituation att förstå behovet hos en grupp som är i minoritet [...] 

jag tror inte bolag där det är mycket män i styrelsen, jag tror inte de ser det som ett problem” 

- Britta  

 

Dessutom berättade Britta att medarbetarna i företag B uttryckt att de uppskattar att det finns 

kvinnor representerade i styrelsen och att det känns bra att visa att kvinnor också kan komma 

framåt och nå till styrelserummet eller ledande befattningar. Det blir ett sätt att tillgängliggöra 

sig för de yngre kvinnorna. Även Beata belyser att medarbetarna har gett styrelsen positiv 

respons och att det på något sätt finns ett uttalat förtroende för att det fattas kloka beslut i 

styrelsen.  

 

Doris menar att styrelsen har extra stor betydelse för kvinnor i organisationen eftersom 

många avdelningschefer är män, och att kvinnornas representation i styrelserummet väger 

upp för att man inte undervärderar kvinnor på något sätt. Carl belyser också att kvinnornas 

roll är viktig om det är en majoritet av män i ledande positioner, för om man själv siktar mot 

någon av dessa roller så måste det finnas kvinnliga förebilder för att se sig själv lyckas ta sig 

dit, han säger att förebilder är jätteviktigt. 

5. Analys  

5.1 Anledningar till att kvinnor är underrepresenterade i svenska 

styrelser  

Gillberg (2018) beskriver att vi tidigt inskolas i könsroller och lär oss redan som barn att 

pojkar och flickor förväntas uppföra sig på olika sätt. Dessa förväntningar tas vidare och även 

män och kvinnor har olika förväntningar att leva upp till. Formella hinder för kvinnor att sitta 

i styrelser är borttagna men ändå är de underrepresenterade. Gillberg (2018) belyser glastak, 

ett begrepp för de informella hinder som finns inom organisationer och som gör att kvinnor 

hindras att klättra i organisationen och nå toppositioner. Det empiriska materialet tyder på att 

det fortsatt finns strukturer som hindrar kvinnor att ta plats i styrelserummet.  
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Av intervjuerna framgick att du som kvinna ställer högre krav på dig själv, du vill prestera 

och var duktig, men ändå har du svårt att se dig själv som tillräckligt kvalificerad för en 

annons på en arbetsplats du gärna hade arbetat på. Det kan förklaras av Czarniawska (2015) 

som menar att kvinnor arbetar hårt men ändå inte syns i ledningsjobb i samma utsträckning 

som män gör. En annan potentiell förklaring är att både män och kvinnor enklare ser 

kompetens i män (Gillberg, 2018) vilket kan leda till att kvinnor tvivlar ännu mer på sig 

själva. Dessutom menar Camilla att det är fler män som startar bolag idag och att homosocial 

reproduktion minskar kvinnors möjlighet att ta sig in i styrelserummet.  

 

Problematiken i hur människor ser på och uppfattar könsroller kan ses som hinder i sig. 

Alvesson och Billing (2011) menar att det som anses självklart för det ena könet uppfattas 

som onaturligt för det andra, som till exempel att en kvinna inte är lämpad att vara chef över 

män som Doris belyste. Ett annat perspektiv som förklarades var att styrelserummet är 

manligt könsmärkt och förklarar att det skulle kunna bero på att män anser sig ha större 

befogenhet till beslutsfattande.  

 

Inom den affärsjuridiska branschen förklarades att fler kvinnor än män examineras som 

juridikstudier på universiteten, men att kvinnorna är underrepresenterade i ägarkretsen. En 

förklaring till varför ambitiösa och högutbildade kvinnor inte tar sig till ledande positioner 

skulle kunna förklaras av de informella hinder som finns inpräntade i samhällsstrukturen. 

Holgersson (2003) belyser också bristen på kvinnor i makthavande positioner, vilket hon 

menar skulle kunna förklaras av maktfördelningen i organisationer.  

 

Calás och Smircich (2006) hävdar att kvinnor måste agera annorlunda för att passa in i den 

manliga företagskulturen. Camilla belyste att de kvinnor som kommer till den nivån och som 

inte anpassar sig till den manliga företagskulturen utan i stället är ifrågasättande och 

utmanande uppfattas som jobbiga och blir några man helst undviker. En förklaring till detta 

skulle kunna vara Fagerfjälls (2003) tanke om att kvinnor har andra intresseområden än män, 

som inte sammanfogas med den manliga idealbilden av styrelseuppdrag. Som presenteras i 

det empiriska materialet menar dock flera respondenter att jämställdhet i styrelserummet är 

positivt då det bidragit till bredare perspektiv och mer välgrundade beslut.  

5.1.1 Familjeliv 

En form av informella hinder som frekvent förekom under intervjuerna var svårigheterna att 

kombinera karriär med familjeliv. Som beskrivs av Alvesson och Billing (2011) så finns det 

olika förväntningar på män och kvinnor och detta belyser intervjupersonerna genom att 

kvinnor förväntas vara hemma med barnen och ta ett större ansvar i hemmet, vilket hindrar 

dem från att göra karriär. Får en man någonsin en fråga varför han är på arbetsplatsen när 

barnen är små? Det får du som kvinna. Som kvinna menar Cajsa att du blir både ifrågasatt 

och skuldbelagd när du har småbarn hemma om du väljer att arbeta samtidigt.  

 

Hirdman (1988) hävdar att genussystemet ger upphov till mönster på grund av förväntningar 

på hur man ska agera som man eller kvinna. Att hämta på dagis menar Camilla är en 
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könsmärkt uppgift som kvinnorna oftare utför och att de skäms när de går från jobbet för att 

spendera tid med deras barn i stället för att prestera på arbetsplatsen, för att passa in i en mall 

som är satt av män. Utifrån empirin kan vi förstå att det kan leda till att arbetsgivarna tvekar 

på att ge kvinnor större arbetsuppgifter eftersom de förväntas ta hand om familjen. 

 

Dessa diskrimineringar av kön belyser även Fagerfjäll et al. (2003) då högre positioner på 

arbetsplatser inte är anpassade för föräldralediga kvinnor och att de i stället bortprioriteras när 

det kommer till befordringar. Doris tror att det förekommer arbetsplatser där kvinnor inte ens 

får chansen att arbeta för att de har småbarn eller förväntas få. Ska kvinnor verkligen behöva 

välja mellan familj och karriär? Det är nog en fråga som kvinnor ofta ställer sig själva. 

Alessio och Andrzejewski (2000) menar att kvinnor som vill satsa på karriär är mindre 

benägna att skaffa familj. En av respondenterna, Curt, tror att män inte ens tänker den tanken 

att familj kan vara ett hinder, samtidigt som kvinnorna funderar över om det är genomförbart.  

 

Historiskt sett skötte kvinnorna hushållsarbetet och tog hand om barnen när männen arbetade. 

Som Acker (1992) menar har kvinnorna avlastat männen i försörjningsansvaret, vilket också 

medför att de blivit dubbelarbetande då det empiriska materialet visar att samhällsstrukturen 

fortfarande ser ut som så att kvinnorna drar ett tyngre lass i hemmet.  

5.1.2 Homosocialitet 

Du väljer killkompisen eller någon du arbetat med innan, den som är lik dig själv, du vet att 

det blir bättre med fler perspektiv med det är ju jobbigt. Det är anledningar som framkommit 

genom intervjuerna och vi kan förstå det genom det homosocialistiska återskapande som 

Grey (2009) menar är när män prioriterar de män med samma bakgrund som en själv framför 

en kvinna. Antagligen inte för att de vill missgynna en kvinna utan för att man känner igen 

hur de männen pratar och kan förstå hur de tänker.  

 

Gillberg (2018) beskriver fenomenet glastak och hur forskare försökt att identifiera 

mekanismer som bidrar till denna diskriminering. Av vad som framkommer i empirin så är 

homosocialitet ett av kvinnors största hinder för att kunna klättra i organisationer och därför 

skulle det kunna vara en viktig förklaring till fenomenet glastak. Att män skulle föredra att 

rekrytera män beskrivs av flera respondenter med att det är enkelt att rekrytera likasinnade, 

att det känns tryggt och att man gör det som är enklast, Holgersson (2013) håller med om 

detta och menar att män inte nödvändigtvis medvetet diskriminerar kvinnor utan bara föredrar 

män. Så varför skulle män vara mer lika varandra och förstå varandra bättre? Antagligen 

eftersom homosocialitet verkar vara något som lärs ut i tidig ålder, Lipman-Blumen (1976) 

menar att män redan i barndomen lär sig att föredra andra pojkar när de introduceras till olika 

sociala institutioner. För en del män är det därför kanske ett sedan länge inlärt beteende, 

något som stärks av intervjun med Curt där han menar att det är något man kanske gör 

undermedvetet eller omedvetet. Samtidigt kan vi i empirin se hur Camilla anser att alla män 

inte vill ha in kvinnor i styrelserummet, att en del män verkar känna sig hotade av den ökade 

mängden kvinnor på tidigare mansdominerade positioner och att de därför vill behålla 

styrelserummet för sig själva.  
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Det framkommer också ur empirin att det finns brister med homogena grupper, de blir inte 

tillräckligt framåtblickande och vissa perspektiv faller bort. Precis som Alvesson och Billing 

(2011) beskriver så är det ineffektivt att inte använda alla mänskliga resurser. 

5.2 Varför svenska styrelser är kvantitativt jämställda  

5.2.1 Aktivt/passivt val att bli jämställda 

Anställbarhet ska enligt diskrimineringslagen (SFS, 2008:567) vara jämställd, att vi har en 

sån lag hjälper oss att på samhällsnivå diskutera genussystemet och problematisera system 

som annars hade setts som självklara (Hirdman,1988). Det kan vi se hos företag B som har 

varit väldigt medvetna om att de inte haft en jämställd styrelse och velat göra någonting åt 

det. Man kan uppnå kvantitativ jämställdhet genom att kvotera in kvinnor i styrelser 

(Gillberg, 2018) men som Alvesson och Billing (2011) beskriver så borde företagens vilja att 

bli effektiva räcka som incitament för att utnyttja kvinnors kompetens. Som vi kan förstå av 

empirin så är det många respondenter som anser att kompetens är en viktig anledning till att 

styrelserna har blivit numerärt jämställda och att arbetet faktiskt förbättras av detta. Samtidigt 

finns det en risk att den bredd en skulle kunna få av en diversifierad styrelse minskar genom 

att kvinnorna beter sig som män. Enligt Holgersson (2003) är manlighet en del av 

karriärkulturen och det kan förklara att kvinnor känner sig tvingade att bete sig mer manligt 

för att passa in (Calás och Smircich, 2006). När kvinnor beter sig mer som män blir det 

lättare för en kvinna att bli vald, det skulle kunna beskriva varför flera respondenter menar att 

styrelserna blivit jämställda utan att det varit ett aktivt val, de liknar män i sitt sätt att vara 

och därför har deras kompetenser blivit relevanta. 

 

I organisation C har de olika tankar om ifall det varit ett aktivt val att eller inte att bli 

jämställda i styrelsen. Det kan förstås genom Merriam & Nilssons (1994) teori om att man 

påverkas i sitt svar beroende på vad man tror att det finns för förväntningar från den som 

intervjuar. Vi kan förstå empirin som att respondenterna gett de svar som det tror är rätt, att 

erkänna att man blivit jämställda genom ett aktivt val att ta in kvinnor skulle kunna låta som 

att man kvoterat in kvinnor i stället för att anställa dem på grund av deras kompetens och vad 

de kan tillföra i styrelsen. 

5.2.2 Kompetens 

Flera respondenter har uttryckt att styrelserna de verkar inom blivit kvantitativt jämställda 

genom rekrytering utifrån kompetens och inte kön, det vill säga att både en kvinna och en 

man är lämpad för positionen om de besitter den kompetens som styrelsen söker. Doris anser 

att det är bra med en kompetensbaserad rekrytering och säger att hon själv inte hade velat bli 

tillfrågad en plats i styrelsen om det berodde på att de vill kvotera in en kvinna. Gillberg 

(2018) hävdar att kvotering kan vara ett sätt att få in kvinnor i styrelserummet, men menar 

också att metoden fått kritik för att just fokusera på kön snarare än kompetens. Att kvotering 

kritiseras kan ha påverkat att flera respondenter är noga med att understryka att de rekryterat 
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genom kompetens. Empirin visar dock att man trots fokus på kön inte så troligt behöver 

kompromissa med kompetens. Clara anser att det inte behöver utesluta varandra då 

argumentet att det är svårt att hitta kompetenta kvinnor är “bullshit”. Hon menar att det inte 

finns någon brist på kompetenta kvinnor. Om man hade kvoterat in kvinnor i styrelsen menar 

Fagerfjäll (2003) att sannolikheten är väldigt liten att de kvinnor som skulle kvoteras in skulle 

vara sämre än männen. 

 

Calás och Smircich (2006) menar att mäns och kvinnors olikheter ska ses som en fördel för 

organisationen, vi kan förstå teorin om olikheter som olika kompetenser och perspektiv. I 

empirin så beskrivs det att män i avsaknad av kvinnor kan ha svårt att förstå vilken 

kompetens de går miste om. Men empirin visar också att i styrelser som redan är jämställda 

så är kompetens en väldigt viktig aspekt för respondenterna och att de uppskattas att män och 

kvinnor har olika styrkor och kompetenser. Det kan förstås som en puckel, att en homogen 

grupp med män kan se kvinnor i styrelsen som en nackdel men att när de väl blivit jämställda 

så ser både män och kvinnor fördelarna. Detta är något som Beata också beskrivit, att kvinnor 

behöver komma upp i en tillräckligt stor mängd på söklistan som gör det naturligt att välja in 

kvinnor. Det kan därför förstås av empirin att respondenterna i studien har sett hur en 

jämställd styrelse kommer med fler perspektiv och att det därför blir naturligt med jämställda 

styrelser när man rekryterar genom kompetens.  

 

Teorier om genussystemet menar på att vi gör skillnad på män och kvinnor, och anser det 

manliga som bättre (Hirdman, 1988) det kommer forma män och kvinnor på olika sätt och på 

så vis också göra att vi är beroende av varandras perspektiv. Cajsa menar att flickor och 

pojkar uppfostras in i olika könsroller än idag, vilket ökar incitamenten att inkludera båda 

könen i styrelserummet för att bredda kompetensnivån i beslutsfattandet.  

5.3 Fördelar för styrelsen och organisationen med en jämställd 

styrelse 

5.3.1 Olika perspektiv 

Kamalnath (2018) menar att homogena grupper kan leda till grupptänkande. Vidare kan 

grupptänkande hindra bolag att fatta korrekta beslut. Genom empirin kan vi utläsa att 

styrelser bestående av individer med samma kön och med liknande bakgrund fattar mindre 

genomarbetade beslut. Curt menar att beslutsprocessen skiljer sig berättade att han arbetat i 

en homogen grupp och förklarade att gruppdynamiken var sämre då.  

 

Respondenterna var väldigt eniga om att en diversifierad grupp bidrar till att man får fler 

infallsvinklar och perspektiv på de beslut som ska fattas. I vår tolkning av empirin framkom 

det på flera olika sätt att könen representerar olika perspektiv och att det därför är viktigt att 

ta vara på de infallsvinklar det medför i styrelserummet. När styrelsen väl är numerärt 

jämställd är alla respondenter överens om diskussionen påverkas positivt. Dessutom menar 

Clara att det är roligare att arbeta i en grupp bestående av både män och kvinnor.  
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Alvesson och Billing (2011) menar att en homogen grupp enbart bestående av män dessutom 

går miste om kvinnors kunskaper om det nutida könsmönstret. Det är rent av ineffektivt att 

inte ta tillvara dessa resurser. Även om respondenterna har olika åsikter kring om manligt och 

kvinnligt styrelsearbete skiljer sig menar Camilla att en diversifierad grupp skulle kunna leda 

till ett större omfång i affärsmodellen. Vår tolkning av det empiriska materialet är att många 

respondenter upplever att kvinnor bidrar med mjuka aspekter som omtanke och fokus på 

människor snarare än att enbart fokusera på resultat. Dessutom menar Fagerfjäll et al. (2003) 

att jämställdhet sannolikt ökar företagens lönsamhet. Vilket leder till att det ena inte utesluter 

det andra.  

5.3.2 Attraktionskraft ur ett intressentperspektiv  

Ett gemensamt drag som kan utläsas i det empiriska materialet är att respondenterna är eniga 

om att jämställda styrelser ökar företagets attraktionskraft. Det skulle kunna förstås genom att 

både befintliga medarbetare, nyrekryteringar, kunder och investerare värderar jämställdhet 

högt. Respondenterna Astrid, Carl och Cajsa tror att jämställdhet är viktigt för företagets 

attraktionskraft, vilket går i linje med Tengblads (2018) studie som visar att jämställdhet kan 

vara av stor vikt ur ett intressentperspektiv Respondenterna belyser att de yngre 

generationerna har andra krav på arbetsplatser idag och jämställdhet gör att trivseln ökar, 

vilket kan ses som en fördel för att konkurrera om arbetskraft med liknande företag. 

Dessutom menar flera respondenter att en jämställd arbetsplats ger ett signalvärde och att det 

attraherar individer med samma värderingar.   

 

Fagerfjäll (2003) menar att en bättre balans mellan könen rimligtvis ökar företagets 

lönsamhet. Både Cajsa och Beata diskuterade detta och trodde att jämställda organisationer 

har större sannolikhet till bättre ekonomiska resultat, vilket Cajsa menar är viktigt för att 

beslutsfattare ska motiveras till att arbeta med jämställdhet och som Beata formulerade sig så 

lockar jämställdhet investerare.  

5.3.3 Förebilder i organisationen 

Från tidigare forskning har Holgersson (2003) belyst att karriärmöjligheterna ser olika ut 

beroende på könstillhörighet eftersom begreppet utgår från mäns arbetslivsmönster. Det 

skulle kunna förstås genom det empiriska materialet att kvinnliga förebilder är av stor vikt för 

att visa att det går att krossa det manligt könsmärkta begreppet karriär och ta sig till ledande 

positioner som kvinna. Alvesson och Billing (2011) menar att det både finns en symbolisk 

betydelse av kvinnor i ledande positioner också att det betraktas som positivt. Kopplat till 

företag B belyser de två externa ledamöterna att organisationen både fått uppskattning från 

medarbetare att de har kvinnor i styrelsen och att det är viktigt att representera en grupp av 

minoritet, “det skapar förtroende att de förhoppningsvis fattas kloka beslut.”  

 

Detta innebär nödvändigtvis inte att manliga förebilder är mindre viktiga, men som Gillberg 

(2018) skriver är det inte vanligt att män i en kvinnodominerad miljö stöter på hinder så som 

kvinnor gör. Hon menar att kvinnor på en mansdominerad arbetsplats möts av negativa 
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effekter såsom glastak. Doris som sitter i styrelsen på en mansdominerad arbetsplats belyser 

vikten av kvinnliga förebilder i ledande positioner för att visa att de inte gör någon skillnad 

på kön och karriär. Carl beskriver att förebilder är viktiga i sådana miljöer eftersom det kan 

var svårt för en kvinna att se sig i en chefsroll om det inte finns några kvinnliga förebilder i 

organisationen. 

6. Diskussion och slutsats 

6.1 Egna reflektioner av studien och förslag på framtida forskning 

I detta kapitel presenteras våra slutsatser för studien och vad som hade varit intressant att 

studera i framtida studier. Vi har diskuterat de delar ur analysen som vi tycker är extra 

intressanta utifrån syftet att skapa en ökad förståelse för om och på vilket sätt styrelser i små 

och medelstora företag får positiva effekter av att vara kvantitativt jämställda, om det finns 

hinder för kvinnor att nå styrelserummet samt hur det påverkar organisationen med kvinnliga 

förebilder.  

 

Genom att ha analyserat det empiriska materialet i studien har vi lagt märke till att 

respondenter har ett hopp till att yngre generationer är bättre på att hantera jämställdhet och 

att kvinnors underrepresentation kommer minska i och med generationsskiften. Då de yngre 

respondenterna i studien sitter på VD-poster och företagens styrelser ofta har en högre 

medelålder, ser vi förbättringsmöjligheter gällande att företagen rekryterar in dessa yngre 

ledamöter. Vi anser samtidigt att studien visar att det inte går att lägga allt förtroende på 

framtidens ledare utan att arbetet måste börja tidigare än så. 

 

Det har framgått att barn än idag blir uppfostrade in i könsroller. Vi är enade om att 

könsinskolningen påverkar hur jämställdheten i samhället ser ut och att det är viktigt att prata 

om vilka informella hinder som kvinnor möter när det försöker klättra i hierarkin och därav 

också vilken roll de får i företaget. Genom intervjuerna har vi fått indikationer på att det är 

många kvinnor som driver den här typen av frågor. Om det också hade varit män som drivit 

jämställdhetsfrågor tror vi att utvecklingen mot jämställdhet och en minskad kvinnlig 

underrepresentation hade gått snabbare. Vidare anser vi att den manliga könsrollen är 

förknippad med makt och vi tror att män kan påverka dessa strukturer i högre grad än vad 

kvinnor kan. 

 

Kvinnors roll å andra sidan, visar studien kan associeras med förväntningar och en tro på att 

kvinnor driver mjuka frågor som trivsel och relationer, även om vissa kvinnor anser sig vara 

väldigt resultatorienterade. Vi tror att de könsroller som finns i samhället att kvinnor ska vara 

omhändertagande och inkluderande bidrar till att det blir svårare för kvinnor att inte inkludera 

dessa frågor. Vidare anser vi att både mäns och kvinnors agerande bidrar till att dessa 

könsroller reproduceras och därför bedömer vi att det hade varit intressant att studera om och 

hur man redan från födseln kan motverka könsroller och strukturer som kommer hindra 

kvinnor att avancera på företag.  



33 

 

I empirin kan vi förstå att det fortfarande finns hinder för kvinnor som vill avancera vilket 

kan vara en anledning till kvinnors underrepresentation i styrelser. Vi kopplar två 

huvudsakliga hinder till fenomenet glastak, dessa är homosocialitet och familjelivet som 

diskuteras nedan, för att sedan gå in på relevansen av kvinnorepresentation i ledande 

positioner. 

 

Då vår studie visar att homosocialitet är en viktig del av glastaket, så borde glastaket 

försvagas av att organisationen blir mindre homogen. Vi hävdar att en heterogen grupp kan 

leda till att det blir enklare att finna incitament till att fortsätta rekrytera in kvinnor till 

organisationen, vilket i sin tur försvagar glastaket. För att få en mer diversifierad grupp skulle 

man kunna låta olika personer vara inblandade i rekryteringsprocessen, eftersom det är 

mänskligt att föredra personer som liknar en själv. Genom att låta olika personer vara med i 

processen kan man stretcha ut gränserna lite. Vi ser tydligt att respondenterna ser fördelarna 

med en jämställd styrelse men det verkar som att grupper upptäcker fördelarna med en 

könsblandad styrelse först efter att gruppen blivit heterogen. Studien visar att det skulle 

kunna bero på att det känns läskigt för en homogen grupp att tillsätta någon som har andra 

kompetenser än vad nuvarande styrelse har eller så känns det jobbigt att någon extern 

kommer och ifrågasätter saker som känns bekväma idag. En förklaring vi sett är att styrelser 

kan vara rädda för att förlora kompetens genom att tillsätta någon av det andra könet, trots att 

tidigare forskning visar att det är låg sannolikhet att man förlorar kompetens när man skapar 

en jämställd grupp.  

 

Är kvotering då ett bra alternativ för att få in fler kvinnor i styrelser? Vi har upplevt att 

kvotering är ett negativt laddat ord som gärna undviks och att man gärna aktar sig för att säga 

att det var ett aktivt val att välja in kvinnor i styrelserummet. En anledning vi har kommit 

fram till genom studien är att det kan bero på att man ser det som negativt att kvotera in 

kvinnor bara för att de är kvinnor. Men vad händer då i praktiken om man rekryterar efter 

kompetens snarare än att ha med aspekten att det gärna hade fått vara en kvinna? Homosocial 

rekrytering skapar en övertro på mannens kompetens och det i kombination med att empirin 

visar att kvinnor har en tendens att undervärdera sig själva har fått oss att komma fram till att 

jämställdhet inte sker automatiskt när män och kvinnor har samma kompetens. Studien visar i 

stället att kvinnor fortfarande hindras av mäns tradition att välja sig själva, så även ur ett 

kompetensperspektiv så går omställningen mot jämställda styrelser för långsamt. Fler 

organisationer behöver bli medvetna om hur man motverkar homosocial reproduktion och 

precis som studiens organisationer inse fördelarna med en könsblandad styrelse. 

Homosocialitet ser ut att hämma gruppens kompetens mer än kvotering. Vi tycker att de hade 

varit intressant att framtida forskning utgår från homogena grupper för att se om de diskuterar 

eller arbetar med jämställdhet. Det hade varit intressant att få förklarat hur det kommer sig att 

grupperna är homogena och vad en omställning till en jämställd styrelse hade kunnat 

innebära. 

 

Ett annat vanligt förekommande informellt hinder som kan bidra till att kvinnor stöter i 

glastaket är svårigheten att kombinera familjelivet med karriär. Respondenterna menade att 
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det finns olika förväntningar på könen och att kvinnorna oftare tar ett större ansvar för barn 

och hushåll. Vi anser att det finns utvecklingspotential för arbetsplatser att ge kvinnor 

möjlighet att både satsa på sin karriär och bilda familj. En idé är att prata med både männen 

och kvinnorna som ska ha barn om hur de nästkommande åren kan komma att se ut. I en 

relation mellan man och kvinna behöver det inte enbart vara kvinnans karriär som sätts på 

paus utan om mannens karriär också pausas så båda påverkas lika mycket av familjelivet och  

att det skapar bättre förutsättningar för att få jämställda arbetsplatser. Det sätter krav på 

arbetsgivaren att förändra sina förväntningar på män och kvinnor, de bör inte anta att en 

kvinna ska vara hemma längre än mannen, att hon är den som kommer hämta på förskolan 

och man bör inte förvänta sig att en man ska vilja eller kunna satsa på sin karriär som 

nybliven pappa. Som respondenterna nämnde kan det här vara en generationsfråga, det vill 

säga att yngre män är mer måna om att vara en del av barnets första år än vad äldre 

generationer har varit. Men vi anser att arbetsgivarna måste arbeta med frågor som dessa för 

att kunna förändra en inarbetad struktur och möjliggöra att män och kvinnor påverkas på 

samma sätt när de bildar familj. 

 

Genom studien har det framkommit att en anledning till att styrelser väljer att bli jämställda 

är för att de anser att det är viktigt för organisationen att ha kvinnliga förebilder. Om man 

planerar att skaffa familj eller om man arbetar som en av få kvinnor i mansdominerad 

bransch anser vi att förebilder har en extra viktig roll. Efter att ha analyserat det empiriska 

materialet framgick det att förebilder inom organisationen är värdefulla för att visa att det går 

att ta sig till ledande positioner som kvinna. Vi hävdar det är viktigt för att individer ska 

kunna associera sig till någon som liknar en själv, i vårt fall att se en kvinna på en topposition 

då det skapar en tro för andra kvinnor att de kan lyckas. Vi anser att vår studie indikerar att 

det är större sannolikhet att fler kvinnor tar sig till ledande positioner om det finns kvinnliga 

förebilder i hierarkins högre skikt då dessa framträdande kvinnor visar att det går. Glastaket 

är fortsatt tydligt för kvinnor men även om de känns svårt att komma igenom, är kraften av 

representation en viktig aspekt att ha i åtanke för att fler kvinnor ska vilja och lyckas ta sig till 

ledande positioner. Vi anser dock att det behövs mer forskning om representationens 

betydelse och hur kvinnor och flickor ser på förebilder när de väljer eller funderar över 

karriär. Till exempel hur det påverkar flickors tro på framtida karriär att se en kvinna som 

statsminister.  

 

Vi har med hjälp av våra forskningsfrågor kunnat besvara vårt syfte och har genom studien 

skapat en ökad förståelse för flera hinder som stoppar kvinnor att nå styrelser men också 

vilka fördelar som upplevs i de organisationer där styrelsen uppnått kvantitativ jämställdhet. 

Studiens slutsats är att det finns utvecklingspotential för beslutsfattare i små och medelstora 

företag att utveckla organisationerna för att motverka att kvinnor hindras av glastaket. De 

mest framträdande hindren som påvisats är homosocialitet och svårigheter att kombinera en 

karriär med familj. Alla respondenter såg tydliga fördelar med att arbeta i en heterogen 

styrelse, inte minst för styrelsen och organisationens skull utan även ur ett 

intressentperspektiv. Deras syn på hur de blivit jämställda har varierat då vissa menar att det 

beror på kompetensbaserad rekrytering och andra menar att det varit ett aktivt val att leta 

efter kvinnliga styrelsemedlemmar. Vi har också kommit fram till att kvinnor på högt 
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uppsatta positioner har påverkat företagen, inte minst med representation och synlighet men 

också då kvinnorna verkar mer benägna att diskutera jämställdhet och kanske genom att 

själva vara på en högt uppsatt position underlättar för fler kvinnor att komma dit.  

6.2 Kritik mot den egna studien  

Studien har utförts under en begränsad tidsperiod vilket har medfört att vi har behövt göra 

avgränsningar för att kunna förhålla oss till det utsatta tidsomfånget. Avgränsningarna har 

bland annat inneburit att respondenterna verkar inom medlemsföretag i Västsvenska 

Handelskammaren. Avgränsningen kan ses som en nackdel för studiens resultat då det finns 

en risk att kandidaterna varit partiska i deras sätt att svara på våra intervjufrågor. Eftersom 

kandidaterna och företagen har varit anonyma i uppsatsen har vår upplevelse varit att 

respondenterna talade fritt om ämnet och att denna risk kan minimeras. Samarbetet har 

dessutom varit värdefullt för oss författare då vi fått access till styrelser där Christina Holden 

säkerställt att styrelserna varit kvantitativt jämställda och har ett aktivt styrelsearbete, vilket 

inte är en självklarhet i små bolag.  

 

Intervjuerna utgår från respondenternas egna erfarenheter och åsikter om ämnen vilket gör att 

det kan vara svårt att dra slutsatser som berör alla små och medelstora organisationer med 

kvantitativt jämställda styrelser. Det är dock positivt att vi har haft möjligheten att intervjua 

personer från fyra olika företag som verkar i flera olika branscher eftersom det säkerställer att 

de teman vi funnit och analyserat inte är kopplade till en specifik bransch.  
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8. Bilagor 

Innan intervju:  
Går det bra om vi spelar in och transkriberar intervjun?  
 
Du får gärna börja med att berätta om dig själv och hur du hamnade i styrelsen på XX?  
 
Intervjufrågor: 
Hur går rekryteringen av nya styrelseledamöter till? 
 
Vem/vilka är involverade i rekryteringen av nya styrelseledamöter? 
 
Hur identifierar ni kandidater? Var söker ni? Vilka är inblandade i processen? 
 
Hur arbetar ni med arvoderingen? 
 
Hur ser den nuvarande styrelsesammansättningen ut? Vilka ingår i den (kön och ålder)? 
 
Hur länge har ni haft en könsblandad styrelse? Hur såg det ut innan den blev numerärt  
jämställd?  
 
Kan du beskriva hur ni gick från en könsmässigt homogen styrelse till en könsblandad 
styrelse? 
 
Vilka var de senaste tre styrelseledamöterna ni valde in? Hur gick det till när de rekryterades? 
(vad sökte ni efter?) 
 
Varför valde ni att rekrytera in fler kvinnor i styrelsen? 
  
Vad var det som motiverade eller inspirerade er till att ha en numerärt jämställd styrelse?  
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Vad har styrelsens (företagets) stora utmaningar varit under de senaste åren? Vilka frågor har 
varit i fokus? 
 
Vilka kompetenser finns representerade och vilka besitter/representerar dessa kompetenser?  
 
Vilka kompetenser saknar ni idag och letar efter i nya styrelseledamöter? Hur finner ni dessa? 
 
Hur arbetar styrelsen? Kan du berätta hur arbetet rent praktiskt går till? Vad är din roll i 
styrelsen (vad gör du)?  
 
Har ni policyer eller riktlinjer att utgå från när ni väljer styrelseledamöter? Hur ser de ut? Hur 
påverkar de ert arbete? Hur påverkar de urvalsprocessen? 
 
Är ansvaret inom styrelsen jämnt fördelad mellan könen? (tex tunga poster som ordförande 
jämfört med ledamot)  
 
Varför ser ansvarsfördelningen ut som den gör? 
  
Vilka effekter har de ökade antalet kvinnor i styrelsen medfört i styrelserummet? 
  
Har du som företagsledare ändrat ditt arbetssätt sedan det blev fler kvinnor i styrelsen? På 
vilket sätt? 
 
Hur fördelar ni talutrymmet i styrelsen? Har det förändrats sen ni blev en könsblandad 
styrelse? 
 
Har beslutsprocessen förändrats när ni blivit en könsblandad styrelse? Hur i så fall?  
 
Hur har organisationen/företaget påverkats av en könsblandad styrelse?  
  
Upplever du att män och kvinnor har lika karriärmöjligheter på XX?  
 
Upplever du att XX som företag är jämställt? Hur framträder det? 
 
Är det några specifika frågor inom temat jämställdhet som du driver / tycker är viktiga? Har 
det alltid varit viktigt?   
 
Upplever du att män /kvinnor driver olika frågor? 
 
Om kvinnor och män har lika stort utrymme i ledningsgrupper, tror du att det påverkar 
kvinnors utrymme och ställning längre ner i organisationer jämfört om det bara är män i 
ledande positioner?  
 
Vad tycker du är viktigt att fokusera på för att samhället ska bli mer jämställt?  
 
Vad tror du är viktigt för att företag ska vilja bli jämställda?  
 
Om ett helt företag går från att inte var jämställda till att bli jämställda, vad tror du att det får 
för effekter för företaget?  
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