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Abstrakt 

Kvotering i olika former har blivit en trend inom forskning såväl som effektiv metod för att 

snabbt öka den kvinnliga representationen, och är något som diskuterats flitigt i svensk media 

under år 2013. Syftet för denna kandidatuppsats är att utifrån teorier om feminism, genus och 

makt analysera kvoteringsdiskursen i Sverige. Genom en kvalitativ textanalys undersöks de 

motstridigheter som finns i mediedebatten kring kvotering och om det finns stöd för 

lagstiftning eller inte. Resultaten visar att kvotering fortfarande är en omstridd fråga i Sverige 

eftersom att debatten är stagnerad, de ideologiska grunderna och jämställdhetsperspektiven 

skiljer sig åt. En ytterligare bidragande faktor är den reproduktion av genusordningen som 

både motståndare och förespråkare bidrar till. Det finns idag inget övervägande stöd för 

kvotering i Sverige. 

 

Nyckelord: Kvotering, jämställdhet, genus, makt, diskursanalys. 
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Inledning 

Sverige har haft som vana att ligga på framkant när det gäller jämställdhet och fri- och 

rättigheter för både män och kvinnor, internationellt sett så har Sverige verkat som ett 

föredöme när det kommer till jämställdhetsarbete.
1
 Under åren 2006 och 2007 hamnade 

Sverige på första plats i Global Gender Gap Report som är en årlig undersökning som görs 

utav The World Economic Forum. Baserat på ekonomiska, politiska och utbildnings samt 

hälsokriterier mäter man jämställdhet i 135 länder runt om i världen. Sverige toppade listan 

och utsågs till det mest jämställda landet i världen, vilket blev ett kvitto på Sveriges framsteg.
2
 

Efter 2007 började Sverige sjunka på listan och 2012 hamnade istället Sverige på en på fjärde 

plats efter Norge, Finland och Island.
3
 I den årliga International Business Report från Grant 

Thornton som kartlägger utvecklingen av kvinnor i ledande chefspositioner i privat sektor 

placerades Sverige år 2012 på en 22 plats bland de 45 länder som undersöktes.
4
 

Jämställdhetsutvecklingen i Sverige befaras ha stannat av och det förs i politiken och media 

diskussioner om hur man ska gå tillväga för att fortsätta utvecklas. Som resultat av detta har 

flera reformer gjorts i Sverige för att jämställdhetsarbetet ska fortskrida, handlingsplaner som 

ska förebygga och förändra så att kvinnor och män har jämn fördelning av makt och 

inflytande och ha samma rätt och möjlighet att forma sina liv. Dessa handlingsplaner ska 

implementeras i alla delar av samhället och regeringen har även gjort en större finansiell 

satsning och har satt en budget på 235 miljoner kronor per år under åren 2012 och 2013 för att 

prioritera jämställdhetsutvecklingen i Sverige.
5
 

 

Förutom dessa handlingsplaner diskuteras det även flitigt om kvotering inom politik och 

media som praktiskt sett innebär kvoter varav man har ett bindande krav att använda ett 

bestämt antal eller en bestämd procentsats. Främst används kvotering på basis av kön och 

utformas oftast gentemot kvinnor och blir därför en form av målinriktad rekrytering med 

syftet att rätta till oönskade skevheter i samhället.
6
 Främst diskuteras det kring lagstadgad 

kvotering i olika former, en metod som blir allt vanligare runt om i världen. Norge är ett av de 

länderna som har lagstiftat om kvotering i bolagsstyrelserna och infört en 40/60 modell där 

                                                 
1
 Skrivelse, 2011. Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014. Utbildningsdepartementet. Skr. 2011/13:5. Sid1.  

2
 Hausmann, Ricardo, mfl. 2012. The Global Gender Gap Report. World Economic Forum, Switzerland. Sid 325 

3
 Hausmann, Ricardo, mfl. 2012. Sid. 325 

4
 Grant Thornton International. 2013. Grand Thornton International Business Report – Women in senior 

management. Grant Thornton International Ltd. Chicago. Sid 7. 
5
 Utbildningsdepartementet. 2012. Mål och budget för jämställdhetspolitiken. Regeringen. Stockholm.  

http://www.regeringen.se/sb/d/16278 Hämtad 2013-05-07 
6
 Dahlerup, Drude & Lenita Freidenvall. 2008. Kvotering. SNS Förlag. Stockholm. Sid 10-16. 

http://www.regeringen.se/sb/d/16278
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minst 40 % av styrelsemedlemmarna måste tillhöra det ena könet. Att kvotering är en effektiv 

metod att snabbt öka den kvinnliga representationen i såväl parlament som på toppositioner i 

den privata sfären visar sig i alla länder som infört den, bl.a. I Rwanda som leder med att ha 

56,3 % kvinnor i parlamentet.
7
 Kvotering har blivit en trend både inom forskning och som 

lagstadgad metod för att lyckas med snabba förändringar. Därav lade EU kommissionen under 

år 2012 fram ett förslag om lagstadgad kvotering i bolagsstyrelser för att det skulle ske en 

förändring inom ett område som än idag är kraftigt underrepresenterat av kvinnor.
8
 Sveriges 

regering och riksdag röstade nej
9
. Motioner om kvotering till bolagsstyrelser har lagts fram av 

diverse partier i riksdagen, varav riksdagen röstade nej.
10

 

 

Trots att forskning visar att kvotering ger resultat och dessutom är en metod för att korrigera 

skevheter i samhället verkar politikerna i Sverige vara långt ifrån att ta ett beslut om 

lagstadgad kvotering, främst i bolagsstyrelser. Reaktionerna i media skiljer sig drastiskt och 

kvotering framstår som ett känsligt ämne i Sverige. Därför anser vi att det finns anledning att 

söka efter de attityder och uppfattningar som ligger bakom diskursen om kvotering. Utifrån en 

statsvetenskaplig ansats med inriktning på genusvetenskap kan vi undersöka vilka ideologiska 

grunder och jämställdhetsperspektiv som formar Sveriges kvoteringsdiskurs. Vilket kan ge ett 

svar på varför det är en så omstridd fråga i ett av världens mest jämställda länder. 

 

Syfte 

Vårt syfte för denna kandidatuppsats är att utifrån teorier om feminism, genus och makt 

analysera kvoteringsdiskursen i Sverige. Vidare ämnar vi undersöka var debatten befinner sig 

ifråga om att lagstifta om kvotering eller inte. 

 

Frågeställningar 

 Varför är kvotering en så omstridd fråga i Sverige, ett av världens mest 

jämställda länder? 

 Finns det stöd för lagstiftad kvotering i Sverige?  

                                                 
7
 Dahlerup, Drude. & Lenita. Freidenvall. 2008. Sid 34-35,80-81 

8
 RAPID. 2012-11-04. Minst 40 % kvinnor i bolagsstyrelserna föreslår kommissionen. Europa Kommissionen.  

9
 Petterson, Joakim. 2012-12-13. Civilutskottet säger nej EU-kvotering. Veckans Affärer.  

10
 Motion. 2012-10-05. Kvotering i bolagsstyrelser. Lindholm, Jan. Motion 2012/13:C443 
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Tidigare Forskning 
 

I detta kapitel presenterar vi den tidigare forskning som är av relevans för vårt ämne kvotering 

och för våra teoretiska utgångspunkter. Syftet är att ge en överblick av forskningsläget 

samtidigt som de presenterade forskningsresultaten är specifikt utvalda eftersom vi strävar 

efter kumulativitet. Vi bygger således vidare på den forskning som finns och vill bidra med 

något nytt inom ämnet. 

 

Attityder till kvotering 
 

Grant Thornton AB är idag ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag för 

entreprenörer och entreprenörsföretag och har 24 kontor runt om i landet. Grant Thornton AB 

är medlemmar i Grant Thornton International och är idag en av världens ledande 

paraplyorganisationer som är självständigt ägda och styrda av revisions- och konsultföretag. 

International Business Report är en årlig rapport som publiceras av Grant Thornton 

International och privatägda företag världen över och svarar på frågor om bland annat 

företagarklimat, trender och investeringsplaner.
11

 

 

I denna rapport undersöks den globala skiftningen bland kvinnor i ledande positioner på 

arbetsmarknaden, och man ser om andelen kvinnliga chefer har ökat samt hur man ser på 

kvinnlig tillväxt inom företagen. Undersökningen visade att även om kvotering har 

implementeras i flera länder runt om i världen så anser 55 % att de är emot kvotering. När 

man intervjuade kvinnor i ledande positioner på olika företag gav dem flesta kvinnor åsikten 

att de är osäkra kring införskaffande av kvotering. Från resultatet kunde man avgöra att 

kvotering som handlingsåtgärd fungerar, ett exempel är Frankrike som ökade sina kvinnliga 

direktorer från 12,7% till 16,6% och att ungefär 9 av 10 företag har en kvinnlig direktör på 

endast 6 år. Samtidigt visade också undersökningen att endast 37 % av de 45 länderna som 

deltog i undersökningen att de skulle vilja införa kvotering bland bolagsstyrelser. Bland de 

länder som var positiva till kvotering var bland annat Kina som redan har 51 % kvinnor i 

ledande positioner men också Mexiko som endast har 23 % kvinnor i ledande positioner. 

Svaren från intervjuerna indikerade på att Kina ansåg att kvotering leder till förbättring och 

attitydförändring bland företagen som ger tillväxt, och Mexiko såg relevansen av kvotering 

eftersom det är en pragmatisk lösning som ger förändring snabbt. Sammanfattningsvis visade 

                                                 
11

 Grant Thornton Sweden AB. 2013. Om oss - Grant Thornton International.  Grant Thornton. 

http://www.grantthornton.se/Om-oss/Grant-Thornton-International/ Hämtad 2013-05-07 

http://www.grantthornton.se/Om-oss/Grant-Thornton-International/
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rapporten att de flesta företagen ansåg att ökningen av kvinnor på ledande positioner går 

långsamt framåt men ändå åt rätt håll.
12

 

 

Kvotering – tre olika teman 
 

Drude Dahlerup är en dansk-svensk professor i statsvetenskap och genusvetenskap vid 

Stockholms Universitet som aktivt forskar om kvotering och dess effekter. I International 

Feminist Journal of Politics skrev Dahlerup år 2008 en vetenskaplig artikel om ”Gender 

Quotas – Controversial but Trendy” i vilket Dahlerup beskriver tre klassiska teman som 

behandlar olika typer av kvotering, kvoteringsdiskurser och effekterna av kvotering. I sin 

artikel framhäver Dahlerup att hälften av alla länderna i världen har introducerad någon form 

av kvotering i offentliga val, och att fler länder börjar diskutera kring om kvotering kan 

fungera inom privat sektor. Kvotering som ämne är fortfarande kontroversiellt men börjar bli 

en trend och Dahlerup argumenterar för att det krävs mer forskning kring vilka motiv som 

ligger bakom att man inför kvotering. Dahlerup hävdar även att det finns ett behov av en 

utveckling inom vilka metoder och koncept som används för att forska kring kvoterings 

effekter och att fler studier borde rikta sig kring attityderna gentemot kvotering.
13

 

 

Jämställdhetsperspektiv bakom kvotering 
 

Forskning visar att kvotering som en statlig institution får mer eller mindre fäste beroende på 

vilken syn politikerna har på kvinnor och jämställdhet. En jämförande studie av Tyskland och 

Norge visar hur kvotering rotat sig i Norge medan kvotering i Tyskland fortfarande inte blivit 

en självklarhet i parlamentet. Studien visar att argumenten för kvotering vilar på två olika 

grundläggande perspektiv. I Norge bygger argumentationen på att män och kvinnor har olika 

erfarenheter och att det därför är viktigt att främja en likställd representation mellan könen. I 

Tyskland vilar istället argumenten på att kvinnan är mannens jämlike och att kvinnliga 

individer bör få samma chans till att göra politisk karriär som män, kvotering menar de tyska 

politikerna är till för att rätta till de strukturella problem som kan stå i vägen för individer av 

det kvinnliga könet. Beroende på vilken grundsyn som finns på jämlikhet mellan könen är 

kvotering som statlig institution mer eller mindre problematisk. I Norge där man framhäver 

skillnaderna mellan könen ses kvotering som en legitim och självklar process i det 

                                                 
12

 Grant Thornton International. 2013. Sid 10-11  
13

 Dahlerup, Drude. 2008. Gender Quotas – Controversial but Trendy. International Feminist Journal of Politics. 

Volym 10. Nr 3. Sid 322-328. 
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demokratiska systemet. I Tyskland ser de flesta politikerna kvotering som positivt men anser 

till viss del att den är kontraproduktivt eftersom den grupperar könen och alltså inte går i ton 

med den individualistiska syn politikerna har på jämställdhet.
14

 

 

För och motargument till kvotering 
 

Carol Lee Bacchi är professor Emerita i politik och historia vid University of Adelaide, 

hennes forskningsområden gäller främst feministisk teori, jämställdhetspolitik och 

policyprocesser.
15

 I sin bok ”Women, policy and politics” sammanställer Bacchi 

kvoteringsdebatten för att se vilka argument som används av för och motståndare gällande 

kvotering på politiska poster. Bacchi hävdar att det finns några nyckelkoncept som 

kvoteringsdebatten ofta utgår från. Dessa består till störst del av fyra olika typer av argument 

som frekvent används för att legitimera användandet av kvotering. De fyra argumenten 

behandlar vad kvinnor skulle komma att bidra med för kunskaper och resurser, frågor om 

rättvisa, vad kvinnor har för specifika intressen samt den effekt som kvinnliga förebilder 

skulle komma att få för kvinnor i samhällets alla sektorer. Bacchi beskriver hur förespråkare 

för kvotering argumenterar för att det rådande samhällssystemet diskriminerar kvinnors 

meriter eller att deras meriter inte framhävs vilket gör att kvotering krävs. Motståndare till 

kvotering hävdar att kvotering är en diskriminering i sig och att när det gäller en urvalsprocess 

så ska inte kön bestämma. Bacchis slutsats beskriver problematiken i huruvida man bör 

argumentera för att män och kvinnor i grund och botten är lika eller bara att de bör behandlas 

jämlikt. Det vill säga om man ska arbeta för att könen ska ses som lika eller om man ska 

erkänna dess ”olikheter” och istället skulle komma att få för kvinnor i samhällets alla sektorer. 

Att man lägger fokus kring vad kvinnor kommer att bidra med i egenskap av att vara just 

kvinnor.
16

 

 

Ideologiska grunder bakom kvotering 
 

En vetenskaplig artikel av Joshua Dubrow Kjerulf från år 2011 använder sig av empirisk data 

på individnivå för att jämföra politikerna i det polska parlamentets stöd av kvotering gentemot 

                                                 
14

 Inhetveen, Katharina. 1999. Can Gender Equality Be Institutionalized? - The Role of Launching Values in 

Institutional Innovation. International Sociology Association.Volym 14. Nr. 4. Sid 403-422 
15

The University of Adelaide. 2013. University Staff Directory. http://www.adelaide.edu.au/directory/carol.bacchi 

Hämtad 2013-04-24 
16

 Bacchi, Lee Carol. 1999. Women, Policy and Politics – The construction of policy problems. SAGE 

Publications Ltd. California. 

http://www.adelaide.edu.au/directory/carol.bacchi
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några utvalda faktorer. Artikeln inkluderar bland dessa faktorer bl.a. ideologisk tillhörighet. 

Resultaten visar att de politiker som vill ha en starkt statsstyrd ekonomi till en betydligt högre 

grad stödjer kvotering än de politiker som vill ha en marknadsstyrd ekonomi. Studien är 

speciell eftersom den kopplar det ideologiska perspektivet av inställning till kvotering till 

individnivå. I studien framkommer det att kvinnor som har dåliga platser på partiernas 

vallistor inte visar något samband med inställningen till kvotering.
17

 

 

Genusvetenskap – Könssegregation 
 

Stanfordprofessorn David Grusky och forskaren Karin Halldén deltog i ett projekt som 

kallades ”Cross-National Variations in Occupational Sex Segregation” i vilket man 

undersökte könssegregation i 24 Europeiska länder, samt USA. Studien visade att den 

vertikala könssegregeringen kan lättare förändras genom olika policys som kvotering eller 

mentorskapsprogram men att den horisontella könssegregerande är svårare att komma åt. 

Sverige hamnade i mitten på rankningslistan av könssegregerade länder i Europa och studien 

påvisade att Sverige är ett av de mest jämställda länderna men att landet har stagnerat i 

utvecklingen av att utforma en jämställd arbetsmarknad.
18

 

 

Genusvetenskap - Individ vs. Strukturer 
 

Anna Isakssons undersöker i sin avhandling utvecklingspartnerskapen som under 2001 – 2007 

formades och finansierades av EU:s strukturfonder. Utvecklingspartnerskapen syftade till att 

motverka diskriminering och ojämlikheter på arbetsmarknaden. Hon undersöker tre olika 

svenska verksamheter där strategier utformas för att förändra och motverka diskriminering. 

Isaksson fokuserar på idéerna om hur och varför diskriminering bör motverkas i de olika 

utvecklingspartnerskapen, mer specifikt undersöks om argumenten vilar på individorienterade 

föreställningar eller på ett strukturorienterat perspektiv. Argumenten för att minska 

diskrimineringen och få in mer kvinnor och personer av utländsk bakgrund i mansdominerade 

branscher vilar på begrepp som resurs, tillväxt och särskild kompetens. Detta leder snarare till 

en reproduktion av de maktrelationer som finns eftersom resonemanget bygger på att de nya 

grupperna är annorlunda och ska bidra med något speciellt. Personen måste då bevisa att den 

                                                 
17

 Kjerulf Dubrow, Jousha. 2011. The Importance of party ideology – Explaining parliamentarians support for 

politicans party gender qoutas in Eastern Europe. Party Politics. Volym 17. Nr 5.  
18

 Norrby, Anna. 2012. Kockarnas mix bryter mönstret. Genus. Nationella sekretariatet för Genusforskning. Nr 3. 

Sid 12-13 
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kan något mer utöver det vanliga, ett krav som inte ställs på den dominerande gruppen på 

arbetsplatsen. Istället för att argumenten mot diskriminering på arbetsmarknaden vilar på 

grunder som rättvisa, jämställdhet och demokrati har den istället växt fram på ett 

marknadsekonomisk grund, vilket enligt Isakssons avhandling inte verkar gynna dem som det 

är tänkt att gynna. Utvecklingspartnerskapen lyckas inte att uppmärksamma eller åtgärda de 

strukturella problem som kan finnas inom organisationerna utan fastnar istället på en 

individnivå.
19

 

 

Genusvetenskap – Homosocialitet 
 

I Johanna Rickne och Olle Folkes vetenskapliga artikel från 2012 undersöker författarna 

skillnaden mellan kvinnor och mäns möjlighet till politiskt avancemang. Deras resultat visar 

att det är svårare för kvinnor att bli återvalda eller avancera till ledande positioner. Detta 

förklaras med en hypotes om att manliga politiska eliter begränsar kvinnors 

karriärmöjligheter. Hypotesen grundad sig i sin tur på en genusvetenskaplig teoretisk modell 

som bygger på att politiker vill omringa sig av samma kön, dock omedvetet, för att behålla 

sina ledande positioner.
20

 

  

                                                 
19

 Isaksson, Anna. 2010. Att utmana förändringens gränser – En studie om förändringsarbete, partnerskap och 

kön med Equal- programmet som exempel. Diss. Lunds Universitet. Lund. Sid 163-165 
20

 Rickne, Johanna & Olle, Folke. 2012. Kvinnor i politiken och män vid makten? Könskvotering och konkurrens 

i svenska kommuner. Ekonomisk debatt. Volym 40. Nr 1. Sid 16-20. 
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Teorier 
 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår analys. Vi 

ger här en bestämd definition av de begrepp som är återkommande i vår undersökning. 

 

Feministisk teori – likhetsfeminism/särartsfeminism 
 

Feminismen ses främst som en intellektuell och politisk rörelse som arbetar för kvinnans fulla 

jämställdhet med mannen inom alla delar av samhället. Framväxten av feminismen som 

politisk rörelse kan dateras tillbaka till ungefär mitten av 1800-talet varav ideologin 

framträdde ur två inriktningar, nämligen liberalistisk feminism och marxistisk feminism. Idag 

diskuterar man feminismen efter tre olika epoker där teorin och de olika feministiska idéerna 

har fördjupats, vilket har skapat några huvudinriktningar, som exempelvis radikalfeminism 

och socialistfeminism men också diverse underinriktningar.
21

 Från feminismens idéer har flera 

olika vetenskapsteoretiska perspektiv utvecklats och begrepp skapas varav vi kommer 

använda vissa begrepp för vår kandidatuppsats. Vi ämnar dock inte för denna kandidatuppsats 

att vidare beskriva feminismens historia och den feministiska diskussion som förs idag. Vi 

kommer att utgå från den ordboksdefinitionen som enar alla feministiska inriktningarna, 

vilket är att; 1. Kvinnor är underordnade män och 2. Att detta förhållande bör ändras, vilket 

ger en bred konsensus om att ojämlikhet mellan könen bör motarbetas.
22

 Nedan kommer vi 

presentera två fundamentala inriktningar inom feminismen som vi kommer att använda oss 

utav i analysen. 

 

Likhetsfeminism 
 

Likhetsfeminismen argumenterar för att alla egenskaper som tillskrivs människor som 

exempelvis kvinnlighet och manlighet är socialt skapade och att det i grunden inte finns 

någon naturlig skillnad mellan kvinnor och män. Det är en social konstruktion som människan 

själv har skapat vilket har gjort att kvinnan fortsätter att vara underordnad mannen. Det 

erkänns att det finns biologiska skillnader mellan könen men att dessa är irrelevanta för vilken 

roll människan ska spela i samhället och att det inte borde påverka ens framgång eller 

motgång i livet. Likhetsfeminismens tankar vill att man delar upp det fysiologiska könet med 

det kön som vi sedan skapar i samhället eftersom att det visar på den underordnade 

                                                 
21

Gemzöe, Lena. 2002. Feminism. Bilda förlag. Stockholm. Sid 30-32 
22

Gemzöe, Lena. 2002. Sid 15 
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ställningen som kvinnan har gentemot mannen.
23

 

 

Särartsfeminism 
 

Till skillnad från likhetsfeminismen vill särartsfeminism hävda att det är de biologiska 

skillnaderna som ger kvinnan och mannen olika ställningar i samhället och att detta är 

rättfärdigat. Det argumenteras för att den biologiska utvecklingen och mannen och kvinnans 

olika roller i samhället är naturliga överlevnadsstrategier som är medfödda. 

Särartsfeminismen vill därför utgå ifrån kroppen med kropparnas olika egenskaper för att föra 

ett resonemang om vilka roller som kvinnor och män bör/kan inta i ett samhälle.
24

 Det 

särartsfeminismen vill kritisera är att kvinnor uppmanas att inta traditionellt manliga 

egenskaper och att kvinnliga egenskaper förtrycks, istället bör man framhäva skillnaderna 

mellan kvinnor och män men att alla dessa egenskaper ska uppvärderas och tas vara på i 

samhället.
25

 

 

Genusvetenskap – genusordning, homosocialitet och hegemonisk 
maskulinitet 
 

Inom genusforskning är kön, genus och socialt kön styrande begrepp. Vi utgår från teorin att 

genus handlar om att vi tolkar oss själva och vår omgivning genom våra medvetanden och hur 

dessa är präglade av vår omgivning. Där identitetsskapandet sker genom kulturella, 

emotionella, och sociala processer. På så vis är genus inte heller något vi naturligt är, utan 

något som görs, vi gör genus, därav gör vi kön.
26

 

 

Förutom att vi dagligen producerar och reproducerar genus så finns Hirdmans teori om att en 

genusordning präglar och styr samhället. Genusordningen förändras kontinuerligt men 

sammanfattas genom en hierarkisk ordning av könen med mannen som norm. Där man i 

vardagen skapar och håller isär ”manligt” och ”kvinnligt” samt ”maskulint” och ”feminint”. 

Genom genusordningen har man kunnat påverka samhällets normer genom att tillskriva 

föreställningar till dessa identiteter. Genusordningens slagkraft kan avläsas i hur stor vikt som 

läggs vid att en man är ”manlig” och en kvinna ”kvinnlig” och hur vi bemöter dem som bryter 

                                                 
23

Freedman, Jane. 2003. Feminismen – En introduktion. Liber AB. Malmö. Sid 24-25 
24

Freedman, Jane. 2003. Sid 23-24 
25

Freedman, Jane. 2003. Sid 31-32 
26
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mot den sociala och kulturella konstruktionen av kön. Förekomst och utbredning av 

könsarbetsdelning, könsegregering och maktens fördelning efter kön mäter också slagkraften i 

genusordningen.
27

 Som nämnt tidigare sker genusordningen efter en överordnad manlig norm 

som därför positionerar kvinnlig norm som underordnad och avvikande.
28

 

 

Inom denna genusordning finns flera analyser av maskuliniteter, varav Connell beskriver hur 

maskuliniteter kan inordnas och rangordnas i förhållande till idealtypen hegemonisk 

maskulinitet.
29

 Dock beskriver Connell att hegemonisk maskulinitet inte är fixerad utan är en 

allmänt accepterad konstruktion av maskulinitet. Den är en sammansmältning av kulturella 

ideal och kollektiv institutionell makt, dvs. en kollektiv bild av maskulinitet som de högsta 

nivåerna inom näringsliv, militär och stat uttrycker och symboliserar. Hegemonisk 

maskulinitet är en dynamisk process genom vilken en grupp skapar och återupprätthåller makt 

och segregering. Denna process sker både direkt och indirekt och trots att den bara motsvarar 

karaktären hos ett fåtal män är flertalet män delaktiga i processer som upprätthåller den. Det 

avgörande skälet är att de flesta män drar nytta av kvinnornas underordning. Den 

hegemoniska maskuliniteten är följaktligen centralt förbunden med institutionaliseringen av 

mäns dominans över kvinnor. Män vill behålla makten och kvinnor vill dölja underordningen. 

På så vi är både kvinnor och män delaktiga i processen både medvetet och omedvetet.
30

 

 

Även om den hegemoniska maskuliniteten ses som idealtyp att eftersträva så upprätthålls alla 

maskuliniteter inom genusordningen vidare, detta på grund av att män följer ett normsystem 

som gynnar dem, främst inom arbetsmarknaden. Att inom arbeten så har män en tendens att 

vända sig till män, relationer vilket kan beskrivas efter begreppet homosocialitet. Dessa 

relationer återskapar den manliga dominansen i maktpositioner och underlättar mäns 

karriärvägar i den manligt bestämda organisationen.
31

 Processen osynliggör kvinnor och ger 

män fördelar och återskapar samtidigt manlig överordning. På detta sätt kan de söka 

bekräftelse i den rådande dominerande mansbilden och/eller den egna könsidentiteten. 

Samtidigt försvårar det för kvinnor att avancera inom arbeten och pressar dem till att anpassa 

sig till den hegemoniska maskuliniteten.
32
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Makt 
 

Det råder delade meningar om vad makt är men det ligger inte inom ramen för denna 

kandidatuppsats att föra den vetenskapliga maktdiskussionen vidare. Vi konstaterar att det 

finns olika maktperspektiv och att makt kan anta olika former och innebära olika beroende på 

kontext och tid. Nedan kommer vi att diskutera en ingång kring maktbegreppet som vi 

kommer att utgå ifrån i vår analys. 

 

Teoretikern och sociologen Steven Lukes har beskrivit tre maktdimensioner som har kommit 

att beskrivas som ”maktens tre ansikten”. Den första dimensionen är den formella makt som 

är knuten till beslutsfattande i offentliga sammanhang. I studier av beslutsmakt undersöks 

vem som har makt att påverka utfallet i en viss fråga. Makt definieras då som att A har makt 

över B om A kan förmå B att gör något som B inte hade tänkt göra, eller att A kan hävda sina 

egna intressen gentemot B:s intressen.
33

 I detta fall ses makt som en relation mellan individer 

eller grupper. Detta maktperspektiv lämpar sig särskilt väl för att studera formella 

beslutsprocesser eftersom det förutsätter någon form av aktiv handling. För vår uppsats gäller 

det främst det politiska underlagen som har lagts fram gällande kvotering och det 

jämställdhetsarbetet som förs i Sverige idag. Det är emellertid inte alltid som 

maktförhållanden manifesteras i formella beslutsprocesser. Förmågan att styra vilka frågor 

som blir utredda eller diskuterade i den politiska processen är en form av indirekt makt, som 

oftast beskrivs som ”makt över dagordningen”.
34

 Makt att bestämma vad för frågor eller 

ärenden som kommer upp och inte kommer upp på̊ dagordningen. Denna makt att förhindra 

frågor från att nå dagordningen riktar uppmärksamheten på att olika individer eller grupper 

har olika förutsättningar att utöva makt och att vissa individer eller grupper, vilket i vår 

uppsats gäller kvinnor, kan ha olika tillgångar till de beslutande församlingarna.
35

 

 

Maktens tredje dimension definieras som ”makt över tanken”. Detta är den viktigaste 

dimensionen för vår uppsats eftersom att den riktar sig till processer som formar människors 

verklighetsuppfattning, Lukes beskriver detta på följande sätt: 

 

                                                 
33

Lukes, Steven. 1974. Power – A radical view. Palgrave Macmillen. Basingstoke. 2:upplagan. Sid 23 
34
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35
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A may exercise power over B by getting him to do what he does not want to do, but he also 

exercise power over him by influencing, shaping or determining his very wants.
36

 

 

Lukes argumenterar för att människor kan manipuleras till att handla mot sina egna intressen. 

Med fokus på detta maktperspektiv riktas i vår kandidatuppsats uppmärksamheten mot de 

processer och diskurser som formar människors uppfattningar i olika sakfrågor, vilket i detta 

fall gäller kvotering. 

  

                                                 
36
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Bakgrund 
 

I detta kapitel presenteras viktiga förkunskaper om Sveriges jämställdhetspolitik och arbete. 

Detta ligger till grund för att förstå och kunna tolka den kvoteringsdiskurs som finns idag. Här 

beskrivs även kvotering som begrepp och metod. 

 

Sverige som jämställt land 
 

Sett från ett internationellt perspektiv så är Sverige ett föregångsland när det gäller 

jämställdhet mellan kvinnor och män, och i flera globala rapporter som görs med mätningar 

av olika jämställdhetsindikatorer så hamnar Sverige på topp tillsammans med de övriga 

nordiska länderna.
37

 Global Gender Gap Report är en årlig undersökning som görs utav The 

World Economic Forum, där man baserat på ekonomiska, politiska och utbildnings samt 

hälsokriterier mäter jämställdhet. Undersökningen jämför 135 länder i världen och ska visa 

utvecklingen och arbetet man för kring jämställdhet. Under 2006 och 2007 låg Sverige på 

förstaplats med en hög rankningssiffra men under åren så har Sveriges siffra sjunkit och den 

undersökning som utfördes under 2012 så hamnade Sverige på fjärdeplats, efter Island, 

Finland och Norge.
38

 En annan årlig rapport är International Business Report som framställs 

av Grant Thornton som undersöker och kartlägger utvecklingen av kvinnor i ledande 

chefspositioner i privat sektor. För 2013 deltog 45 länder i världen med i undersökningen bl.a. 

Sverige, och resultaten visade att Kina, Polen och Lettland ligger på framkant med antalet 

kvinnor i ledande chefspositioner, ca 51 %. Sverige hamnade på plats 22 med 27 % vilket 

visade en långsam utveckling från tidigare året då Sverige låg på 25 %.
39

 

 

Vi beskriver Sverige som ett land som ser jämställdhet som en självklarhet, där svenskar utgår 

från normen att män och kvinnor ska dela makten och ha lika inflytande i alla delar av 

samhället. Det är en norm som baseras på ett välfärdssystem som är reglerat av staten i vilket 

man lägger vikt på att underlätta möjligheterna för alla kvinnor och män i Sverige. Det kan 

vidare förklaras att jämställdhet inte endast ska innefatta delad makt och lika inflytande utan 

man framhäver att olika kunskaper och erfarenheter från kvinnor och män är ”extremt” 

värdefulla, eftersom man vill sträva efter en kvalitativ jämställdhet som ska marknadsföra en 

                                                 
37
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38

 Hausmann, Ricardo, m.fl. 2012. Sid 325 
39
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positiv utveckling i samhället.
40

 

 

Förutom att Sverige ligger på framkant gällande jämställdhet och lika rättigheter för kvinnor 

och män så arbetar regeringen även med ”gendermainstreaming”, vilket är ett begrepp som 

myntades av FN 1997. Gendermainstreaming fokuserar på att skapandet av jämställdhet inte 

är en isolerad process, utan en process som är hopkopplad med hur resurser distribueras, hur 

beslut tas och hur normer skapas. Gendermainstreaming som på svenska blir 

jämställdhetsintegrering, ses som en viktig del av jämställdhetsarbetet i Sverige och under 

2011 skapade staten en plattform för att kunna implementera jämställdhetsintegrering i 

praktiken på nationell, regional och lokal nivå.
41

 

 

Sverige är ett av de ledande länderna i världen när det gäller genusforskning och 

implementerar genus som ämne i flera akademiska utbildningar. Idag finns det Nationella 

sekretariatet för genusforskning som har i uppdrag att förbättra villkoren för genusforskning 

av hög internationell klass, synliggöra svensk genusforskning och bidra till samverkan med 

omvärlden samt underlätta svensk genusforsknings internationalisering.
42

 

 

Sveriges jämställdhetspolitik 
 

Ett av regeringens ansvarsområden är jämställdhetspolitiken varav regeringen skriver att: 

Regeringens jämställdhetspolitik syftar dels till att motverka och förändra system som 

konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen på en samhällelig nivå, dels till att 

skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt och möjlighet att påverka sin 

livssituation. När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi 

ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt 

genom att människors kompetens och skapar kraft främjas.
43

 

 

Det främsta målet med jämställdhetspolitiken som nämnt ovanför är att kvinnor och män ska 

ha samma makt att forma samhället och sina liv. Detta är en ny formulering som antogs av 

riksdagen under år 2006 och ersatte ”Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter 

och skyldigheter på livet alla områden”.
44

 Formuleringen grundades på propositionen som 

lades fram år 2005 av dåvarande socialdemokratiska regeringen eftersom att man ville belysa 

                                                 
40
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maktbegreppet, att de strukturella maktförhållandena som missgynnar kvinnor måste 

prioriteras.
45

 

 

En del av Socialdemokraternas jämställdhetsperspektiv präglas utav synen att det finns 

strukturer i samhället som delar upp människor varav den mest dominerande strukturen är den 

mellan kvinnor och män. Socialdemokraterna hävdar att kvinnors villkor är underordnade 

männens, att vi uppfostras till vad som är kvinnligt och manligt och att detta främst visas 

genom minskad tillgång till makt och inflytande. Därför fick jämställdhetspolitiken en 

förnyad satsning.
46

 

 

För att detta mål ska uppnås har vidare reformer gjorts kring jämställdhetspolitiken och fyra 

delmål har utformats av den nuvarande borgerliga regeringen: En jämn fördelning av makt 

och inflytande, där kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 

medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Andra delmålet är ekonomisk 

jämställdhet varav kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om 

utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet. Den tredje är jämn fördelning 

av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, kvinnor och män ska ta samma ansvarsområden för 

hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. Sista delmålet är att mäns 

våld mot kvinnor ska upphöra, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och 

möjlighet till kroppslig integritet. Regeringen har även gjort en större finansiell satsning, och 

under åren 2013 och 2013 har man satt en budget på 235 miljoner per år för 

jämställdhetspolitiken.
47

 De nya delmålen som har beslutats av regeringen är hänvisad till den 

del av det jämställdhetsperspektiv som Moderaterna och Folkpartiet utgår ifrån. Moderaterna 

framhäver att kvinnor och män ska på lika villkor kunna forma sina liv, att man måste 

undanröja fördomar, strukturer och juridiska hinder som försvårar det jämställda samhällets 

utveckling.
48

 Folkpartiet som ansvarar över jämställdhetspolitiken präglas av en liberal 

jämställdhetssträvan, att varje människa ska behandlas och respekteras som en egen fri individ 

och att den synligaste diskrimineringen av kvinnor är kring lönesättning och 

underrepresentationen i bolagsstyrelser. I vilket man ska genom ökad medvetenhet om 
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jämställdhetsbristerna kunna bekämpa diskrimineringen.
49

 

 

Kvotering i Sverige och internationellt 
 

Konkret så innebär kvotering att man lägger fram fasta kvantitativa mål, kvoter där man har 

ett bindande krav att använda ett bestämt antal eller en bestämd procentsats. Kvotering blir 

därför en form av målinriktad rekrytering med syftet att rätta till oönskade skevheter i 

samhället. Sedan finns det även olika former av kvotering, formell är lagstadgad och informell 

är när det implementeras frivilligt. Kvotering kan därefter tas i bruk på olika arenor i 

samhället som exempelvis politiken, arbetsmarknaden, utbildning, bolagsstyrelser etc. varav 

man senare kan inrikta sig på grupper eller individer. Främst används kvotering på basis av 

kön och utformas oftast gentemot kvinnor.
50

 

 

I Sverige idag finns inte någon form av lagstadgad kvotering, varken inom offentlig eller 

privat sektor. I diskussion om lagstadgad kvotering så gjordes en utredning år 2006 av Carina 

af Sandeberg varav man kom fram till att det är möjligt att införa kvotering i bolagsstyrelser 

där minst 40 % av varje kön skulle i sådana fall representeras, och att detta skulle gälla från 

och med år 2010. Detta var något som dåvarande socialdemokratiska regeringen skulle 

undersöka men motionen antogs inte och i och med regeringsskiftet år 2010 så valde man att 

skifta fokus från lagstadgad kvotering till ”mjuka” handlingar som inte krävde lagändring.
51

 

Efter detta har tre motioner lagts fram där man uppmanar regeringen till att lägga fram ett 

lagförslag om kvotering, varav alla gäller bolagsstyrelser. Det har också lagts fram två 

motioner som syftar till ett lagförslag från regeringen att förbjuda all typ av kvotering och 

positiv särbehandling.
52

 

 

I Norge år 2003 beslutade Stortinget på initiativ av jämställdhetsministern Laila Dåvoy att 

man skulle införa kvotering, lagen skulle innefatta alla statligt ägda bolag samt privatägda 

publika företag. Det skulle vara en fördelning av minst 40 % av vardera kön och om inte 

kraven nåddes under övergångsperioden på två år kunde företagen hotas till 
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tvångslikvidering.
53

 Under 2012 visade Norge att 41,1% av styrelseledamöterna var kvinnor 

och att genom lagstadgandet av kvotering ligger numera majoriteten av företagen på en jämn 

fördelning. Annars ansågs inte effekterna vara något revolutionerande utan företagens 

utveckling fortsatte som vanligt, däremot är det fler som i efterhand anser att utan kvoteringen 

så hade processen gått mycket långsammare.
54

 

 

Europa Kommissionen har haft ett antal diskussioner gällande det bristande antalet av kvinnor 

i bolagsstyrelser, och under juli 2010 gjordes en resolution av Viviane Reading att företagen i 

medlemsländerna frivilligt kunde skriva på ett avtal som gör att de kommer öka kvinnlig 

representation upp till 30 %. 24 företag skrev på avtalet och på två år ökade representationen 

runt om i Europa med endast 2 procentenheter, vilket betyder att det skulle ta ca 40 år att 

uppnå målet. Detta i sin tur intensifierade debatterna om att utvecklingen går för långsamt och 

att det krävs en aktiv handling som påskyndar processen. Därför lade Europa Kommissionen 

fram ett direktiv i oktober år 2011 om att man ska lagstifta kvotering i bolagsstyrelser, att 

minst 40 % skulle representeras av kvinnor fram till år 2020. Lagförslaget röstades igenom i 

EU parlamentet i mars år 2012 men det krävdes även godkännanden medlemsländernas 

regeringar i ministerrådet.
55

 

 

Regeringen och riksdagen I Sverige gav ett nej till lagförslaget gällande kvotering till 

bolagsstyrelser på grunderna av att det inte ska beslutas på en överstatlig nivå utan att 

medlemsländerna och företagen själva ska få bestämma hur de sköter rekryteringen till sina 

företag.
56

 Ändå är kvotering något som börjas ses som en ny trend och i många delar av 

Europa och runt om i världen har olika former av kvotering implementerats. Nästan hälften av 

världens länder har en viss typ av kvotering med det främsta syftet av att öka representationen 

av kvinnor i politiken. Länder som exempelvis Rwanda, Argentina, Costa Rica och Belgien 

har lagstadgad kvotering inom politiken och Rwanda ligger högst på listan med 56,3% 

kvinnor i parlamentet. Flera länder har lagstadgad kandidatkvotering avseende 

nomineringslistorna, andra länder som exempelvis Frankrike och Spanien har lagstadgad 

partikvotering vid val till Europaparlamentet.
57
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Metod 
 

I detta kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt och materialurval. Vi börjar med att 

förklara vilket vetenskapsteoretiskt perspektiv som utgås ifrån för att sedan presentera den 

metod som använts. Vi diskuterar även de metodologiska övervägandena gällande metod och 

material som gjorts. 

 

Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

   
Vi ämnar undersöka en viss diskurs och vilka ramar som finns för de människor som agerar i 

den. Maktrelationer som bygger på sociala praktiker är företeelser som måste tolkas för att 

göras begripliga och få kunskap om. Vi utgår i denna kandidatuppsats ifrån den ontologiska 

relativismen, en inriktning som bygger på tron att verkligheten är konstruerad av oss som 

betraktare och alltså är relativ i förhållande till den som betraktar och upplever den.
58

 Med 

detta vill vi inte hävda att det inte finns en verklighet att beskriva och förklara, då hade denna 

uppsats varit grundlös. Vi vill dock tydliggöra att alla betraktare av verkligheten är formade 

av erfarenheter som ger oss olika och speciella glasögon. Glasögon som bidrar till att tolka 

och förstå den information vi tar till oss. Det är därför högst relevant att redogöra för vår 

förförståelse, teoretiska perspektiv och begreppstolkningar. 

 

Vi utgår ifrån att den diskurs vi undersöker kring kvotering är socialt konstruerad och att 

sociala konstruktioner bygger på maktförhållanden. Att en diskurs är socialt konstruerad blir 

enligt Dorothy Smiths institutionella etnografi tydligt när en grupps synsätt dominerat och en 

annan grupp försöker få inflytande över vad som anses vara en universell diskurs.
59

 En 

diskurs existerar således mellan olika aktörer men kan inte förstås utifrån en enskild individ 

eller organisation, den är uppbyggd på texter och språk och dessa måste tolkas ifrån den 

specifika kontext det skapas i, ingen avsändare säger direkt det den menar utan språket måste 

tolkas. Diskursen reglerar på många sätt vad som kan sägas och inte sägas och den offentliga 

diskursen har utvecklats och förändrats enormt i och med den teknologiska utvecklingen, först 

tryck, sedan radio och tv. Denna utveckling innebär att relationer och kulturer är flyttad från 

en närliggande miljö i form av individer till individer långt borta som är kopplade till 
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organisationer, byråkrati, regering, skolor, sjukvård m.m. där individer är starkt kopplade till 

dessa i form av tänkande och handlande. Detta innebär att språk, symboler och aktioner inte är 

styrda av endast individer utan i stor mån av dessa institutioner.
60

 Med detta synsätt lägger vi 

fokus på diskursen handlingsutrymme, begränsningar, attityder och maktrelationer, snarare än 

dess enskilda aktörer, organisationer och deras handlingar, diskursens konstruktion är skapad i 

det samhälle vi lever i och ger oss därför viktigt kunskap. Maktrelationer, hur dessa påverkar 

individen i sätt att handla och tänka i just den specifika miljö det gäller, anses vara en ny 

kunskapsform.
61

 

 

Metodologi 
 

Då vi vill undersöka relationer i sociala praktiker som ges uttryck i texter och språk anser vi 

att en textanalys är mest lämplig. Texter är som tidigare nämnt inte avskilda ting utan skapas 

av människor och relaterar på olika sätt till andra människor eller grupper av människor. 

Texter innefattar både medvetna och omedvetna föreställningar hos författaren och speglar, 

reproducerar och ifrågasätter t.ex. makt, det är därför texter är samhällsvetenskapligt 

intressanta.
62

 I vårt fall är det också tydligt att frågeställningen berör ett område som har med 

makt att göra, eftersom att relationer som framgår i diskursen sätter begränsningar eller 

möjligheter för aktörer påverkade av den. Hur vi mer precist ska närma oss texterna är genom 

en diskursanalys. Vi har gjort en systematisk studie av ett samhällsfenomen, kvotering, där 

språket står i fokus. Språket som förutom att indirekt återge verkligheten även bidrar med att 

forma den.
63

 

 

Vår metod är ämnad att hjälpa oss att finna de tolkningar som dominerar diskursen eftersom 

vi vill besvara varför kvotering är en omstridd fråga. Undersökningen har följt en systematisk 

ordning eftersom att vi först har sökt och bearbetat tidigare forskning. Det är därifrån vi har 

funnit underlag till de angreppssätt vi sedan har använt oss av i materialet. För att bidra med 

något nytt till forskningen inom kvotering har vi velat finna en skarpsinnigare analysnivå och 

detta har uppnåtts genom att kombinera specifika teoretiska utgångspunkter med andra 

forskningsresultat, alltså vilka förklaringsfaktorer dessa funnit. Eftersom att vi från tidigare 
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studier varit i kontakt med genusforskningen var det därifrån vi lyfte vår frågeställning, 

diskursanalysen och vårt vetenskapsteoretiska perspektiv blev en logisk följd av detta 

forskningsfält. Vidare sökte vi oss till specifik forskning som behandlar kvotering och hittade 

teorier som behandlar jämställdhetsperspektiv och ideologiska grunder. Vårt kapitel med 

tidigare forskning är en översiktlig presentation av undersökningar som har varit av relevans 

för hur vi har angripit materialet. Det är med stöd i dessa som vi har delat in resultat och 

analys i olika avsnitt och kategoriserar de jämställdhetsperspektiv, ideologiska grunder, 

aktörsgrupper och handlingsutrymme som finns i diskursen. I analysen har vi anknytit till de 

begrepp som återfinns under teorier som är en del av den erkända genusforskningen. Avsnittet 

bakgrund är en utgångspunkt som bidrar till en förförståelse till materialet vi arbetat med. Vi 

har på detta sätt knutit samman olika delar av forskningen kring genus och kvotering för att 

höja analysnivån av ett ämne som har saknat en djupare diskussion om motstridigheterna i 

ämnet, vi anser att detta gör det möjligt till både en kartläggning och en analys av diskursen.   

 

I vår kandidatuppsats är språket som tidigare nämnt den främsta analysenheten eftersom det 

sätter ramar och regler för det som ska yttra sig i diskursen, samtidigt måste man förstå att 

diskursen i sig är formad och tillkommer av praktiken. Olika författare menar olika saker med 

diskursanalys, vi har valt att utgå från Foucaults beskrivning. Vad detta innebär är att en vid 

syn på diskurs antas och den vida synen kan innefatta mer än en textanalys t.ex. sociala 

praktiker.
64

 Vi har dock funnit det mest lämpligt att hålla oss till en textanalys eftersom vi 

anser att en högre validitet nås på detta sätt. I Foucaults diskursanalys är makt ett centralt 

begrepp därför att diskurser kontrollerar människor genom utestängningsmekanismer. Dessa 

utestängningsmekanismer utvecklas i relation mellan människor i och ger både möjligheter 

och begränsningar för de som rör sig inom diskursen. Detta handlingsutrymme kommer vi på 

olika sätt lyfta upp ur materialet och kan innebära att något är ses som naturligt eller 

onaturligt, ses som rätt eller fel.
65

 I enlighet med både institutionell etnografi och Foucaults 

synsätt bygger inte teorin på specifika aktörer, diskursen är något som skapas mellan individer 

och de maktförhållanden som råder verkar inte mot ett enhetligt subjekt; 

  

...individer och organisationer ses i högre grad inom ramar som skapas i diskursen, vilket 

innebär att handlingsutrymmet inte alls är fritt. Dessa diskursivt skapade positioner bestämmer i 

sin tur utrymmet för subjektets handlingsmöjligheter. Det finns inte vilka positioner som helst 

och handlingsutrymmet blir då inte heller hur stort eller litet som helst.
66
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Diskurser säger således något om vad som kan sägas, vem som får säga det varifrån, dvs. från 

vilka olika positioner något sägs och hur det sägs.
67

 

 

Ovanstående citat är signifikanta för vad vi vill uppnå och hur vi bearbetat materialet. Av 

utvalda teorier har vi utformat konkreta frågor som vi har ställt till materialet; Vilket 

jämställdhetsperspektiv utgår man ifrån i kvoteringsdebatten? Hur kan vi förstå för och 

motargument i kvoteringsdebatten ur ett ideologiskt perspektiv? Dominerar en viss diskurs 

kvoteringsdebatten och varför gör den i sådana fall det? Vilken aktör/grupp av aktörer har 

format den nuvarande dominerande diskursen? Hur kan en aktör inom den nuvarande 

kvoteringsdiskursen agera? Finns det samma utrymme för förespråkare som för motståndare 

till kvotering? Dessa frågor är en operationalisering av teorier och metod och är endast ett 

hjälpmedel för att finna svar på de två huvudsakliga frågeställningar vi ställt. Under arbetets 

gång har vi insett att alla dessa inte bör besvaras men de har fortfarande bidragit till analysen 

av resultatet. Frågan om aktörer formades snart om till att fånga in grupper av aktörer och har 

därför bidragit till viktiga slutsatser.   

 

Utformandet av diskursanalysen för vår kandidatuppsats har varit en föränderlig process 

eftersom att det inte finns tydligt utarbetade mallar för hur man ska gå tillväga med en 

diskursanalys. Detta har lagt ett större ansvar på oss som författare att uttryckligen framhäva 

vilka teorier och teoretiska perspektiv som vi har utgått ifrån, så att man på ett följsamt sätt 

kan förstå vår analys arbetsgång. Detta är en kritisk tankegång som vi har haft med oss under 

tiden och har därför varit väldigt gynnsam, det skapar en starkare intersubjektivitet då 

forskningen fokuseras på öppenhet vilket parallellt ger en högre validitet. 

 

Samtidigt finns det en problematik kring valet av diskursanalys, det är en metodologi som är 

väldigt bred och som därför försvårar urvalet när man väl ska söka material. I början av vår 

kandidatuppsats blev det uppenbart att vi ville hålla en öppenhet kring kvotering eftersom att 

vi ville analysera alla de dimensioner kvotering kan tänkas innebära. Men detta försvårade 

arbetet i den mån att analysen kan tendera att bli förvirrande, och genom arbetsgången 

framgick det att vi behövde till en viss grad vara selektiva i vårt material. Men selektiviteten 

ser vi inte som något hinder, eftersom att man kan aldrig säkert fånga in hela verkligheten. Vi 

är medvetna om att vi som författare gör ett val baserat på de teorier som används, och att det 
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material som har införskaffats framhäver kärnan av kvoteringsdiskursen. En annan 

problematik som man ställs inför vid analysen av ett samhällsfenomen är den subjektivitet 

som kan tänkas påverka resultatet. I och med att vi har tidigare erfarenhet från 

genusvetenskap och har vissa uppfattningar kring jämställdhet, kvotering och rättigheter så 

fanns det en oro om att det skulle leda till ett förutbestämt resultat. Under bearbetningen av 

materialet har vi dock gjort upptäckter som förvånat oss och på flera sätt förändrat den 

ursprungliga synen vi haft, ett kvitto på att resultatet beror på de noggrant utvalda teorierna 

och använd metod. 

 

Material 
 

Eftersom att vi undersöker kvoteringsdebatten på en övergripande, samhällelig nivå men 

samtidigt fokuserar på de ideologiska grunder och jämställdhetsperspektiv den underbyggs av 

anser vi att å ena sidan behöver en bred ansats å andra sidan specifika kriterier för det material 

vi väljer ut. Vi går till den vetenskapliga litteratur som finns för att förstå utvecklingen av 

jämställdhet och kunna redovisa för vilket perspektiv som gäller idag, likadant gäller den 

ideologiska utvecklingen angående jämställdhet och kvotering. Här fastställdes kriteriet att vi 

skulle vända oss till den forskning som har liknande fokus som vår egen, alltså ideologiska 

aspekter och de som behandlar jämställdhetsbegrepp ur ett feministiskt perspektiv. För att 

aktualisera vår undersökning och finna de nuvarande huvudsakliga attityderna för kvotering 

har vi sökt oss till nutida och aktuella artiklar, TV-inslag och debatter, näringslivets hemsida 

med rapporter och artiklar såväl som politiska och andra bloggar. Eftersom att kvotering har 

varit ett länge debatterat ämne angav vi tidigt en tidsram för publiceringarna och denna sattes 

till år 2013. Till en början begränsade vi oss till Sveriges 6 mest lästa tidningar på webben; 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri och 

Göteborgsposten.
68

 Expressen har dock fallit bort pga. brist på artiklar kring ämnet. Vi har 

försökt att på lämpligaste sätt göra ett strategiskt urval eftersom att vi vill att vårt urval ska 

representera nutida och vällästa uttalanden i medier. Med tiden har vi därför kompletterat med 

artiklar och rapporter främst från Svenskt Näringsliv men också genom att söka 

på ”kvotering” och ”kvotering debatt” i sökmotorn Google, det är så även blogginlägg och 

artiklar från lokala tidningar tillkommit. Sammantaget behandlas 41 publiceringar av olika 

form från utvald media. 38 av publiceringarna ligger till grund för vår analys och av dessa 
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presenteras utdrag ur 23, 3 har helt valts bort då avgränsningen gjorts till kvotering i 

bolagsstyrelser. Tidsramen har i ett fåtal fall frångåtts, detta gäller främst materialet hämtat 

från Svenskt Näringslivs hemsida, ett val vi har gjort för att inte missa viktiga aspekter av 

diskursen. Utefter tidsramen som bestämts och efter det tillkomna materialet fann vi efterhand 

en mättnad i materialet, återkommande debattörer med attityder och argument. 

 

Vi är övertygade om att den blandningen av tidigare forskning och bakgrund tillsammans med 

ett handplockat urval av artiklar och liknande har gett oss den korrektaste bilden av den 

nuvarande kvoteringsdebatten och att det har gett ett underlag möjligt att bearbeta på en 

djupare analysnivå. Vi måste även tillägga att redan när vi gjort vårt urval gör en form av 

kontinuerlig analys, vi har hela tiden haft våra teoretiska utgångspunkter med oss i sökandet 

och bearbetningen av materialet. Detta är både en styrka eftersom vi faktiskt valt material som 

kan användas för analys, samtidigt som det kan vara en svaghet då det blir svårare att exakt 

återge vår urvalsprocess. Det är därför vi valt att med egna ord sammanfatta alla valda artiklar 

och dela med oss av dessa i vår bilaga,
69

 på detta sätt vill vi göra vår process tillgänglig. För 

att undgå misstolkningar har vi i resultat och analys lagt fram många citat. 

 

Eftersom vi undersöker ett samhällsfenomen anser vi det vara rent av nödvändigt att vidga 

materialurvalet längre än enbart vetenskapliga artiklar. Att vi innefattar publiceringar från 

debattörer, forskare, politiker såväl som företagare är ett övervägt val som underbyggs av den 

valda metoden. Publiceringarna som utgör materialet är inte fakta, det är attityder, åsikter, helt 

enkelt olika verklighetsuppfattningar från aktörer som rör sig inom diskursen. Vi ämnar inte 

bevisa huruvida dessa aktörer har rätt eller fel i sina uttalanden i jämförelse till forskningen, vi 

undersöker var attityderna skiljer sig åt, var de har gemensamma inslag och orsaken till de 

största motstridigheterna i debatten kring kvotering. Vi anser inte att vi stött på några etiska 

problem då texterna som är inhämtade är offentliga och redan finns tillgängliga föra alla. 
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Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenterar vi vårt resultat och vår analys. Då vår bearbetning av materialet och 

resultaten är en produkt av vår analys har vi valt att inte skilja dessa åt. Den aktuella diskursen 

kring kvotering håller sig främst till lagstadgad kvotering inom bolagsstyrelser men också till 

viss del om en förändring av föräldraförsäkringen. Vi har därför valt att lägga fram resultatet 

av analysen kring kvotering i bolagsstyrelser, materialet som behandlar föräldraförsäkringen 

var allt för tunt och gav inte underlag nog för en analys. Detta är också ett resultat i sig, att 

diskursen kring kvotering centrerar sig kring kvotering till bolagsstyrelser. Vid sökandet av 

artiklar som behandlar kvotering hade vi kunnat stöta på kvotering till utbildningar, politiken 

eller olika yrken, vilket vi inte gjorde. Det betyder att diskursen i Sverige under år 2013 är 

snäv och det är denna snäva diskurs vi här presenterar och diskuterar. Från utvalda artiklar, 

debatter, debattinlägg, rapporter och blogginlägg framträder enligt oss en tydlig och 

begränsad diskurs. Oavsett om det gäller politikers uttalanden, journalister eller andras åsikter 

förhåller sig argumentationen till vissa specifika förhållningssätt. Vi har valt att dela upp 

analysen i olika avsnitt, trots att många av avsnitten är sammankopplade, och fångar i slutet 

upp diskursen i sin helhet. 

 

Jämställdhetsperspektiv 
 

För det första kan man urskilja två skilda synsätt på jämställdhet och rättvisa i diskursen. För 

dem som argumenterar för kvotering är jämställdhet och rättvisa förenligt med kvotering, det 

finns för dem strukturer som missgynnar kvinnor och kvotering är en nödvändig åtgärd för att 

förändra dessa. Kvotering nämns som ett jämställdhetsverktyg och som en naturlig väg till ett 

mer jämställt samhälle och i ett fall även som en del av arbetet för mänskliga rättigheter. 

Socialdemokraterna Ylva Johansson, Olle Ludvigsson och Anna Hedh kommenterar 

jämställdhetsministern Sabunis förslag vid sin avgång med; 

”Att Sabuni vill använda lagstiftning för att ge kvinnor och män samma chans att nå 

toppositionerna i företagen är en bra signal som nu behöver föras vidare. Regeringen måste 

ta jämställdhetsarbetet på allvar för att Sverige återigen ska kunna bli världens mest 

jämställda land.”
70

 

 

Att Sverige börjar halka efter andra länder i jämställdhet är en återkommande oro bland både 

förespråkare och motståndare. Det är påtagligt att debattörerna förhåller sig till de olika 
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rankningar som visar att Sverige rört sig från topp till en något lägre position och detta verkar 

oroa. Att båda sidor, vare sig man finner kvotering som en lösning eller inte, reagerar på att 

Sverige ligger sämre till än många andra länder tyder på att man är van vid att vara ett ledande 

land som många gånger varit den främsta förebilden vad gäller jämställdhet. I Svenska 

Dagbladet rapporterades det om alliansens oenighet i frågan. Finansministern Anders Borg 

tror att kvotering i bolagsstyrelser kan bli ett nödvändigt tvång men fick inget medhåll från 

sitt eget parti, Drude Dahlerup, professor i stats- och genusvetenskap, kommenterar 

oenigheterna med; 

”Att Sverige som i alla andra sammanhang vill profilera sig som jämställt inte skulle hänga 

med på detta är i längden inte sannolikt. Detta är en europeisk trend och jag tror att 

allianspartierna kommer ändra sig. Det kan bli en valfråga 2014”
71

 

 

Detta uttalande från Dahlerup är talande för hur bakgrunden till argumentationen i många fall 

ser ut. Det verkar vara en rädsla som uppkommer när den obehagliga verkligheten visar sig, 

Sverige är inte längre bäst på jämställdhet. Annika Elias, ordförande Ledarna, skriver i 

Svenska Dagbladet; 

”Faktum är att Sverige, där vi gärna kallar oss världens mest jämställda land, håller på att 

halka efter.”
72

 

 

Det leder oss in på motståndarnas argumentation, likväl ser de den fallande trenden men 

menar att kvotering är en kosmetisk snabblösning som inte tar itu med problemet. Li Jansson 

medverkade vid ett frukostseminarium arrangerat av tankesmedjan Timbro, efter att ha 

färdigställt sin rapport om effekterna av kvoteringen till bolagsstyrelser i Norge konstaterar 

hon att; 

”Istället för att diskutera kosmetiska ändringar på toppen av näringslivet borde vi förändra 

de sociala skyddsnäten som i dag inte är utformade för vare sig företagare eller kvinnor i 

ledande befattningar”
73

 

 

Det finns också de motståndare som menar att kvotering är en direkt motsättning till 

jämställdhet och rättvisa. Jessica Schedvin, förbundsstyrelseledamot i Ung Liberal menar att; 

”Kvotering är inte förenligt med varken liberalism eller marknadsekonomi, och anledningen 

till det följer nedan. Om man förespråkar kvotering eftersträvar man den numerära 

jämställdheten, nämligen den som mäter antal personer av varje kön. Vi, som liberaler, anser 

däremot inte att jämställdheten nödvändigtvis är nådd när det är 50 % av vardera kön, utan 

att det är rekryteringsprocessens utformning som utgör huruvida jämställdheten är uppnådd 

eller ej. Det bästa är en naturlig jämställdhet där alla ges lika möjligheter, oavsett kön. 

Liberalismen står för en tro på individen och vi anser att jämställdhet uppnås genom att gå 
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efter individens kompetens och inte dess kön eller andra grupptillhörigheter.”
74

 

 

Detta uttalande är dock inte på något sätt sammanfattande för motståndarnas 

jämställdhetsperspektiv då de flesta faktiskt verkar vara betydligt oroade över de låga siffror 

av kvinnlig representation bolagsstyrelserna visar upp. Återkommande är det att utvecklingen 

anses gå alldeles för långsamt. 

”Med nuvarande utvecklingstakt dröjer det nämligen nästan 30 år innan lika många kvinnor 

som män är chefer, och ytterligare 20 år innan ledningsgrupper når en jämställd fördelning. 

Och flera projekt har startats för att öka takten.”
75

 

 

Detta är anledningen till näringslivets största jämställdhetssatsning som syftar till att öka 

andelen kvinnliga chefer genom mentorprogram som involverade i 10 stora svenska företag, 

samt att satsa på jämställdhetsintegrering som ska ge företag kunskap och kompetens om 

orättvisa strukturer. 

 

Som vi ser det finns två skiljande jämställdhetsperspektiv men vi måste dock göra ett viktigt 

förtydligande. Generellt vilar diskursen bakom kvotering i helhet på ett gemensamt 

jämställdhetsperspektiv, detta är att den manliga dominansen i bolagsstyrelser är ett tecken på 

ojämställdhet. Vilket kan kopplas till den genusordningen som Hirdman diskuterar, man ser 

att det ligger maktstrukturer och normer som hierarkiskt överordnar mannen och underordnar 

kvinnan och dessa måste brytas.
76

 Vilket sammanstämmer med den jämställdhetspolitik 

Sverige förespråkar eftersom att man vill att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att 

forma sina liv.
77

Att Sverige ligger dåligt till jämfört med andra Europeiska länder är en 

varningsklocka och den rådande situationen går inte att acceptera. Går vi vidare till kvotering 

som handling börjar meningarna gå isär, det är här vi gör uppdelningen i två 

jämställdhetsperspektiv, medan vissa av förespråkarna, oftast kopplade till vänsterblockets 

politik, menar att kvotering är förenligt med jämställdhet och rättvisa, menar motståndarna 

från de liberala ideologierna att kvotering snarare är diskriminering. Vi kan också konstatera 

att det finns debattörer från båda sidor som inte ens förhåller sig till ett 

jämställdhetsperspektiv utan enbart håller kvotering till diskussioner om kompetens eller 

ekonomisk tillväxt, vilket avviker från det jämställdhetsperspektiv som Sverige ska förespråka 

och arbeta efter, vilket vi nu kommer gå vidare till. 
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Ideologiska perspektiv 
 

De ideologiska övertygelser som ligger till grund för argumentationen vilar antingen på 

vänsterns strukturtänk eller högerns individtänk. Strukturtänket hos dem som förordar 

kvotering synliggörs ofta invanda och till synes naturliga processer och preferenser som hör 

till näringslivet i form av rekrytering och befordringar. Yuri Silva, språkrörskandidat Gröna 

studenter skriver; 

”Kvotering är inget mål i sig; det är ett medel som behövs så länge ”Anders 52 år” får åka 

snålskjuts medan kompetenta kvinnor blir stoppade av näringslivets glastak. Miljöpartiet 

delar Sabunis problembeskrivning att kvinnor och män ska dela på makten. Det finns ingen 

logik som legitimerar att kvinnor ska begränsas från att göra karriär på grund av ideologiska 

skygglappar som upprätthåller en patriarkal idyll från 50-talet. Sabuni har själv sagt ” Från 

stand behind till standby. Hur länge behöver vi vänta tills stand beside? Halva ansvaret – 

halva makten!” och detta välkomnas.”
78

 

 

Förespråkarna talar om en informell kvotering där män väljer män med liknande erfarenheter, 

de ”rätta” erfarenheterna. Kvinnornas erfarenheter förklaras i vissa fall skilja sig från männens 

och deras kompetens är därför en annan som i nuläget är underordnad mannens. Förespråkare 

argumenterar därför för att lyfta kvinnornas kompetens, som är minst lika viktig som 

männens. Åsa Beckman, nyhetskrönikör, skriver för Dagens Nyheter att hon inte kan förstå på 

vilket sätt det är förminskande att bli inkvoterad som kvinna; 

”Jag har aldrig förstått varför man skulle uppfatta det som förminskande att bli inkvoterad på 

grund av kön. Om någon sagt till mig att ”du blev erbjuden jobbet som kritikchef på DN för 

att du är kvinna” skulle jag ha tänkt: jajamensan. Jag har flera olika meriter och en av dem 

är att jag är kvinna.”
79

 

 

 Hon skriver vidare att alla kvinnor inte är likadana men att de ändå har blivit färgade med 

överlag andra erfarenheter. Att samhället består av hälften män och hälften kvinnor är något 

som hon också tycker ska speglas i både journalistiken, regeringen och bolagsstyrelserna och 

att det snarare är brist på kompetens hos bolagsstyrelserna som inte släpper in kvinnor i 

styrelserummen. 

Att synliggöra de strukturer som kan förklara den manliga dominansen i styrelserummen är att 

mer eller mindre identifiera en grupp som missgynnas, med andra ord dras en grupp över 

samma kam. Att kvotering ses som en alternativ lösning till detta strukturella problem innebär 

att statens ytterligare intrång inte ses som något problem. Detta är återkommande hos dem 

som argumenterar för kvotering, mycket fokus läggs strukturella orättvisor men det saknas en 

diskussion om statens inblandning i den privata sfären. Statens ytterligare inblandning i 
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näringslivet problematiseras inte av större delen debattörer som är för kvotering. En debattör 

som motiverar en ytterligare inblandning är Karin Thorburn; 

”… ägarna har inte oinskränkt rätt att bestämma över sina företag i dag. Verksamheten 

begränsas av en mängd regler som bland annat gäller utsläpp av miljöfarligt avfall, 

arbetsmiljö, arbetsvillkor och inte minst arbetstagarrepresentanter i styrelsen. I ljuset av 

dessa begränsningar verkar ett krav på att välja ett fåtal styrelseledamöter från den kvinnliga 

delen av befolkningen som en marginell inskränkning av äganderätten.”
80

 

 

Från motståndarnas sida finner vi istället en stark argumentation och diskussion kring statens 

inblandning. Detta beror på att debattörernas argumentation ofta grundar sig på en nyliberal 

ideologisk grund där det, oavsett den ojämna fördelningen mellan könen, är oacceptabelt att 

använda sig av kvotering i och med det stora övertrampet på individens rättigheter. Det är här 

intrånget av staten på äganderätten som står i centrum. Camilla Littorin kommenterar Li 

Janssons rapport Kvotering – inte bara en kosmetisk reform, hon tycker att kvinnor måste visa 

framfötterna, bygga personliga nätverk och avslutar med; 

”Dessutom tycker jag att debatten ofta missar att idén om kvotering är ett stort ingrepp i den 

privata äganderätten. Det måste rimligtvis vara de som leder ett företag, inte politiker, som 

vet vilken typ av kompetens som behövs för att trygga fortsatt tillväxt”
81

 

 

Maria Ludvigsson är en av de flitigaste debattörerna kring kvotering och hon gör i de flesta av 

sina artiklar ett kraftigt avstamp från uppfattningen att staten ska hållas borta från 

näringslivet; 

”Det är alltid oroväckande när höga statsråd tar sig an näringslivsbedömningar och uttalar 

sig om management och ledarskap. I samma stund frångår man principen att staten och 

kapitalet helst ska hållas åtskilda.”
82

 

 

På Svenskt näringsliv hemsida skriver Ludvigsson; 

”Den interventionistiska politiken har förklätts till jämställdhetssträvanden, något som i 

Sverige ofta får passera ogranskat på grund av den förment goda intentionen.”
83

 

 

Isabella Löwengrip, mer känd som Blondinbella, blev i tidig ålder framgångsrik egen 

företagare och ser sig själv som en förebild för unga tjejer. Löwengrip skriver i sin populära 

blogg att; 

”Jag blir helt kräkfärdig på allt som har med kvotering att göra och statens inblandning om 

kön i företag. Det är inte okej. Det är upp till varje bolag att bestämma vilka 

personer/kompetenser man vill ha in och då spelar kön ingen roll.”
84
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Principen om att staten inte ska blanda sig i näringslivet är i motståndarnas ögon en princip 

som inte får rubbas på bara för att man vill skynda på den kvinnliga representationsandelen. 

Detta är något jämställdhetsministern Maria Arnholm även poängterar; 

”Jag tycker inte punkten har kommit när det är tid att lagstifta. Jag tycker det finns 

principiella invändningar mot inblandning i hur ägarna ska styra sina bolag”
85

 

 

Anna Nilsson, Ordförande för Centerkvinnorna i Stockholms Län skriver i Dagens Nyheter; 

”I ett liberalt samhälle ska var och en behandlas utifrån den individ hon är och alla 

människors möjlighet till makt över sitt liv är en frihetsfråga och ska inte vara beroende av 

vilket kön individen har.”
86

 

 

Det framkommer ett tydligt mönster av individen som central och äganderätten som 

okränkbar, som i argumentationen heter att företagen själva ska få bestämma vem de anställer, 

vilken kompetens de söker. Viktigt att tillägga är att alla motståndare, såväl som förespråkare, 

dock inte förhåller sig till några ideologiska perspektiv, de förhåller sig visserligen till andra 

principer men då har vi gått ifrån de rent nyliberala tankarna. Vad som så längst gör sig 

påtagligt är att förespråkarna lägger större vikt vid argumentationen grundad på jämställdhet 

medan motståndarnas argument samlar sig kring principfasthet om individen och 

äganderätten. Det blir en relativt uppdelad debatt där man inte hela vägen tar sig an den andra 

sidans perspektiv. 

 

När motståndarna framhäver individen som opåverkad av könens betydelse och istället 

påpekar att man ska ha rätt kompetens och att kvinnor ska genom mentorskap bli attraktiva 

för bolagsstyrelser så tydliggörs genusordningen. Det finns redan en uppfattning om hur 

individen ska vara och att ”kvinnor ska ta för sig”, ”behandlas utifrån hur hon är” blir en norm 

där den hegemoniska maskuliniteten fortfarande ses som överordnad.
87

 Man kan antyda 

mönster av hur genusordningen reproduceras och osynliggörs när man hävdar att kompetens 

och individen inte har några preferenser, när man samtidigt ser hur maktpositioner domineras 

av män där kvinnor sällan får företräde.
88

 

 

Förespråkarna tar allvarligt på representativ representation och tar hänsyn till strukturer som 

formar och påverkar, främst på arbetsmarknaden. De identifierar grupper som missgynnas av 

dessa och ser inget problem med att staten tar ett ytterligare kliv in i den privata sfären för att 

                                                 
85

 Nyhetsbyrån Direkt. Jämställdhetsministern: Inte tid att lagstifta om kvotering. Dagens Industri. 2013-04-23. 
86

 Nilsson, Anna. Lagstiftning är fel väg. Dagens Nyheter. 2013-01-21. 
87

 Connell, R. W. 2008. Sid. 115-117 
88

 Hirdman, Yvonne. 2003. Sid. 148-152 



33 

 

försöka motverka dessa strukturer. Även fast förespråkarna utgår ifrån att kvotering som 

helhet är en rättighet och stämmer överens med argument för rättvisa så problematiseras inte 

kvotering som handlingsplan. Man gör en gruppering där den reella representationen som 

lagstadgad kvotering ger är lösningen som kommer ändra den underliggande genusordningen, 

och genom det så framställer man kvinnor som en enhetlig grupp i vilket man glömmer 

individerna.
89

 Förespråkarnas perspektiv kan även kopplas till maktens tre ansikten, i och med 

att man förespråkar en aktiv handling av makt för att man ska kunna förändra den osynliga 

makten. Samtidigt problematiserar man inte varför den osynliga makten existerar, man ser att 

statens inblandning kan ge kvinnor lika möjligheter till posterna, men då kan man även 

ifrågasätta om attitydförändringarna och underliggande strukturer också kommer att ändras, 

vilket inte framgår från förespråkarna.
90

 Detta kan gruppera kvinnor till en viss klassificering i 

vilket man glömmer att klass, etnicitet, ålder osv även påverkar strukturerna.
91

 

 

Motståndarna till kvotering ser i vissa fall bakomliggande strukturer men menar att man inte 

tar tag i det riktiga problemet med kvotering, kvotering är inte lika med jämställdhet och är 

enligt dem ett kraftigt övertramp av staten på individens rättigheter, äganderätten. Därför blir 

det också en dualism gällande attityderna kring isärhållandet av könen, eftersom att 

motståndarna framhäver att strukturer och maktrelationer existerar, men inte att den påverkar 

på samma sätt i den privata sektorn för där kan bolagsstyrelserna ”avgöra rätt kompetens”.
92

 

Man måste istället utforma andra tillvägagångssätt för att förändra företagens 

rekryteringsprocess. 

 

Aktörer 
 

Istället för att identifiera och presentera de enskilda aktörerna i debatten har vi försökt att 

urskilja mönster av uttalanden och handlingar. Genom att studera de utvalda texterna ett 

flertal gånger har vi kunnat kategorisera aktörerna i 4 grupper, 2 grupper för kvotering och 2 

mot. Vi har något framfusigt gett dessa grupper namn, vissa hämtat från vårt material, andra 

uppdiktade för att bäst beskriva gruppen. Vi inser att det kan vara problematiskt att göra denna 

generaliserande uppdelning men har under bearbetningen funnit ett stort värde i att göra just 

detta i kartläggningen av diskursen i sin helhet. Det finns dock ett fåtal debattörer som inte 
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faller in under några av dessa grupper utan snarare rör sig utanför eller mellan två av dem men 

värdet av denna uppsats ligger i att finna de gemensamma dragen av diskursen, vi vill 

poängtera att de gemensamma särdragen är för oss relevanta för att besvara vår fråga. På det 

stora hela karaktäriserar denna indelning vilka betydande ståndpunkter det finns gällande 

kvotering. 

 

De pragmatiska ekonomerna (för kvotering) fokuserar uteslutande på de ekonomiska 

aspekterna som kvotering till bolagsstyrelser kan ge. Argumentationen tar avstamp från de 

vinstsiffror i näringslivet som visats upp från andra delar av Europa efter att man lagstiftat om 

könskvotering. Kvotering beskrivs som en nödvändig åtgärd för att uppnå samma grad av 

tillväxt som hos de föregående länderna, att kunna konkurrera med dem, Sverige får inte 

halka efter. Annika Elias, ordförande Ledarna, skriver; 

”Vi anser också att det är nödvändigt att lagstifta om könskvotering till börsbolagens 

styrelser. Precis som våra nordiska grannar Norge och Island, och EU-länder som Frankrike, 

Holland och Spanien redan har gjort. Dessa länder är viktiga handelspartner och 

konkurrerar med Sverige om högutbildad arbetskraft på en allt mer internationell 

arbetsmarknad.”
93

 

 

Det är de positiva effekterna som diskuteras, det är resultatet som motiverar kvoteringen, 

debattörerna lägger ingen vikt vid själva handlingen i sig, kvoteringen. Man tänker inte lika 

mycket på handlingen i sig utan endast på resultat. Det är tydligt att de pragmatiska 

ekonomerna håller sig till marknadsekonomiskt språk. Karin Thoreburn är en av diskursens 

aktörer som lägger stor vikt vid de positiva effekterna av könskvotering till bolagsstyrelser; 

”Det är relativt oomstritt inom forskningen att det finns en tydlig samvariation mellan 

kvinnor i styrelsen och bättre resultat, högre avkastning på eget kapital, högre räntabilitet på 

totalt kapital och högre försäljningstillväxt. Det finns även en positiv korrelation med 

företagens sociala ansvarstagande, miljöansvar och förbättrade ledningsmetoder”
94

 

 

Finansminister Anders Borg är även en av dem som tror att kvotering kan vara en bra eller en 

enda lösning till den ojämna fördelningen i styrelserummen. Hans argument vilar 

övervägande på det ekonomiska utfallet av kvoteringen; 

”Anders Borg slår fast att han finner det rimligt att man har jämställdhet i bolagsstyrelser. 

Han säger att det vore bra för Sverige. Han tar de statligt ägda bolagen som ett positivt 

exempel. Där har det uppnåtts en jämn könsfördelning i styrelserna. 

– Jag kan inte se att vi har tappat i lönsamhet på en jämn representation mellan män och 
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kvinnor i styrelserna.”
95

 

LO:s ordförande Karl-Petter Thorvalds personliga åsikt är att kvotering kan ha många positiva 

effekter, det är dock inget krav från LO att införa kvotering. Thorvald säger själv till SVT 

Nyheter att; 

”Jag tror att de svenska företagen på sikt skulle tjäna enormt mycket om man får in den 

kvinnliga kompetensen”
96

 

Rättvisans talare (för kvotering) ser kompetensen hos båda könen och menar att dagens 

situation med en stor manlig dominans i bolagsstyrelserna ger en fel bild av de kompetenser 

som faktiskt finns i samhället. De menar att det finns lika många kvinnor som män, som är 

kompetenta och att detta måste åtgärdas, förslagsvis genom kvotering. De som inte godtar 

kvotering menar att man nedvärderar kvinnans kompetens. Åsa Beckman skriver; 

”Om man kommer dragandes med att kvotering skulle vara förminskande bygger det ju bara 

på att man fortfarande ser kvinnliga erfarenheter som mindre värda. Hade de ansetts som en 

kunskap som tillförde något hade det varit självklart att kvotera. För: de som leder måste 

spegla dem som blir ledda.”
97

 

 

De framhäver den homosocialitet som präglar rekryteringsprocessen till de tyngre posterna, 

alltså den informella kvotering som funnits och finns även idag. Miljöpartisten Yuri Silva 

manar att; 

”Kvotering är inget mål i sig; det är ett medel som behövs så länge ”Anders 52 år” får åka 

snålskjuts medan kompetenta kvinnor blir stoppade av näringslivets glastak.”
98

 

 

Kvotering är för rättvisans talare ett steg i rätt riktning för jämställdhet och rättvisa. 

Centerpartisterna Torbjörn Egerhag och Kristina Jonäng uppmanar övriga i partiet att ställa 

sig bakom kvotering i familj och arbetsliv, inför sin partistämma skriver de; 

”Fler kvinnor och män världen över förväntar sig ett politiskt ledarskap som agerar för ökad 

jämställdhet. Men få av dessa upplever att det sker en förändring. Frågan till partierna blir 

vem som tar klivet för att leda Sverige och världen ännu ett steg i jämställdhetspolitiken? Vem 

ser till att vi lämnar det enkönade ledarskapet bakom oss?”
99

 

Här är det på många sätt handlingen i sig, kvoteringen, som är rättfärdigad eftersom det 

handlar om representation, på toppen ska både män och kvinnor representeras och i ungefär 

samma proportioner eftersom det reflekterar samhället i stort. Att staten vill reglera 
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näringslivet ytterligare ses inte som något problem utan snarare en skyldighet för att förändra 

de, för kvinnan, missgynnande strukturerna. Samtidigt ger det också en bild av det redan finns 

en kvotering av män idag som ses som naturlig, men i och med att den typen av rekrytering 

av ”män som hjälper män” ses som kompetens ifrågasätts den inte därför blir kvotering av 

kvinnor legitim.
100

 Här kan man även antyda att kompetens är sammankopplad med synen 

från särartsfeminismen, att man värdesätter kvinnans kompetens eftersom att den skiljer sig 

från mannens och bidrar därför med nya erfarenheter och kunskaper.
101

 

De principfasta karriäristerna (mot kvotering) vägrar att ”ta emot hjälp” genom 

kvotering och vill kämpa sig upp på egen hand. Här finner vi uteslutande kvinnor. Dessa talar 

om att, istället för att kvotera, öka självförtroendet och företagsamhet hos kvinnor och hur de 

ska få hjälp att klättra i karriären med utbildningar, mentorskap och förebilder. Maria Roswall 

driver mentorprogrammet Stella sedan år 2007 och jobbar med att förbättra tjejers självbild, 

Roswall säger; 

”Om de blir frisörer, morotsodlare eller astrofysiker spelar ingen roll för min del. Utan det 

handlar om att förbereda dem för livet, och en stor del av det är yrkeslivet. Har du en 

tydligare bild av dig själv och av vad du kan, vill och vågar, så blir du modigare.”
102

 

 

De tycker att det är olönsamt att synliggöra grupper, det är istället individerna som ska stå i 

centrum enligt debattörerna. Maria Ludvigsson är en av dem som är orolig över hur kvinnor i 

debatten framförs som en homogen grupp, hon skriver; 

Varför skulle politiken göra halt vid kön? En fråga i samma härad, och i mitt tycke än 

viktigare, är den om vi verkligen tjänar på att ständigt identifiera olika grupper. Är kvinnor i 

styrelser verkligen ”representanter” för andra kvinnor eller sitter de där på egna och unika 

meriter? Är en kvinna med två utrikes födda föräldrar och nedsatt hörsel i 

kvoteringssammanhang representant för tre grupper (kön, etnicitet, funktionsnedsättning) och 

hur ser hennes kvoteringsandel i så fall ut? Eller är hon helt enkelt bara sig själv?
103

 

 

Vad som framförallt kännetecknar denna grupp av aktörer är att utgångspunkten för 

argumentationen är ett nyliberalt ideologiskt perspektiv men att argumenten sedan går över till 

att handla om nedvärderingen att bli inkvoterad som kvinna. Moderaten Jessica Schedvin 

menar att; 

”Kvotering är ett särbehandlingssystem som enbart är statens bekräftelse på att kvinnor är en 

underställd grupp i samhället som inte är kapabel till att klara sig utan kvotering.”
104
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Kvotering är i dessa aktörers ögon orättvist, de som blir inkvoterade innehar inte den rätta 

kompetensen och kommer bli nedvärderad på arbetsplatsen; 

”Jag skulle aldrig vilja bli inkvoterad som kvinna. Det är det mest förnedrade som finns i 

dessa sammanhang”
105

  

 

säger Helena Bonnier som är moderat styrelseordförande i Stockholms Hamn AB. Trots att 

principen om individens fri och rättigheter i den nyliberalistiska traditionen framhålls som den 

centrala anledningen till att kvotering är fel uppfattar vi snarare uttalandena som en avhyvling 

eller uppmaning till de kvinnor som är för kvotering. En avhyvling då en kvoterad kvinna 

nedvärderas och rekryterats på orättvisa grunder, en uppmaning att höja självförtroendet hos 

kvinnor så de kan ta sig på egen hand till de högre positionerna. Centerpartisten Anna Nilsson 

skriver först; 

”I ett liberalt samhälle ska var och en behandlas utifrån den individ hon är och alla 

människors möjlighet till makt över sitt liv är en frihetsfråga och ska inte vara beroende av 

vilket kön individen har.”
106

 

 

Hon skriver sedan om Sveriges tradition att inte skryta och menar att vi redan från tidig 

skolålder måste lära oss att vara stolta över våra prestationer och att höja varandra; 

”För mig förefaller det löjeväckande när den kvinnliga kursettan från Handelshögskolan 

väljer att inte berätta detta, kompetens är inget att skämmas för.”
107

 

 

Att de kvinnor som skulle kvoteras in inte är kompetenta nog ser vi som en stark 

sammankoppling till kvinnan som det andra könet, det framkommer tydligt att det är 

kvinnorna det är fel på, det är de som behöver hjälpas. Debattören Nima Sanandaji skriver i 

aftonbladet att; 

”Borgs alternativ – könskvotering – riskerar att sprida den felaktiga bilden att kvinnor inte 

har förmågan att ta sig fram genom egen kraft.”
108

 

 

Det framgår tydligt att synen på kvotering här innebär att den kvinna som kvoteras in troligen 

kommer att sakna kompetensen som krävs eller att det finns en man som blir bortvald med 

högre kompetens. Även här anser vi att genusordningen tydliggörs i och med att kvinnor 

jämförs till mannen och de hegemoniska maskulina egenskaper som anses krävas. Man 

beskriver hur kvotering är att se kvinnan som svag, samtidigt hävdar de att självförtroendet 

måste höjas vilket indirekt beskriver det som att kvinnor redan är underordnade. Genom det så 

förutsätter man att det är kvinnorna som måste förändras och, inte maktsystemet som sätter 
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kvinnor i den positionen.
109

 Att det traditionellt skulle finnas informell kvotering som lyfter 

mannens kompetens och nedvärderar kvinnans påpekas inte av dessa debattörer. Tvärtom ser 

man från denna synvinkel att identifierandet av grupper och strukturer snarare förstärker dem 

istället för att upplösa dem. Istället som nämnt innan förespråkar man arbetet underifrån, 

stärkandet av kvinnor, av deras självförtroende, personliga nätverk och karriärer. 

 

Kompetensens fanbärare (mot kvotering) argumenterar ensidigt mot kvotering eftersom 

företagens kompetensbehov alltid måste avgöra vem som ska rekryteras. Här framhålls 

faktumet att företag själva får bestämma vilken kompetens som behövs är en självklarhet och 

att de borde få fortsätta göra detta. I Svenska Dagbladet kritiserades den mjuka lagstiftning 

Jämställdhetsminister Sabuni gav förslag på gällande bolagsstyrelser; 

”Tvingande lagstiftning som gör att ägare till företag inte själva får bestämma är vi definitivt 

emot, säger Carina Lindfelt, chef för Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsavdelning. Hon 

föredrar att prata med företagen framför tvingande åtgärder. –  Företagare vill vara 

attraktiva arbetsgivare och de slåss om att hitta de bästa kandidaterna. Så detta är en viktig 

fråga för dem”
110

 

 

Argumenten vilar således på den nyliberala ideologin, man framhåller äganderätten och att 

näringslivet och staten ska hållas isär. De flesta av dessa debattörer är av åsikten att en jämn 

fördelning mellan könen är att föredra, att det bildar dynamiska grupper som är bra för 

företagen. Det är en förändring som företagen själva måste ta itu med, Suzanne Sandler 

skriver; 

”Vi ser hellre en debatt om hur bolagen kan kompetensinventera sin styrelse, valberedning 

och högre chefspositioner i sina årsredovisningar och att ytterligare öka transparensen samt 

förmå börsbolagens styrelser och ledningar att reflektera över om bolaget har rätt 

bemanning.”
111

 

 

Det finns ett stöd för att företagen står inför en utmaning, att kompetensen finns hos fler än 

hos männen och att denna måste tas tillvara på. I Caroline Lindfelts rapport ”Kampen om 

kompetensen lyfter jämställdheten” uttrycker sig Caroline Berg, Personal och 

kommunikatörsdirektör på Axel Johnson AB om företagens kompetensbehov; 

”Företagen är verksamma i hela samhället och därför behöver vi ha medarbetare som förstår 

alla kunder och som speglar det samhälle vi verkar. Om vi vill fortsätta vara bäst så behöver 

vi rekrytera i 100 procent av talangpoolen, inte bara i en del av den.”
112
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Trots den underliggande ideologiska grunden läggs huvuddelen av argumenten kring 

kompetens. Att man inte går djupare in på den ideologiska aspekten samtidigt som man heller 

inte för någon diskussion om varför könsfördelningen är ojämn framställer denna grupp som 

onekligen stagnerad. Kompetensens fanbärare är visserligen inte helt tillfredsställda med den 

rekryteringsprocess som präglar näringslivet, de menar att förändringar behövs men man 

menar att denna förändring måste ske inom företagen själva och att det kan ta tid. Denna 

grupp ser underrepresentationen av kvinnor som problematisk, en ökning av dem som 

välkomnande men problematiserar inte företagens strukturer och vill inte påskynda några 

förändringsprocesser. Debattörernas argumentation blir på många sätt dubbeltydig, problemen 

finns där men inga konkreta lösningar eller motargument, vilket endast reproducerar den 

osynliga makten av att mäns kompetens upphöjs och kvinnors kompetens förminskas.
113

 

Josefine Edström, utredare Saco, skriver; 

”Saco står för meritokrati, där kompetens styr och utvecklar samhället. Om grunden till 

dagens mansdominans skulle vara att män i högre utsträckning än kvinnor är bättre utbildade 

och mer kompetenta, har ett större intresse och engagemang för höga befattningar – ska 

kvinnor ändå ha minst 40 procent av platserna just för att de är kvinnor? Frågan är i och för 

sig hypotetisk, inget tyder på att det förhåller sig så. Kvinnor är i själva verket mer utbildade 

och har bättre betyg än män. Sacos studier visar också att män och kvinnor är mer lika än 

olika när det gäller vilja och förmåga att leda. Men den hypotetiska frågan tydliggör ändå en 

principiell skillnad i våra organisationers synsätt.”
114

 

 

Argumentationen förhåller sig till åsikten att företagen själva ska få sätta rätt kompetens på 

rätt plats, på äganderätten, kompetensbehovet och konkurrens. Att dessa debattörer inte 

förhåller sig till eller inte tar den forskning som gjorts på homosocialitet i bolagsstyrelser på 

allvar och att man rent av kan missa den informella kvoteringen, de missgynnande 

strukturerna, betyder att man inte besvarar kvoteringens förespråkares argument. Det är där av 

vi ser att denna grupp är den mest inskränkta medan de andra grupperna till viss del har inslag 

av varandras problematik trots sina olika perspektiv.
115

 

 

Diskursens handlingsutrymme 
 

Kvoteringsdiskursen i Sverige år 2013 är en snäv diskurs som är begränsad till kvotering till 

bolagsstyrelser med små inslag av argumentering kring uppdelning av föräldraförsäkringen. 

Därför får kvoteringsdiskursen störst handlingsutrymme inom bolagsstyrelser. Det visar också 
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på att kvotering inte har utrymme på någon annan arena i samhället som man kan se det idag. 

Vi tycker att det är viktigt att framhäva att det handlar om kvotering till maktpositioner i 

bolagsstyrelser vilket ur ett genusperspektiv indirekt betyder maktpositioner i samhället. Att 

man vill bibehålla den genusordningen som inte tillåter kvinnor att på ett lättillgängligt sätt 

kunna avancera och få mer makt, vilket endast reproducerar normen av den hegemoniska 

maskuliniteten som ideal. Genom jämställdhetsperspektiv, ideologiska grunder kan man se 

mönster av hur och varför man reproducerar den genusordningen och framställer den som 

naturlig. En intressant maktvinkel är också att kvotering inte kommer upp på dagordningen på 

andra samhällsarenor och håller endast diskursen inom bolagsstyrelser, en form av ”maktens 

andra ansikte”. Att kvotering inom bolaggstyrelser är diskursens fokus kan innebära att man 

av medvetna eller omedvetna försök begränsar diskursen till uppenbara maktrelationer medan 

andra maktrelationer inte tas upp på dagordningen och därmed förbises. Ett antagande som 

skulle kunna göras är att om stödet för kvotering till bolagstyrelser ökar och kommer till att 

lagstiftas också kan leda till att diskursen förändras till att innefatta fler samhällsarenor. 

Diskursen och dess handlingsutrymme är därmed en maktform som påverkar aktörer och 

uppfattningar, vad som får sägas och inte sägas och därmed hur diskursen påverkar och 

utvecklar attityder till kvotering. 

 

Vi har med hjälp av kategorisering av diskursen fångat in det återkommande, aktörer, 

jämställdhetsperspektiv och ideologiska grunder. Det har visat sig vara en begränsad diskurs 

tydligt uppdelad i flera läger med olika perspektiv. Intressanta faktorer är att det saknas 

motargument till lagstiftad kvotering som vilar på och uttrycker ett rent nyliberalt ideologiskt 

perspektiv. Motargumentationen tycks ständigt vila på en genusordning och utvecklas till hur 

kvinnor ska kämpa sig upp på egen hand eller hur näringslivet ska eller redan håller på att 

vidta åtgärder för att öka på den kvinnliga representationen. Debattörerna mot kvotering 

underbygger inte de principiella argumenten och faktum är att man gång på gång skjuter sig 

själva i foten när diskussionen går över till hur de ska lyckas få in fler kvinnor i 

bolagsstyrelser. Anledningen är att den kvinnosyn som framkommer är att kvinnan är 

underordnad, att det är hennes självförtroende som behöver stärkas och att hon behöver 

förebilder och mentorskap. De hjälper snarare till att reproducera den genusordning som finns 

där mannen är normen. Att inte erkänna de homosociala egenskaperna i bolagsstyrelserna, 

som forskning visar finns, att de istället vill försöka anpassa kvinnan till de rådande normerna, 
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leder indirekt till kvinnan framhålls som den avvikande, problemet som måste lösas.
116

 Därför 

anser vi att genusordningen med kvinnan som det nedvärderade och avvikande könet visar sig 

tydligt i kvoteringsmotståndarnas argumentation, de anser själva att det är lönlöst att 

identifiera grupper men de gör det omedvetet nästan varje gång. Detta uppfattar vi begränsar 

motståndarnas framgångar i debatten. De belyser de företag och satsningar som gjort en viss 

mån av framgångar men missar den problematik förespråkarna grundar sin argumentation på. 

 

Förespråkarna argumenterar för varför staten bör lägga sig i denna angelägenhet på grundval 

av rättvisa och jämställdhet. Debattörer med socialismen som ideologiskt perspektiv finner 

uppenbarligen färre svårigheter med att reglera näringslivet än de med nyliberala. Istället 

framkommer lagstiftning om kvotering snarare som statens skyldighet, ett naturligt steg i 

jämställdhetsutvecklingen. Sedan ser vi ändå att diskussionen glider vidare in på ekonomisk 

tillväxt och konkurrenskraft, som vi tolkar det, ett försök att vinna poäng hos motståndarna, 

nyliberalerna och näringslivet. Först kommer rättviseargumentet sedan kommer den 

ekonomiska vinsten som förstärkning. Precis som för motståndarna missar man här 

djupgående principiella resonemang. Statens ytterligare inblandning problematiseras mycket 

lite man tar inte på allvar åt sig motargumenten om individens fri och rättigheter det vill säga 

äganderätten.  

 

Det finns som tidigare nämnt en uppdelning mellan dem som betonar den ekonomiska 

tillväxten och dem som betonar rättvisa och jämställdhet. Den senare gruppen har mer än 

någon annan aktörsgrupp tagit till sig den genusvetenskapliga forskningen och då främst den 

om hur homosocialitet många gånger styr rekryteringsprocesser, att det finns en form av 

informell kvotering som gynnar män.
117

 Ändå begränsas återigen diskursen av att man inte 

djupare diskuterar alternativa lösningar från förespråkarna och kvotering kan av motståndarna 

förkastas som en kosmetisk snabblösning som inte tar itu med de verkliga problemen, de 

underliggande strukturerna. Hos förespråkarna precis som motståndarna finner vi att det är 

kvinnan som är på väg någonstans, hon ska komma in i de manligt dominerade 

styrelserummen. Vi har funnit ytterst lite argumentation som istället grundar sig på att mannen 

ska förändras, att förhållandena som råder först ska ändras, för att sedan attrahera kvinnorna 

och göra positionerna lika lättillgängliga för kvinnor som män. Detta är ett omvänt 

resonemang som vi anser att båda sidor skulle vinna på om de tog på allvar. 
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Slutsats och slutdiskussion  
 

Kvoteringsdiskursen i Sverige år 2013 är en diskurs med litet handlingsutrymme i sin helhet. 

Den återfinns främst gällande bolagsstyrelser och andra samhällsarenor kvotering skulle 

kunna diskuteras på utesluts på detta sätt. Vår analys grundar sig som lämpligast därför på 

diskursens fokus, kvotering till bolagsstyrelser. I diskursen gällande kvotering finner vi ett 

synsätt som utgår från att strukturer och normer formar kvinnor och mäns liv olika, men även 

två sidor som faktiskt kraftigt skiljer sig ifrån varandra, mestadels beroende på deras 

respektive ideologiska grund och jämställdhetsperspektiv. Formen av kvotering som har 

analyserats behandlar kvotering inom bolagsstyrelser och är den debatt som fått störst 

utrymme Sverige. Det främsta jämställdhetsperspektivet från förespråkarnas argumentation är 

huvudsakligen särartsfeministiskt att kvinnor bidrar med nya erfarenheter och har en 

kompetens som ska värdesättas lika högt som männens, samt att den reella representationen 

av kvinnor är jämställdhet. Kvotering är inte ett mål utan en handling som är rättvis och ska 

vara en naturlig följd i jämställdhetsutvecklingen. Den ideologiska utgångspunken är 

socialismen eftersom att man ser det som statens skyldighet att motverka orättvisor, specifikt 

ojämställdhet. Därför diskuteras inte huruvida det är fel av staten att ingripa i äganderätten. 

Det främsta jämställdhetsperspektivet från motståndarnas argumentation är huvudsakligen 

individualistiskt där kön är oväsentligt eftersom att individen är okränkbar och kan inte 

grupperas i olika fack. Kvotering blir därför en diskriminerande handling i vilket man både 

nervärderar kvinnor kompetens och åsidosätter män. Jämställdhet uppnås genom 

likabehandling där man fokuserar på kompetens och individuell handlingskraft. Den 

ideologiska grunden vilar således på ett nyliberalistiskt perspektiv där individens fri- och 

rättigheter är centrala och är principer som inte får brytas. 

 

Genom analysen har vi sammanställt 4 aktörsgrupper som dominerar diskursen gällande 

kvotering och har med hjälp av denna kategorisering fått en översiktlig bild av diskursens 

handlingsutrymme samt begränsningar. Det finns två grupper som förespråkar kvotering samt 

två motsätter sig där en på var sida förhåller sig till de ideologiska perspektiven. De andra 

gruppernas argumentation bygger istället på tillväxt och konkurrens (för kvotering) samt 

kompetens (mot kvotering). Kvoteringsdiskursen är fortfarande omstridd i Sverige eftersom 

att debatten är stagnerad, de ideologiska grunderna och jämställdhetsperspektiven skiljer sig 

allt för mycket åt. Men en ytterligare bidragande faktor som vi har funnit är den reproduktion 
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av genusordningen som både motståndare och förespråkare bidrar till. Där den hegemoniska 

maskuliniteten fortfarande ses som norm och det är kvinnan som är avvikande. Både 

för/motsidan har tydliggjort att kvinnor har bestämda egenskaper som döljs bakom andra 

värderingar så som kompetens och rättvisa, och de komplexa maktstrukturerna som 

genusvetenskap framhäver får därför inget utrymme. Debatten skulle kunna utvecklas därifrån 

beror på huruvida någon av sidorna lyckas finna en lösning på andra sidans problematik. Vi 

vill dock hävda att det finns en överhängande oro över hela diskursen, att Sverige halkar efter 

i jämställdhet gör att debatten kring kvotering sätter press på att finna en lösning. Gällande 

stödet av lagstadgad kvotering är det enligt oss tydligt att diskursen övervägande lutar mot 

motståndarnas sida med svenskt näringsliv i spetsen. Företag ska efter egen förmåga besluta 

vilken kompetens som efterfrågas, varav kön är oväsentligt och kvotering är diskriminerande.  

 

Det kan finnas invändningar på det material som har valts ut för denna undersökning eftersom 

det är begränsat till texter hämtade från olika medier. Man kan fråga sig om materialet är det 

bästa för att besvara vår fråga. En opinionsmätning eller kvalitativa intervjuer hade kanske 

också kunnat ligga till grund för vårt material. Men våra metodologiska övervägningar 

utmynnade i att dessa texter fångar in diskursens essens. Texterna är skapade av aktörer som 

är påverkade av samhället och i sin tur påverkar texterna andra människor, på detta sätt 

återspeglar texterna samhällsfenomen. 

 

Vi har i denna kandidatuppsats bidragit med nya kunskaper om varför kvotering fortfarande är 

en omstridd fråga. Trots att det fortfarande inte finns ett övervägande stöd för lagstadgad 

kvotering växer oron större över hur den kvinnliga representationen på betydande poster ska 

öka. En fråga som växt under arbetets gång är; om det blir extra svårt för Sverige att satsa på 

kvotering eller andra åtgärder just därför att landet en gång har varit världens mest jämställda? 

Forskningsresultat visar ojämställdhet i löneskillnader, arbetstimmar och på chefspositioner 

men i praktiken verkar mycket lite hända; finns det ett attitydproblem? Vi kan se att fokus 

gällande kvotering inriktas på att kvinnor ska förändras och att man sällan inriktar sig på att 

båda könen ska förändras och utvecklas. Vi tror att det behöver bedrivas mer forskning och 

satsning på implementerandet av genusteori inom både utbildning och arbetsmarknad. 

Specifikt för att ge en ökad medvetenhet av maktstrukturer och hur dessa förändras och 

påverkar människor medvetet och omedvetet. Vi ser även att det finns ett behov av forskning 

kring attitydförändringar bland kvinnor och män i företag som har lagstadgad kvotering, för 

att undersöka om de underliggande strukturerna har förminskats.   
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Bilaga 
 

Alla artiklar som framgår efter sök på ”kvotering” på DN hemsida, publicerade under år 

2013. Med undantag för de som endast nämner kvotering som inslag i huvudsakligen annat 

ämne. 

1. Lena Sommestad (för ökad kvotering av föräldraförsäkringen) positiv innan S-

kongressen 

http://www.dn.se/nyheter/politik/sommestad-tror-pa-okad-kvoteringen-av-foraldraledighet 

(hämtad den 2 maj 2013) 

Lena Sommestad upplever ett starkt stöd från Stefan Löven och från många ombud inför S-

kongressen, hon menar att många kommer stå bakom en ökad kvotering av 

föräldraförsäkringen. Stefan Löven har dock nekat till att det finns förslag om ytterligare 

kvotering. Löven har dock talat om könsmaktsordningen som måste brytas och han har enligt 

Sommestad en stark feministisk övertygelse. 

Mats J. Larsson för DN politik, den 2013-04-05 

 

2. Socialdemokraterna och föräldraförsäkringen 

http://www.dn.se/nyheter/politik/s-nadde-kompromiss-om-foraldraforsakring (hämtad den 2 

maj 2013) 

Kompromissbeslut på S-kongressen vilket innebär att man vill jobba för en mer jämställd 

föräldraförsäkring men ändå är öppen för att kompromissa med de partier man kan komma i 

allians med, målet blir en tredelning. S-studenter S-kvinnor och SSU ville dock gå längre och 

göra en lik delning i två delar mellan föräldrarna vilket studentförbundets ordförande menar är 

en individualisering av föräldraförsäkringen. Tidigare har Stefan Löven uttryckt att många 

familjer vill planera sin egen föräldraledighet och att det räcker med kvotering. Lena 

Sommestad menar att väljarna måste övertygas att kvotering är för samhällets bästa och att 

många pappor dessutom inte törs ta ut föräldraledighet idag. 

Eva Stenberg för DN politik, den 2013-04-06 

 

3. Ledarskribent uppmanar till jämställdhet 

http://www.dn.se/ledare/signerat/kom-upp-ur-bunkern-ta-tag-i-jamstalldheten (hämtad den 2 

maj 2013) 

Ledaren är i princip ett svar till Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, som 

http://www.dn.se/nyheter/politik/sommestad-tror-pa-okad-kvoteringen-av-foraldraledighet
http://www.dn.se/nyheter/politik/s-nadde-kompromiss-om-foraldraforsakring
http://www.dn.se/ledare/signerat/kom-upp-ur-bunkern-ta-tag-i-jamstalldheten
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ska ha hämtat information om hur kvinnor påverkar bolagsstyrelser och företag från en 

rapport gjord av en professor i finansiell ekonomi. Sammantaget ska det ha framställts som att 

kvinnor varken försämrar eller förbättrar. Susanna Birgerson för DN menar dock att det fanns 

flera resultat i rapporten som ger skäl till mer jämställda bolagsstyrelser. De visar sig vara mer 

lönsamma (man vet inte om kvinnor drar sig till lönsamma företag eller om kvinnorna gör 

företagen mer lönsamma), ambitiösa och noggranna, har högre närvaro och ställer högre krav 

på sin vd. Högre representation av kvinnor bland styrelsen ska tydligen också visa samband 

med mer jämställda ledningsgrupper. Birgersson menar dock inte att kvotering är att föredra, 

då måste man också kvotera in andra åldrar och etniciteter. Hon uppmanar svenskt näringsliv 

att sluta hata kvotering och istället börja diskutera hur man kan jobba för högre jämställdhet. 

Susanna Birgersson för DN ledare, signerat, den 2013-03-24 

 

4. Nyhetskrönikör för kvotering 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/asa-beckman-okej-att-bli-befordrad-for-meriten-att-vara-

kvinna (hämtad den 3 maj 2013) 

Åsa Beckman motiverar varför det är helt okej att bli in kvoterad pga. Kön. Hon menar på att 

vi har olika erfarenheter som män och kvinnor, att det kan vara en merit att vara just kvinna 

eftersom man inom hennes bransch, journalistiken, eftersom hon kan ha kunskaper om vad 

som tilltalar kvinnor som är halva mängden av deras kunder. Hon är övertygad om att samma 

sak gäller Reinfeldt och hans regering. Om man inte förstår detta menar hon att man inte 

värderar de kvinnliga erfarenheterna lika högt som männens. Att kvinnor hålls ifrån 

styrelserummen av männen görs i brist på kompetens. 

Åsa Beckman för DN nyhetskrönikan, den 2013-02-17 

 

5. Folkpartiets kvotering som inte är kvotering 

http://www.dn.se/nyheter/politik/fps-jamstalldhetslag-far-kritik-av-allianskamrater-1 (hämtad 

den 3 maj 2013) 

Folkpartiet vill lagstifta om könskvotering i företagsledningar, företagen har god vilja men det 

går för långsamt. Könskvoten ska bestämmas av hänsyn till branschens särskilda villkor. 

Detta ska leda till säkrad kompetens och minskad könsdiskriminering. De hoppas att få med 

sig moderaterna men där är man mer tveksam med tanke på äganderätten. Svenskt näringsliv 

menar att det är viktigt att låta företaget själv bestämma vem man vil anställa. 

Amanda Johansson Murie för DN politik, den 2013-01-20 

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/asa-beckman-okej-att-bli-befordrad-for-meriten-att-vara-kvinna
http://www.dn.se/nyheter/sverige/asa-beckman-okej-att-bli-befordrad-for-meriten-att-vara-kvinna
http://www.dn.se/nyheter/politik/fps-jamstalldhetslag-far-kritik-av-allianskamrater-1
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6. Gehör från Sossar om kvoteringen som inte var kvotering 

http://www.dn.se/debatt/sabunis-initiativ-steg-i-ratt-riktning (hämtad den 3 maj 2013) 

Angående jämställdhetsministerns sista tal där hon hävdar att Sverige är världens mest 

jämställda land hävdar istället tre sossar att det nu halkat ner till fjärdeplats. Förslaget om 

lagstiftning i bolagsstyrelser ser de som ett litet steg närmare jämställdhet. De anser att det 

även borde föreslås hos bolagsstyrelser. De menar att deras positiva syn på könskvotering som 

jämställdhetsverktyg delas med delar av Europa. De menar att regeringen har mycket annat att 

göra i jämställdhetsarbetet, kvotering är inte allt bl.a. måste diskriminering av kvinnor på 

arbetsplatser bekämpas och att kvinnligt företagande stimuleras (ingenting nämns om att 

förändra den bakomliggande strukturen för detta t.ex. normerna på arbetsplatsen). 

Ylva Johansson (S), vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott 

Olle Ludvigsson (S), Europaparlamentariker 

Anna Hedh (S), Europaparlamentariker   

För DN debatt, replik, den 2013-01-21 

 

7. Replik till jämställdhetsministern om kvoteringen som inte var kvotering 

http://www.dn.se/debatt/lagstiftning-ar-fel-vag (hämtad den 3 maj 2013) 

Anna Nilsson menar att kvotering är fel väg att gå, var och en ska behandlas som en individ. 

Förändringen måste i ett ojämnställt samhälle komma underifrån. I hårdande kokurrens måste 

istället företagsledningar syna sina kompetenskrav. Vi borde vara stolta över våra prestationer 

och kompetens är ingenting att skämmas för menar Nilsson. 

Anna Nilsson (C) DN debatt, replik, den 2013-01-21 

 

Alla artiklar som framgår efter sök på ”kvotering” på Aftonbladet hemsida under år 2013. 

Med undantag för de som endast nämner kvotering som inslag i huvudsakligen annat ämne. 

 

8. Kvotering är fel väg att gå för ökad tillväxt 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article16658954.ab (hämtad den 3 

maj 2013) 

Kvotering är missriktad politik istället borde man satsa på tillväxtreformer. Pekar på 

framgångar i USA och Storbritannien som skett utan kvotering. Det är istället miljoner 

kvinnor som kämpat sig fram av egen kraft som gjort skillnaden. Könskvotering riskerar att 

sprida en felaktig bild av att kvinnor inte kan ta sig framåt av egen kraft. 

Nima Sanandaji, Aftonbladet debatt, 24 april 2013 

http://www.dn.se/debatt/sabunis-initiativ-steg-i-ratt-riktning
http://www.dn.se/debatt/lagstiftning-ar-fel-vag
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article16658954.ab
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9. Kristdemokraterna vill inte ha middagsgäster 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/familj/article16600680.ab (hämtad den 4 maj 

2013) 

Kristdemokraterna debatterar för att Socialdemokraterna ska låta familjerna bestämma över 

föräldraledigheten själva. Politikerna ska inte komma in till familjernas köksbord och 

bestämma över deras vardagsliv. Dessutom visar man upp siffror på att fler kvinnor än män är 

skeptiska till ytterligare kvotering, en tredje pappamånad. Emma Henriksson för Aftonbladet 

debatt, den 2013-04-15 

 

10. S-kongressens kompromiss, återigen 

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article16553975.ab (hämtad den 4 maj 

2013) 

Stefan Lövens slår fast vid att föräldrarna måste få bestämma själva hemma vid köksborden 

över hur de vill dela upp föräldraförsäkringen. Lena Hallengren menar dock att försäkringen 

måste bli individualiserad men att detta inte kommer hända eller att Sverige kommer bli 

jämställt med en borgerlig regering. S-kvinnorna och vänsterfalangen vill ta större steg men 

har kompromissat och stödjer sin partiledning. 

TT inrikes, den 2013-04-06 

 

Artiklar sökta på Google ”kvotering” publicerade under år 2013.  

 

11. Anders Borg om kvotering som nödvändigt tvång 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/borg-oppnar-for-lag-om-kvotering_8106368.svd 

(hämtad den 5 maj 2013) 

I Svenska dagbladet: Anders Borg säger i en intervju till Dagens Industri att kvotering till 

bolagsstyrelser kan bli ett måste. Kvinnorepresentationen ökar för långsamt och det kan sluta 

med att vi tvingas till kvotering menar finansministern. Han tyckerför övrigt att en jämn 

fördelning vore rimlig och att det vore bra för Sverige. De statliga bolagen ser han som 

positiva exempel och han kan inte se att de tappat i lönsamhet. 

Klas Andersson, reporter Näringsliv, Svenska Dagbladet 20 april 2013 

 

 

 

 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/familj/article16600680.ab
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article16553975.ab
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/borg-oppnar-for-lag-om-kvotering_8106368.svd
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12. Oenighet i alliansen om kvotering 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/standiga-brak-om-kvotering-i-

alliansen_8140304.svd (hämtad den 5 maj 2013) 

Svenska Dagbladet: finansministern säger i en intervju att kvotering kan bli tvunget, 

statsministern är även vagt positiv. Men enligt en enkätundersökning är 60 ledamöter i 

alliansen mot kvotering, andra säger: jag är för jämställdhet men mertiter ska avgöra. 

Moderaternas kvinnoförbund är även emot, de vill att man jobbar med attitydförändringar i 

tidiga åldrar. De menar att deras parti och partistyrelse blev jämställt för att de helt enkelt 

bestämde sig för det. De tror på diskussion och att hela samhället måste förändras. Kritiker 

menar att Borg kan göra sådana här uttalanden eftersom han inte har stöd med sig och inte 

måste hålla vad han lovar, andra menar att han är pragmatiker, tänker på rättvisa och 

ekonomisk vinning. Drude Dahlerup ser sambandet med ekonomisk vinning men menar att 

det kan ha att göra med företag som överlag är moderna.   

”I Sverige är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för kvoteringslagstiftning 

men så länge allianspartierna inte är överens samtidigt som Sverigedemokraterna är emot 

finns ingen politisk majoritet för detta i riksdagen. Ändå tror Drude Dahlerup att en 

förändring är oundviklig.  

– Att Sverige som i alla andra sammanhang vill profilera sig som jämställt inte skulle hänga 

med på detta är i längden inte sannolikt. Detta är en europeisk trend och jag tror att 

allianspartierna kommer ändra sig. Det kan bli en valfråga 2014, säger hon.” 

(en tanke: Sverige ser sig som mest jämställt, därför det blir svårt att anta kvotering?) 

Erik Olsson, Svenska Dagbladet 3 maj 2013 

 

13. Inte tid till att lagstifta om kvotering 

http://www.di.se/#!/artiklar/2013/4/23/jamstalldhetsministern-inte-tid-att-lagstifta-om-

kvotering/ (hämtad den 5 maj 2013) 

Jämställdhetsministern säger att det finns principiella invändningar om att blanda sig i ägarnas 

styrning av bolagen, att vi inte kommit till punkten för kvotering än. Hon tror att det finns 

andra självstyrande sätt att öka kvinnornas representation och att politiken kan visa vägen 

med att lagstifta för bolag i kommunal och landsting. När det gället föräldraförsäkringen vill 

hon i första hand att den ”utvecklas”, i andra hand att det blir en tredje pappamånad. 

Anledningen till att inte förändra för mycket är att man inte vill styra människors vardag, 

samtidigt måste politiken våga fatta kontroversiella beslut. 

Nyhetsbyrån Direkt, Dagens Industri, 23 april 2013 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/standiga-brak-om-kvotering-i-alliansen_8140304.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/standiga-brak-om-kvotering-i-alliansen_8140304.svd
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14. Ung liberal besviken på partistyrelsen 

http://www.newsmill.se/artikel/2013/04/26/borgs-f-rslag-om-kvotering-g-r-oss-besvikna 

(hämtad den 5 maj 2013) 

Jessica Schedvin är besviken på finansministerns senaste förslag om kvotering, hon anser att 

det inte stämmer överens med partiets grundideologi. Förslaget förkastar liberalismens syn på 

jämställdhet och äganderätt. Liberalismen står för tron på individen och jämställdhet uppnås 

genom att gå efter individens kompetens, inte efter kön. Det statligt ägda ska inte få 

diskriminera, de ska inte få kvotera, inför saten är alla lika, men däremot ska företag få 

bestämma själva hur de vill göra med kvotering, sedan får man som arbetare välja företag som 

faller en i smaken. ”Kvotering är ett särbehandlingssystem som enbart är statens bekräftelse 

på att kvinnor är en underställd grupp i samhället som inte är kapabel till att klara sig utan 

kvotering.” M-kvinnor och MUF protesterar och tror fortfarande på individen, de tror att alla 

människor kan ta sig från ett underläge oavsett kön. 

Jessica Schedvin, Newsmill, 26 April 2013 

 

15. Kvotering onödig åtgärd 

http://www.newsmill.se/node/49855 (hämtad den 8 maj 2013) 

Suzanne Sandler, vd styrelseakademin menar att goda argument för jämn könsfördelning 

behöver inte vara goda argument för kvotering. Som bakgrund har hon Karin Thorburn 

sammanfattning av forskning på ämnet. Forskning visar visserligen många fördelar med jämn 

könsfördelning men Suzanne påpekar att detta beror på professionell styrning och att 

kvotering i sig är onödigt det finns nämligen ingen bevisad kausalitet. Debatten menar hon har 

varit bra eftersom den belyst rekryteringsprocessen men nu är det dags att gå vidare och 

förändra kompetensinvestera i bolagen på det sätt att processen blir mer transparent och man 

ifrågasätter om man verkligen tillsätter rätt kompetenser. En mer professionell ägarstyrning är 

svaret till en jämnare könsfördelning. 

Suzanne Sandler, Newsmill 25 mars 2013 

 

16. Karin Thoreburn sammanfattar kvoteringsfördelar 

http://www.newsmill.se/artikel/2013/03/19/styrelser-blir-mer-aktiva-med-fler-kvinnor 

(hämtad den 8 maj 2013) 

Finansforskaren har kommit fram till att fler kvinnor i styrelserummen ger mer aktiva 

styrelser. Hon skriver; ”Frågan om kvotering är i slutändan politisk. Är ambitionen att öka 

jämställdheten värd den inskränkning av äganderätten som en lag om kvotering innebär? För 

http://www.newsmill.se/artikel/2013/04/26/borgs-f-rslag-om-kvotering-g-r-oss-besvikna
http://www.newsmill.se/node/49855
http://www.newsmill.se/artikel/2013/03/19/styrelser-blir-mer-aktiva-med-fler-kvinnor
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att ta ställning till frågan är det viktigt att veta vilka effekter på företaget som kvotering kan 

förväntas ha”. Sedan listar hon de positiva effekter som fler kvinnor har på styrelser, 

kvoteringen har alltså inte haft några finansiella negativa effekter. I Norge lagstiftade man för 

familj, jämlikhet och jämställdhet, i EU har förslaget lagts fram av kommissionen för rättvisa 

och jämlikhet. Erfarenheter tyder på att kvotering kan vara den enda vägen att nå könsbalans. 

Hon diskuterar även övriga inskränkningar på äganderätten som gäller för företagen, 

miljökrav, arbetsmiljöförhållanden, arbetsvillkor och arbetarrepresentanter, är inte 

könskvotering en liten inskränkning i jämförelse? 

Karin Thorburn, Newsmill 20 mars 2013 

 

17. Inlägg på politikerbloggen för kvotering 

http://politikerbloggen.tv4.se/2013/01/21/kavla-upp-armarna-maria-arnholm/ (hämtad den 8 

maj 2013) 

Ung miljöpartist förespråkar kvotering inte som ett mål utan medel för att stoppa den 

könsdiskriminering som redan finns. En kvotering skulle innebära att fler kvinnliga förebilder 

skapas och män och kvinnor bör dela på makten. En kvotering är för jämställdhet och rättvisa 

i näringslivet och samhället. 

Yuri Silva (Mp) språkrörskandidat Gröna studenter, politikerbloggen 21 januari 2013 

 

Google sök ”kvotering debatt” publicerade under år 2013. 

 

18. 10 punktslista från högerkvinnor 

http://www.dn.se/debatt/kvotering-inte-nodvandig-for-att-oka-jamstalldheten (hämtad den 2 

maj 2013) 

10 punkts lista över hur andelen kvinnor i bolagsstyrelser ska öka. Anledningen till att andelen 

bör öka är först uttryckt att Sverige fortfarande inte är jämställt men sedan att ta till vara på all 

kompetens som ska leda till ökad tillväxt. 

De tio punkterna centrerar sig kring den låga andelen kvinnor och hur andelen ska öka. Det 

talas alltså inte om hur en stor andel män ska minska i samma bolagsstyrelser. Ett förslag som 

nämns är hushållsnära tjänster. 

Avslutande ord i debattinlägget; 

”Politiken och näringslivet måste båda ta sitt ansvar för att vi ska komma framåt i frågan om 

jämställdhet i bolagsledningarna. Med ovanstående förslag hoppas vi kunna starta en ny 

debatt och förändringsvilja – bortom kvoteringen. Jämställt styrelsearbete är professionellt – 

http://politikerbloggen.tv4.se/2013/01/21/kavla-upp-armarna-maria-arnholm/
http://www.dn.se/debatt/kvotering-inte-nodvandig-for-att-oka-jamstalldheten
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och lönsamt!” 

Bonnie Bernström (ordförande Liberala kvinnor) Gunilla Hjelm (ordförande 

Centerkvinnorna) Maria Fälth (ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet) DN debatt, 7 

januari 2013 

19. 2 kvinnors för och motargument 

http://www.va.se/ledarskap/va-kvinna/debatt-ar-kvotering-ratt-vag-att-ga-482612 (hämtad den 

2 maj 2013) 

I veckans affärer tas några för och motargument upp mellan journalisten Camilla Wagner (för) 

och SvD ledarskribent Maria Ludvigsson (mot). Motargumenten tar avstamp i individualism, 

att kompetensen skiljer sig mer mellan individer snarare än mellan könen. För argumenten 

vilar på att det är för företagens skull inte kvinnornas och att kvotering är nödvändig för att 

det faktiskt ska hända någonting. 

Veckans Affärer, 5 mars 2013 

 

20. Två centerpartister för kvotering i föräldraförsäkring och bolagsstyrelser 

http://www.unt.se/debatt/kvotera-foraldraledigheten-2339333.aspx (hämtad den 2 maj 2013) 

Två ledamöter i C vädjar till andra att under centerns stämma ge krav på kvotering inom 

områden som jämställdheten fortfarande är låg. De menar att ingenting verkar hända och att 

det är ledarnas uppgift att ta tag i saken. De menar att en ny generation av män och kvinnor på 

arbetsmarknaden inte accepterar utestängning pga. Kön. De säger också att det finns ett 

gammalt ledarskap som lever kvar på många håll. Det finns många kompetenta kvinnor som 

på många sätt hindras i sin karriär. Trycker på att Sverige måste leda vägen för sin egen skull 

och resten av världen i jämställdhetsarbetet. 

Torbjörn Egerhag (C) Kristina Jonäng (C), UNT, 22 mars 2013  

 

SVT Nyheter om kvotering publicerat under år 2013. 

 

21. Kvinnodags debatt – om EU:s kvoteringsförslag arrangerad av 

Europaparlamentet i Sverige 

http://www.svt.se/nyheter/svtforum/kvinnodagsdebatt-om-kvotering (hämtad den 6 maj 2013) 

Två forskare öppnar med att gå igenom sin egen forskning om informella manliga nätverk; 

homosocialitet och ur detta reproducerar den skeva representationen i näringslivet. Män väljer 

http://www.va.se/ledarskap/va-kvinna/debatt-ar-kvotering-ratt-vag-att-ga-482612
http://www.unt.se/debatt/kvotera-foraldraledigheten-2339333.aspx
http://www.svt.se/nyheter/svtforum/kvinnodagsdebatt-om-kvotering
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in män och det skapar olika villkor för män och kvinnor i karriären och i jakt efter ledande 

positioner.  

En kvinnlig EU-parlamentariker tar sedan vid och förklarar att i snitt 85 % av näringslivets 

styrelser består av män, samtidigt säger man att rekryteringen grundar sig på kompetens, vad 

sänder det ut för signaler, att endast män är kompetenta? Detta måste enligt henne åtgärdas. 

Hon berättar om EU:s kvoteringsförslag och mål. 

Panelen: I Norge har man inte märkt någon skillnad i företagen sedan införseln av 

könskvotering på minst 40 %, kvinnorna gjorde dem varken sämre eller bättre, de fungerar 

precis som innan kvoteringen. En VD med jämställdhetspris berättar om hur han tröttnade på 

den homogena ledningsgruppen han satt i och tog sig tiden att socialisera sig med kvinnor, 

varefter han rekryterade flera och sedan fick pris för det. Den dynamiska gruppen menar han 

är mer framgångsrik och det är hans jobb att öka lönsamheten, han är tydlig med att 

näringslivet handlar om att tjäna pengar. Om dynamiska jämställda ledningsgrupper tjänar 

mer pengar är de eftersträvansvärda. Maria Roswall i panelen talar om att det bara är för 

företagsledningen att bestämma sig för att bli mer jämställda, dessutom är det en stor 

talangbrist och därför är det dumt att endast vända sig till 50 % av befolkningen. Hon tror 

även att trycket (hotet) om kvotering kan vara tillräckligt för att sätta fart på utvecklingen. 

Ytterligare en annan i panelen diskuterar kvotering som ett påskyndande av en viktig del av 

mänskliga rättigheter, utvecklingen går för långsamt, varför vänta 100 år? 

SVT nyheter, publicerad den 8 mars 2013 

 

22. LO:s ordförande vill kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/lo-s-ordforande-vill-kvotera-in-kvinnor (hämtad den 6 maj 

2013) 

Utvecklingen går alldeles för sakta, han ser Norge som ett positivt exempel hur man kan 

skynda på utvecklingen. Det är dock hans egen åsikt och inget krav från LO om kvotering. 

Han menar vidare att företagen kommer att tjäna på att det tillkommer fler kvinnor. Kvinnor 

är dessutom viktiga symboler och förebilder. 

SVT nyheter, politisk reporter Love Benigh, publicerad 12 februari 2013 

 

Material hämtad från Svenskt Näringsliv och Göteborgsposten gällande kvotering (även från 

”Blondinbellas” blogg). 

 

 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/lo-s-ordforande-vill-kvotera-in-kvinnor
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23. Svenskt Näringsliv 

http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/ (hämtad den 3 maj 2013) 

Svenskt Näringsliv företräder idag ungefär 60 000 medelstora och stora företag runtom i 

Sverige och är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbud. Deras verksamhet ska 

representera företagande i Sverige och se till att alla företag skall ha bästa möjliga villkor för 

att verka och växa. Svenskt näringsliv arbetar aktiv med opinionsbildning, kunskapsspridning 

och att utveckla nya idéer som tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för  

Svensk Näringsliv har som ambition att arbeta brett inom flera sektorer och påverka inom allt 

från arbetsrätt, företagsklimat, EU, miljö, löner och skatter etc. Ett specifikt område som 

Svenskt Näringsliv forskar och bedriver opinionsbildning kring är ”Kvotering motverkar 

jämställdhet”.  

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/ (hämtad den 3 maj 2013) 

Gällande kvotering beskriver Svenskt Näringsliv att det inte är en politisk fråga utan att 

personerna som äger företaget som ska bestämma vilka som ska sitta i styrelsen och leda 

företaget.  

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/kvotering-motverkar-

jamstalldhet_15050.html (hämtad den 3 maj 2013) 

Kvotering eller någon annan form av särbehandling inom privat sektor kommer inte att leda 

till jämställdhet utan ska endast bygga på lika rättigheter, vilket enligt Svenskt Näringsliv inte 

kommer att uppnås med kvotering då det är orättvist. 

 

24. ”Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten” 

http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00033/Kampen_om_kompetense_33910a

.pdf (hämtad den 3 maj 2013) 

Rapporten ”Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten” är skriven av Carina Lindfelt 

som är chef för arbetsmarknad och förhandlingsservice och Urban Bäckström som är VD för 

Svenskt Näringsliv. Rapporten skrevs och sammanställdes under 2012 och innehåller statistisk 

som visar att andelen kvinnliga chefer med ledningsansvar har ökat och att företag arbetar 

systematiskt för att öka mångfald och jämställdhet. I rapporten intervjuar man ledande chefer 

från Volvo, IKEA, Tele2, Saab Group och Axel Johnson för att diskutera de åtgärder företagen 

tar för att öka jämställdheten och se till att kvinnor kan avancera på arbetsmarknaden. 

Exempel på statistik är att: Andelen kvinnliga chefer med ledningsansvar bland Svenskt 

Näringslivs 60 000 medlemsföretag har ökat kraftigt sedan 1998, från 18 procent till 30 

http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/kvotering-motverkar-jamstalldhet_15050.html
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/kvotering-motverkar-jamstalldhet_15050.html
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00033/Kampen_om_kompetense_33910a.pdf
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00033/Kampen_om_kompetense_33910a.pdf
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procent år 2011. Andelen kvinnor i företagsledningen i svenska börsbolag har ökat från 11 

procent 2002 till 16 procent 2012. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat från 6 

procent 2002 till 23 procent 2012.   

 

25. ”Attityder viktigt för ökad jämställdhet” 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/attityder-viktigt-for-okad-

jamstalldhet_191398.html (hämtad den 3 maj 2013) 

Artikeln ”Attityder viktigt för ökad jämställdhet” är publicerad på Svenskt Näringslivs 

hemsida 2013-05-03 och är skriven av Peter Bodin som är VD på revisions- och 

konsultföretaget Grant Thorton. I artikeln beskriver Bodin hur andelen kvinnliga chefer har 

ökat från 10 till 40 procent vilket visar att företag som vill få en förändring kan agera på egen 

hand, och att trots negativa kommentarer så går arbetet i rätt riktning. Bodin förklarar att det 

handlar om attityder och att när företaget utvecklas måste även jämställdhetsarbetet göra det, 

så att man kan gynna både män och kvinnor på lika villkor. Man anställer fler män omedvetet 

och när man kommer till insikt att detta händer så kan man börja göra en förändring. Efter 

kommentarer från styrelsen som ”hon vill inte” eller ”hon har barn, men hon vore ju jättebra”, 

visade Bodin att man utgick från att det fanns flera hinder för kvinnorna, utan att man ens 

hade frågat dem. 

 

26. ”Staten visar vägen” 

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.1608170-staten-visar-vagen (hämtad den 3 maj 2013) 

GP artikel ”Staten visar vägen” I artikeln så förklarar man att andelen kvinnor i svenska 

börsbolagsstyrelser har ökat marginalt genom åren och att det är ”skämmigt” med tanke på att 

Sverige ses som en förebild när det gäller jämställdhet för kvinnor och män. Även om män 

och kvinnor sedan länge har lika rättigheter och lika skyldigheter är det alltså långt kvar till 

lika möjligheter. Artikeln beskriver hur fler kvinnor än män arbetar ofrivillig deltid och 

kvinnor dominerar i lågavlönade serviceyrken i såväl offentlig som privat sektor, med 

resultatet att kvinnor i genomsnitt får längre livsinkomst och lägre pensioner än män. 

Lösningen kan verka enkel genom kvotering men då tas frågan upp om vem som vill bli 

inkvoterad eller anställd för sin kompetens? 

 

 

 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/attityder-viktigt-for-okad-jamstalldhet_191398.html
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/attityder-viktigt-for-okad-jamstalldhet_191398.html
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.1608170-staten-visar-vagen
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27. ”Borg möter motstånd om kvotering” 

http://www.di.se/#!/artiklar/2013/5/3/borg-moter-motstand-om-kvotering/ (hämtad den 3 maj 

2013) 

Dagens Industri ”Borg möter motstånd om kvotering” skriven av DI 3/5-2013 Där Anders 

borg ger ett uttalande till DI och förklarar att han lutar åt lagstiftad kvotering men inte har 

någon uppbackning av varken moderata partiet eller någon annat regeringsparti, samt att 

frågan om kvotering har mött hårt motstånd. I artikeln beskrivs det hur de tyngsta 

alliansföreträdarna gällande kvotering har lämnat regeringen och att Folkpartiet, 

jämställdhetsministern liksom Centerpartiet och Kristdemokraterna har tydligt sagt nej till 

kvotering. 

 

28. ”Lika rättigheter är alltid rätt”   

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/lika-rattigheter-ar-alltid-ratt_94896.html 

(hämtad den 3 maj 2013) 

Svenskt Näringsliv ”Lika rättigheter är alltid rätt” är en artikel skriven av Maria Ludvigsson 

som är talesperson kring jämställdhet för Svenskt Näringsliv. Ludvigsson hävdar att 

kvoteringsdiskussionen är en följd av den interventionistiska politiken som har blivit förklädd 

till jämställdhetssträvande. Att man idag inte kan kritisera politiken som egentligen ska bidra 

till jämställdhet utan har nu blivit synonym till att man motarbetar jämställdhet. Ludvigson 

förklarar vidare att genom den typen av politiken har man börjat se kvotering som något 

”nödvändigt ont” trots att man anser att det är principiellt fel. Ludvigsson poängterar att 

kvotering är diskriminering och hävdar till rättviseargument, lönsamhetsmyten samt att det 

fria valet underordnas. 

 

29. ”Fel att redovisa kön i årsredovisningen” 

http://blondinbella.se/2013/04/18/fel-att-redovisa-kon-i-arsredovisning/ (hämtad den 3 maj 

2013) 

Blogg Blondinbella ”Fel att redovisa kön i årsredovisningen” Isabella Löwengrip driver en av 

Sveriges största bloggar med 300 000 unika läsare i veckan. Löwengrip driver även fem 

aktiebolag och startade det första; Blondinbella AB vid 16 års ålder, idag driver hon även 

bloggnätverket Spotlife, Löwengrip Invest AB och sitter i styrelsen för VJ1890. Löwengrip 

själv är aktiv inom diverse opinionsbildningar och en stor förebild för unga kvinnor inom 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/lika-rattigheter-ar-alltid-ratt_94896.html
http://blondinbella.se/2013/04/18/fel-att-redovisa-kon-i-arsredovisning/
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företagande. Gällande kvotering beskriver Löwengrip att det är fel av staten att blanda sig in i 

hur företag styr sina bolag, specifikt gällande könsuppdelning. Löwengrip hävdar att val av 

arbetsroll ska bestämmas av kompetens och när man blandar in kvotering så sätter sig alla 

kvinnor automatisk på ”offerkoftan”. Man måste enligt Löwengrip höja självkänslan hos 

kvinnor och se till att de vågar ta för sig. Skriven 18/4-2013 

 

30. ”Kvotering är en simpel lösning” 

http://www.va.se/ledarskap/va-kvinna/kvotering-ar-kontroversiellt-for-att-det-fungerar-

482606 (hämtad den 3 maj 2013) 

Veckans Affärer artikel ”Kvotering är en simpel lösning” skriven av Viktor Bodelius i vilket 

man har en intervju med statsvetaren/genusforskaren Drude Dahlerup i frågan om varför man 

inte införskaffar kvotering i Sverige. Dahlerup förklarar att eftersom att kvotering är en 

simpel lösning så blir det ”för enkelt” och därför blir det ett kontroversiellt ämne. Dahlerup 

menar på att Norge ligger främst i jämställdhetsutvecklingen, Danmark ligger på sista plats 

och Sverige hamnar någonstans mittemellan, och menar på att Sverige har stagnerat och 

måste ändra perspektiv. Dahlerup menar att man kan antingen säga att kvinnorna inte räcker 

till, att de inte har den kunskap och erfarenhet som krävs. Eller att man undersöker företagen 

och strukturerna där; varför lyckas de inte anställa kvinnor? 3/5-2013 

 

Kvotering är ett stort debatterat ämne på Svenska Dagbladet så utbudet i artiklar och ledare 

är betydligt större än de andra dagstidningarna, där av används fler artiklar från denna 

tidning trots att den inte är lika populär av läsare som de andra tidningarna GP, DN och 

Aftonbladet. Detta är alla relevanta artiklar från Svenska Dagbladet under 2013. 

 

31. Ledare som sammanfattar dagsläget kring kvotering 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kvotera-kvinnor-till-styrelser_8151418.svd (hämtad 

den 7 maj 2013) 

Sverige, som gärna kallar sig mest jämställt börjar halka efter, kvinnor på chefspositioner ökar 

men på de lägre nivåerna och alltför långsamt. Kvinnor har dessutom sämre villkor och det är 

inte lika många tjejer som vill bli chefer som killar. Snart går många chefer i pension och då 

måste Sverige ha tagit tillvara på all kompetens för att klara av situationen (kompetens skrivs 

här om på ett positivt sätt, skiljer sig från andra kompetensargument, detta är mer liknande eu 

parlamentets debatts kompetensbetydelse). Företagen måste göra sig mer attraktiva men det 

http://www.va.se/ledarskap/va-kvinna/kvotering-ar-kontroversiellt-for-att-det-fungerar-482606
http://www.va.se/ledarskap/va-kvinna/kvotering-ar-kontroversiellt-for-att-det-fungerar-482606
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kvotera-kvinnor-till-styrelser_8151418.svd
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räcker inte, utvecklingen går för långsamt och politik krävs. Jämnare fördelning av 

föräldraförsäkringen kan ge ett annorlunda utgångsläge. Hon tycker inte att det är konstigt att 

Anders Borg är den som är för, kvotering handlar inte bara rättvisa utan även om 

konkurrenskraft och tillväxt. Sverige måste följa sin granne Norge för att vara med och 

konkurrera.  

Annika Elias, ordförande Ledarna, för Svenska Dagbladet, Opinion Brännpunkt den 7 maj 

2013 

 

32. SvD Ledare mot kvotering 

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/borg-faller-for-en-lattkopt-quick-fix_8144750.svd 

(hämtad den 7 maj 2013) 

”Man kan inte avskaffa orättvisa genom att införa en ny” skriver Maria Ludvigsson på SvD 

ledarsida. Hon menar att de som är emot argumenterar för att det principiellt är fel och att de 

som är för har en mer pragmatisk hållning. Hon undrar vidare vad de som egentligen är emot 

kvotering, av principiella skäl, men ända ser kvotering som en bra metod, vilar sina argument 

på. Hon besvarar inte riktigt denna fråga utan tar istället fram ett exempel från USA där 

kvotering till universitet fått oönskade effekter där de in kvoterade saknat förmåga att slutföra 

sin utbildning. (hon vänder det alltså till att handla om kompetens, att den sänks om man 

skulle kvotera.) 

Maria Ludvigsson, ledarskribent SvD den 4 maj 2013 

 

33. Ludvigsson om bortkastade miljoner på företagsamma kvinnor 

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/synliggjorda-kvinnor-fick-fem-platser_8127868.svd 

(hämtad den 7 maj 2013) 

Maria Ludvigsson ifrågasätter alliansen tillvägagångssätt. Istället för att ställa sig till frågan 

om särbehandling och kvotering är fel eller ej gjorde man istället en egen version. Alliansens 

version bestod i att hjälpa kvinnor med utbildning och coachning för att få fler 

styrelseuppdrag. Satsningen som kostat flera hundra miljoner har dock gett små eller inga 

resultat eftersom skillnaden egentligen inte kan kopplas direkt till satsningen. 

Maria Ludvigsson, ledarskribent SvD den 28 april 2013 

  

 

 

 

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/borg-faller-for-en-lattkopt-quick-fix_8144750.svd
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/synliggjorda-kvinnor-fick-fem-platser_8127868.svd
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34. Ludvigsson om Borgs övertramp 

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2013/04/22/varfor-ogillar-borg-lika-rattigheter/ (hämtad den 7 

maj 2013) 

Om gränsdragningen mellan politik och näringsliv, Ludvigsson anser att det är oroväckande 

när statsministern går in och pratar om manegement och ledarskap i näringslivet. Hon 

ifrågasätter det argument som säger att fler kvinnor ger mer lönsamma företag eftersom 

sådana tydliga resultat inte visats sig, det finns ett litet samband men det är inte säkerställt att 

det beror just på andelen kvinnor. ”Frågan om var politikens gräns ska gå bör alltid finnas 

med i makthavarnas arbete.” 

Maria Ludvigsson, SvD opinion ledarsidan den 22 april 2013 

 

35. VD för svenskt IT företag vill vara förebild 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/jamlikhet-utan-att-kvotera_8083402.svd 

(hämtad den 7 maj 2013) 

Charlotte Darth, vd för Readsoft menar att man kan nå jämn könsfördelning utan kvotering, 

det har hennes ledningsgrupp uppnått. Fast man har i nuläget visserligen två tredjedelar 

kvinnor, vilket gör dem till en majoritet. Koncernsledningen består dock till större delen av 

män. Hon menar att arbetsklimat förändrats sedan gruppen är mer dynamisk, det blir mer 

kackel men mindre tuppfäktning. När hon skulle rekrytera och stod inför risken att 

majoriteten skulle bli kvinnor frågade hon sin koncernchef om råd, han sa att kompetensen 

skulle styra, vilket medförde att kvinnan valdes trots att de skulle bli fler. Enligt Charlotte ska 

den stora kunskapsmassa som finns utnyttjas oavsett vad kompetensen har för kön.  

Emmylou Tuvhag, SvD Näringsliv nyheter den 14 april 2013 

 

36. Det är förnedrande att bli in kvoterad 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/jag-skulle-aldrig-vilja-bli-

inkvoterad_8057154.svd (hämtad den 7 maj 2013) 

Efter ett förslag från socialdemokraterna i stockholmstad kräver könskvotering om minst 40 

% i bolagsstyrelser reagerar Helena Bonnier. Hon skulle aldrig vilja bli in kvoterad som 

kvinna, det skulle vara förnedrande säger hon.om ledamöterna bär kjol eller byxor spelar 

ingen roll även om hon tror att fler mjuka frågor diskuteras om antalet kvinnor är fler. 

Miljöpartisten och styrelsemedlemen Yvonne Ruwaida är däremot positivt inställd, som 

miljöpartist tror hon att hon redan har blivit kvoterad eftersom det är en princip som partiet 

tillämpat sedan längre tillbaka.  

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2013/04/22/varfor-ogillar-borg-lika-rattigheter/
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/jamlikhet-utan-att-kvotera_8083402.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/jag-skulle-aldrig-vilja-bli-inkvoterad_8057154.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/jag-skulle-aldrig-vilja-bli-inkvoterad_8057154.svd
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Anna Eriksson, SvD näringsliv nyheter den 8 april 2013 

 

37. Battle of the numbers 

http://www.svd.se/naringsliv/karriar/hjalp-till-sjalvhjalp_8059836.svd (hämtad den 7 maj 

2013) 

Alliansen säger nej till kvotering men näringslivet har egna satsningar på kvinnor. Battle of 

the numbers är näringslivets största satsning på jämställdhet och den hjälper unga kvinnor 

med att fundera över karriärsval och mål, att stärka deras självförtroende och lära dem att 

tackla livet, att både vara duktiga och att må bra. Många av dem som deltagit är nöjda med 

satsningen. 

Emmylou Tuvhag, SvD näringsliv karriär, den 7 april 2013 

 

38. Socialdemokraterna inte rädda för kvotering 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/s-tror-det-kravs-lagstiftning-om-kvotering-till-

bolagsstyrelser_8056442.svd (hämtad den 7 maj 2013) 

Inget händer med jämställdheten och kvotering kan bli lösningen för att få in kvinnor i 

styrelserummen. Detta säger Mikael Damberg och ser på Norge som bra exempel, han säger 

också att man inte är rädda för kvotering. Partiet satsar på näringslivsutveckling och ökad 

konkurrenskraft. 

SvD direkt den 5 april 2013 

 

39. Stockholmssosse för kvotering 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/s-kraver-konskvotering-i-stockholms-

kommunala-bolagsstyrelser_8050340.svd (hämtad den 7 maj 2013) 

Bolagsstyrelserna ska representera samhället menar socialdemokraterna, ordförande för 

moderaternas valberedning i Stockholm håller inte med; vi försöker sätta de kompetenta 

människorna där de ska vara. Svenska Dagbladet frågar Karin Wanngård (S) om man inte 

stirrar sig blind på kön och missar kompetens (vid kvotering)och hon svarar med att hon inte 

tror det, att vi har olika erfarenheter och att dessa behövs, både från män och från kvinnor. 

Ann Eriksson, SvD näringsliv nyheter, den 4 april 2013 

 

40. Gunnar Strömblad erkänner machokulturer 

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/byter-moten-i-oslo-mot-

promenader_8036902.svd (hämtad den 7 maj 2013) 

http://www.svd.se/naringsliv/karriar/hjalp-till-sjalvhjalp_8059836.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/s-tror-det-kravs-lagstiftning-om-kvotering-till-bolagsstyrelser_8056442.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/s-tror-det-kravs-lagstiftning-om-kvotering-till-bolagsstyrelser_8056442.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/s-kraver-konskvotering-i-stockholms-kommunala-bolagsstyrelser_8050340.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/s-kraver-konskvotering-i-stockholms-kommunala-bolagsstyrelser_8050340.svd
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/byter-moten-i-oslo-mot-promenader_8036902.svd
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/byter-moten-i-oslo-mot-promenader_8036902.svd
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Är än så länge inte helt för kvotering. Vill ha jämn könsfördelning men inte för att det är en 

principsak. Berättar istället om den machokultur som kan uppstå vid mansdominans, att de 

blir imperiebyggare och att det slutar dåligt som med Vattenfall, där man enbart ville bli stor 

och saknade andra motiv, med jämnare fördelning blir det en bättre diskussion och bättre 

beslut fattas. Gunnar är före detta vd på både Aftonbladet och SvD samt på senare år 

koncernsdirektör för Schibsted Sverige, nu ”pensionerad”. 

Malin Ekman, SvD Branscher, Handel & tjänster den 31 mars 2013. 

 

41. Ludvigsson återigen 

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2013/03/25/kvoteringsmotstand-i-dn/ (hämtad den 7 Maj 

2013) 

Hon undrar hur politiken ska gå vidare från könskvotering, om kvotering kring etnicitet och 

funktionsnedsättning kommer träda in då och hur många kvoter en person kan fylla. Hon 

ställer sig frågande till om det verkligen är lönt att identifiera olika grupper och om de 

kvinnor som blir in kvoterade faktiskt representerar andra kvinnor. 

Maria Ludvigsson, SvD Opinion ledarsidan den 25 mars 2013 

 

42. Hypotetiska frågor, som det inte finns stöd för 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kvotering-loser-inte-det-riktiga-

problemet_8156720.svd (hämtad den 15 maj 2013) 

Josefine Edström, utredare Saco besvarar Annika Elias uttalande (ordförande Ledarna). 

Oavsett det faktum att kvinnor har högre utbildning och betyg samt samma förmåga och vilja 

att leda så måste man ställa den hypotetiska frågan; ”Om grunden till dagens mansdominans 

skulle vara att män i högre utsträckning än kvinnor är bättre utbildade och mer kompetenta, 

har ett större intresse och engagemang för höga befattningar – ska kvinnor ändå ha minst 40 

procent av platserna just för att de är kvinnor?” Kvotering är inte enligt skribenten rätt väg att 

gå, man måste istället förändra rekryteringens och befordringarnas processer.  

Josefine Edström, Svenska Dagbladet, Opinion Brännpunkt, 8 maj 2013 

 

Material från tankesmedjor. United minds: finns inget om kvotering… Samma för vänsterns 

tankesmedja Arena, eller finns men relevant inlägg endast från 2008 och bakåt… 

 

 

 

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2013/03/25/kvoteringsmotstand-i-dn/
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kvotering-loser-inte-det-riktiga-problemet_8156720.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kvotering-loser-inte-det-riktiga-problemet_8156720.svd
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43. Timbros frukostseminarium 

http://timbro.se/artiklar/jamstalldhet-pa-norska (hämtad den 8 maj 2013) 

På Timbro, Näringslivets tankesmedja finns inga inlägg om kvotering från 2013, dock flera 

från tidigare år. Den 3 mars 2010 anordnade man ett frukostseminarium där man diskuterade 

en rapport framställd av Li Jansson om effekterna av Norges införda kvotering i 

bolagsstyrelser. På seminariet fanns både förespråkare och motståndare och gemensamt för 

dem var att det inte var allt gott med effekterna av kvoteringen, det är en kosmetisk skillnad 

som inte alltid gett de resultat man eftersträvat, förespråkare vill ändå att man följer i Norges 

fotspår. Camilla Littorin påpekar att debatten ofta missar att kvotering innebär ett stort 

ingrepp på den privata äganderätten. Hon säger vidare att kvinnor måste våga ta för sig, visa 

framfötterna och satsa precis som männen gör. 

 

http://timbro.se/artiklar/jamstalldhet-pa-norska
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