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1. Inledning 
I de allra flesta svenska bolagsstyrelser är män överrepresenterade. Detsamma gäller i en majoritet 

av alla företag och parlament i hela världen. Mycket forskning, debatt och politiska åtgärder har 

riktas mot detta problem, men arbetet går långsamt och åsikterna om vad som bör göras går isär. Ett 

återkommande förslag är det om könskvotering för att öka jämställdheten inom politiken eller inom 

näringslivet. Redan år 2002 hotade dåvarande jämställdhetsminister Margareta Winberg med 

lagstadgad könskvotering till de bolagsstyrelser som inte uppfyllde jämställdhetsmålen (som då låg 

på minst 25% andel kvinnor). Många länder hade redan då antagit lagar om kvotering men i Sverige 

möter förslaget fortfarande massiv kritik och lyckas inte bli lagstadgat. 

 Ofta har kritiken mot könskvotering gått ut på att man ställer kvotering mot kompetens och 

menar att könskvotering kommer leda till att kvinnor utses till uppdrag på grund av sitt kön och inte 

sin kompetens. Kompetensen i styrelser blir därmed lidande. Just begreppet kompetents är dock 

något som sällan definieras eller ifrågasätts. Handlar det om meriter, erfarenheter, egenskaper eller 

kvalifikationer? Och hur bedöms denna kompetens, vilka kriterier utgår man från? När dessa frågor 

inte ställs utgår man från att det finns ett givet och självklart svar och att dagens krav och syn på 

kompetens är ett rättvist system. Det är dock långt ifrån självklart när det oftast är män som 

uppfyller normen för det önskvärda och dessutom är de som utformar kriterier för urvalsprocesser. 

 Den mesta forskning och debatt inom ämnet har utgått från kvinnors underrepresentation 

och hur den kan förbättras, och mindre från mäns överrepresentation och hur den uppkommer och 

upprätthålls. Kritik har på senare tid lyfts mot denna utgångspunkt och visar på hur både frågorna 

och svaren blir annorlunda när man istället fokuserar på män och deras makt. 

 Min uppsats utgår från den här kritiken och undersöker vad som händer när problemet med 

ojämställdhet ramas in som ett problem med mäns överrepresentation. Den forskning som hittills 

har gjorts om en ny inramning har främst fokuserats på hur forskning om ojämställdhet skulle 

kunna få nya utgångspunkter och hur den normativa debatten skulle kunna förändras. Min 

utgångspunkt kommer att vara att idéer och inramningar påverkar forskning och debatt, men även 

aktörers inställningar och handlingar och därmed i slutändan det politiska utfallet.  

 2016 års regering har precis lagt fram ett lagförslag om könskvotering till svenska 

bolagsstyrelser som en lösning på problemet som de beskriver som kvinnors underrepresentation. 

Förslaget verkar dock inte få stöd i riksdagen då alla allianspartier och Sverigedemokraterna säger 

sig vara emot förslaget. Jag kommer att använda detta lagförslag som utgångspunkt för att 

undersöka om en annorlunda inramning - alltså om ett annorlunda sätt att beskriva problemet och 

orsakerna till det - skulle kunna ge mer stöd åt lagförslaget. 
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2. Disposition  
Jag kommer att börja med att presentera mitt syfte och min frågeställning i del 3. Därefter kommer 

jag i del 4 att presentera de teorier om maskulinitet, makt, inramning och policyförändring som jag 

kommer att använda mig. I del 5 kommer jag att redovisa min forskningsdesign och metod, samt 

diskutera de enkäter jag har utformat och mitt urval. I del 6 kommer jag att redovisa resultatet av 

undersökningen och diskutera dessa i korthet, och till sist i den avslutande delen, del 7, kommer jag 

att redovisa mina slutsatser. 

3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka inramningens betydelse när det kommer till att vinna 

gehör för en specifik idé och vad olika inramningar av ett problem betyder för hur det uppfattas och 

för hur det anses att det bäst bör lösas. Min undersökning kommer att vara ett fall av studier kring 

inramningens betydelse genom att fokusera på inramningens betydelse för åsikter om 

könskvotering.  

 Mina teoretiska utgångspunkter är att förena teorier om maskulinitet och makt med teorier 

om inramning och dess betydelse. Jag kommer att utgå från Rainbow Murrays teori som menar att 

inramningen av könsojämställda bolagsstyrelser som en överrepresentation av män snarare än en 

underrepresentation av kvinnor leder till mer positiva inställningar för lösningen könskvotering. Jag 

kommer även att utgå från Josefina Eriksons undersökning om hur inramning kan användas för att 

möjliggöra och vinna gehör för de lösningar man eftersträvar.  1

 Hur ett problem ramas in påverkar problembeskrivningen om vad det är för slags problem 

och vem det är ett problem för, samt vad som är orsakerna till problemet. Det får i sin tur 

konsekvenser för vilka lösningar som verkar möjliga eller effektiva. Inramning kan alltså användas 

strategiskt av aktörer i syfte att vinna gehör för en viss idé.  När det kommer till inramningar inom 2

politiken kan man anta att aktörer strävar efter att just dennes inramning ska bli institutionaliserad 

och den dominerande och att det högsta målet är att etablera denna inramning även i lagstiftningen.  3

En ny inramning av könskvotering skulle alltså i en mer politisk kontext kunna användas för att 

 Erikson använder begreppen inramning, ram och framing synonymt men jag kommer här endast att 1

använda inramning.

 Erikson 2011, 1442

 Erikson 2011, 42-433
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vinna gehör och institutionalisera problembeskrivningen som mäns överrepresentation, och därmed 

lösningen att ha ett tak för andelen män (som egentligen är samma förslag som det om 

könskvotering).   

 Skulle Murrays förslag på en ny inramning av könskvotering kunna vinna gehör och därmed 

bidra till en mer positiv inställning till kvotering (det vill säga ett tak för andelen män) skulle det 

också finnas anledning för regeringen att ändra sättet de presenterar sitt nuvarande (eller 

kommande) lagförslag på för att förbättra sina chanser att få igenom det. 

 Det avgörande för om Murrays förslag på en ny inramning kan leda till politiska 

konsekvenser (i form av en ny lag om kvotering) är alltså om inramningen kan lyckas övertyga. 

Inramning kan som sagt användas som en politisk strategi, men om en inramning inte lyckas vinna 

gehör kan den heller inte leda till några faktiska konsekvenser.  

 Utifrån detta kommer jag därför att testa hypotesen att om problemet med ojämställda 

bolagsstyrelser fick en ny inramning skulle också inställningen till könskvotering som lösning bli 

mer positiv. Jag kommer att göra en empirisk undersökning där jag med hjälp av enkäter undersöker 

personers inställning till könskvotering beroende på hur problemet ramas in. Min frågeställning att 

besvara är: Kommer inställningen till könskvotering att vara mer positiv om problemet med 

ojämställda bolagsstyrelser ramas in som en överrepresentation av män istället för en  

underrepresentation av kvinnor? Jag vill undersöka både om inställningen till könskvotering som 

lösning blir mer positiv och om det, som Murray menar, kommer finnas någon skillnad i 

inställningen till argument för och emot könskvotering med fokus på meriter och representation.  

 Då problemet med ojämställda bolagsstyrelser vanligtvis inte har ramats in på detta sätt är 

det svårt att undersöka huruvida en ny inramning har bidragit till en mer positiv inställning till 

könskvotering. För att undersöka om min hypotes stämmer kommer jag därför att göra ett 

experiment. En kontrollgrupp kommer att få uppge sin inställning till könskvotering efter att 

problemet med ojämställda bolagsstyrelser har ramats in som ett problem med kvinnors 

underrepresentation. En annan experimentgrupp kommer att få uppge sin inställning till 

könskvotering efter att problemet med ojämställda bolagsstyrelser har ramats in som ett problem 

med mäns överrepresentation.  

 Stämmer min hypotes i detta experiment är det inte omöjligt att tänka sig att det även skulle 

stämma på en större grupp och på faktiska beslutsfattare i riksdagen. Om så, skulle sittande regering 

tjäna på att ge sitt lagförslag om könskvotering till bolagsstyrelser en ny inramning för att vinna 

gehör för förslaget. 
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4. Situation idag: Varför accepteras inte könskvotering som en lösning? 
Anledningen till regeringens lagförslag om könskvotering till bolagsstyrelser är, enligt 

näringslivsminister Mikael Damberg, att jämställdhetsarbetet i svenska bolagsstyrelser går för 

långsamt. Idag är ca 30% av styrelseledamöterna kvinnor, och i ledningsgrupperna är ca 20% 

kvinnor. På vd-poster är andelen kvinnor 6%, och likadant på ordförande-poster, även där är 

andelen kvinnor 6%.  Damberg säger att han hade hoppats att näringslivet skulle ha ökat tempot på 4

egen hand, men att ”det går inte att tala om det här år ut och år in utan att faktiskt leverera” . En 5

styrelse kommer enligt förslaget att definieras som jämställd när andelen kvinnor är minst 40% och 

lagen skulle komma att gälla redan 2017. De bolagsstyrelser som inte uppnår detta ska få böta 

mellan 250.000 kronor och 5 miljoner kronor. Förslaget har dock fått kritik från både politisk håll 

och av företag. Alla allianspartier och Sverigedemokraterna säger sig i dagsläget vara emot förslaget 

och det är därför oklart om lagen kommer att få stöd i riksdagen.  

 Kritik mot förslaget har bland annat varit att det strider mot äganderätten och att det är 

företagens ansvar att själva se till att styrelserna är jämställda, samt att könskvotering kan leda till 

att man ser till kön hellre än kompetens. Bland annat Kristdemokraternas Acko Ankarberg anser att 

man förminskar kvinnor om man utgår från kön istället för kompetens,  och moderata 6

riksdagsledamoten Tina Ghasemi skriver i en kommentar i Expressen att ”Jämställdhet handlar i 

grund och botten om likabehandling. Att utse en kvinna till en bolagsstyrelse, inte i första hand på 

basis av hennes kompetens och lämplighet, utan hennes könstillhörighet är ett direkt hån mot både 

kvinnor och män som arbetar hårt för att uppnå sina drömmars mål.”  7

 Idén här verkar alltså vara att könskvotering leder till att kvinnor utses på grund av kön 

medan män utses på grund av kompetens. Att det här är återkommande tankar i debatten om 

könskvotering kan enligt Rainbow Murray handla om hur man ramar in debatten. I sin artikel 

”Quotas for Men: Reframing Gender Quotas as a Means of Improving Representation for All” 

skriver Murray hur det är ett problem att könskvotering idag visserligen pratas om i könsneutrala 

termer (exempelvis att könsfördelning ska vara 40/60), men att debatten är alltför fokuserad på en 

underrepresentation av kvinnor. Detta fokus på kvinnor leder till att mannen ses som norm och 

kvinnor som ”de andra”. Eftersom män redan har en självklar plats hamnar bevisbördan för att 

 AllBright-rapporten mars 2016.4

 TT. Regeringen vill ha kvotering. 2016-09-09.5

 Öjemar, Fredrik. Lööf om kvoteringslagen: Det är oseriöst. Dagens Industri. 2016-09-09.6

 Ghasemi, Tina, Löwengrip, Isabella. Vi vill bedömas efter kompetens - inte kön. Expressen. 2016-09-13. 7

!6



rättfärdiga sin plats hos de kvinnor som försöker ta sig in i exempelvis politiken. Män, som 

kategori, ifrågasätts inte på samma sätt och behöver inte heller bevisa eller rättfärdiga varför de 

platsar. Detta leder till rädslan och argumentet mot könskvotering att inkvoterade kvinnor kommer 

ses som mindre kvalificerade eller att de har blivit valda enbart på grund av deras kön och inte på 

grund av deras kompetens. Det här är kritik som män aldrig utsätts för trots att de länge har haft 

fördelar som enbart är baserade på deras kön.  8

 Enligt teorier om inramningar får inramningen av ett problem konsekvenser för hur 

problemet beskrivs, orsaker till det och inte minst för möjliga lösningar på problemet. Att man i 

detta lagförslag från regeringen beskriver problemet som en underrepresentation av kvinnor kan 

alltså få konsekvenser för debatten och även för vilka lösningar som verkar möjliga. Att rama in 

problemet på ett annat sätt skulle alltså kunna ge konsekvenser för debatten och för möjliga 

lösningar. 

 Murray föreslår en sådan alternativ inramning av könskvotering och menar att problemet 

borde ramas in som ett problem med överrepresentation av män, hellre än en underrepresentation av 

kvinnor. Det menar hon skulle leda till lösningen att ha ett ”tak” för andelen män och därmed även 

leda till en förändrad diskussion om könskvotering och synen på meriter och representation. Denna 

teori diskuteras närmare i nästa del. 

5. Teori 
5.1 Murray: Effekterna av en ny inramning  

Könskvotering har varit en återkommande lösning på problemet med ojämställdhet, men Rainbow 

Murray menar att den inramning vi har på könskvotering idag är ofördelaktig för kvinnor, inte 

innebär tillräcklig granskning av män och anledningarna till deras överrepresentation, samt grundar 

sig på ett meritsystem som är orättvist och sällan ifrågasatt. En ny inramning av debatten till att 

handla om en överrepresentation av män menar hon leder till främst tre fördelar. För det första 

framtvingar det en lika noggrann granskning av både kvinnor och män och vilka för- och nackdelar 

de har på grund av sitt kön. Den historiskt långa överrepresentationen av män i styrelser (och i 

politiken) har lett till att både män och kvinnor värderas utifrån en standard baserad på manliga 

normer. När detta antagande om kompetens inte ifrågasätts tillåts män att få orättvisa fördelar 

(eftersom de har lättare att uppfylla manliga normer om kompetens) och deras kvalifikationer 

undgår ofta granskning. Att införa ett tak för män (istället för kvotering av kvinnor) skulle vara ett 

 Murray 2014, 523.8
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ifrågasättande av uppfattningen om att överrepresentationen av män har uppkommit av ett rättvist 

meritsystem. Genom att skifta fokus från ett minimum av kvinnor till ett maximum av män skulle 

också en större bevisbörda hamna på män och de skulle behöva bevisa sin kompetens på samma sätt 

som kvinnor behöver idag för att inte bli bortvalda. 

 För det andra vidgar en ny inramning debatten om vad som egentligen är önskvärda och 

objektivt bra meriter. Om det finns ett tak för andelen män kommer vissa män behöva väljas bort, 

vilket också kommer leda till att bevisbördan hamnar på just män och de kommer behöva bevisa 

varför just de borde bli valda eller få vara kvar. Ett tak kommer även motverka att alla kandidater 

väljs från ett ställe (eller en ”talent pool”) vilket leder till ett urval som är mer meritbaserat och 

konkurrenskraftigt. Då kvotering används för att begränsa antalet män ser man till att endast de 

bästa kandidaterna klarar en urvalsprocess (och inte bara på grund av att de är män). När det mer 

noggrant fokuseras på meriter kommer man även inse att de är baserade på egenskaper som män, 

och framför allt en manlig elit, har och förhoppningsvis börja omvärdera dessa. 

 För det tredje menar Murray att en ny inramning leder till en bättre substantiell 

representation för både män och kvinnor. Att kvotering av kvinnor skulle öka kvinnors 

representation har ofta diskuterats, men precis som i argumenten att en kvinna inte nödvändigtvis 

behöver representera alla kvinnor och deras intressen, så behöver det inte vara så att en man 

representerar alla män. Män har länge setts som representanter för allas intressen, men genom att 

fokusera mer på män kommer man inse att det ofta är en viss sorts män som har makt eller höga 

positioner. För att öka den substantiella och symboliska representationen kommer man fokusera mer 

på att få in flera olika sorters personer från olika bakgrunder, vilket kommer leda till en bättre 

representation för alla.  9

 Murray menar att det är önskvärt med en ny inramning av debatten om könskvotering dels 

ur ett normativt perspektiv för att uppmärksamma svagheterna i nuvarande förhållningssätt, dels ur 

ett politiskt perspektiv för att erbjuda nya sätt att övervinna de skadliga effekterna av en manlig 

överrepresentation.  Murray menar alltså att en ny inramning ska kunna leda till faktiska 10

konsekvenser, både i debatten och i praktiken. Detta får också stöd i teorier om inramningar där 

idéer ses som möjliggörare och hindrande för politik.   

 Murray fokuserar på politik och debatten om könskvotering till politiska poster men jag ser 

inget problem i att hennes teori även skulle kunna appliceras debatten om könskvotering till 

 Murray 2014, 530.9

 Murray 2014, 521.10
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bolagsstyrelser. Samma diskussion som Murray lyfter om fokus på kvinnors underrepresentation, 

fokus på kvinnors meriter och kvalifikationer och tanken att kvinnor skulle tillsättas på grund av sitt 

kön och inte sina meriter finns närvarande även i debatten om könskvotering till svenska 

bolagsstyrelser. Problemet verkar alltså vara detsamma, och det är därför rimligt att tänka sig att 

lösningen skulle kunna vara densamma. Effekter av en ny inramning som Murray lyfter i form av 

fokus på orättvisa meritsystem skulle kunna vara gynnsamt även för en bolagsstyrelse för att 

utvärdera vilka meriter som efterfrågas. Representation brukar främst diskuteras i politiska 

sammanhang, men en mer jämlik representation även i bolagsstyrelser skulle kunna ge positiva 

konsekvenser i form av fler förebilder och fler intressen i utformandet av urvalsprocesser och 

därmed öka chanserna för en fortsatt jämställd sammansättning av män och kvinnor. Bättre 

representation skulle även kunna ge ekonomiska fördelar eftersom det skulle innebära större 

representation av fler intressen. Framför allt tyder den ojämna könsfördelningen i svenska 

bolagsstyrelser på att kvinnor diskrimineras i nuvarande urvalsprocesser, och Murrays förslag är 

utformat för att minska diskriminering.  

5.2 Varför är män så överrepresenterade?  

I både politiken och i företagsledningar runt om i världen är män överrepresenterade. Trots detta har 

den mesta forskningen inom fältet varit fokuserad på kvinnor och deras möjligheter och svårigheter 

att blir representerade. Bjarnegård menar att en anledning till detta helt enkelt är att vi är så vana 

med en manlig överrepresentation att vi har mycket lättare att se små positiva förändringar när det 

kommer till kvinnlig representation. Därför har vi också blivit mer intresserade av att beskriva och 

förklara dessa förändringar hellre än att rikta intresset mot att problematisera överrepresentationen i 

sig.  Problemet med kvinnlig underrepresentation har alltså blivit ett mycket större område och 11

intresse inom forskningen än hur män uppnår, upprätthåller och använder sig av makt. Även Murray 

menar att debatten är alltför fokuserad på en underrepresentation av kvinnor och att detta fokus på 

kvinnor leder till att mannen ses som norm och kvinnor som ”de andra”.  

 Murray utgår från, precis som de allra flesta och jag kommer att göra, att män inte har några 

naturliga talanger eller egenskaper som gör dem bättre lämpade än kvinnor att till exempel vara 

politiker eller sitta i en bolagsstyrelse, vilket skulle kunna rättfärdiga deras överrepresentation. 

Anledningen att män är överrepresenterade verkar ha andra anledningar. Bjarnegård (bland annat) 

förklarar problemet med hjälp av ”homosocialitet” som innebär att man söker, uppskattar och 

 Bjarnegård 2013, 16.11
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föredrar sällskap av dem med samma kön som en själv, samt litar mer på dem av samma kön. 

Applicerat på en bolagsstyrelse är intentionen av detta inte att utestänga kvinnor, utan att omringa 

sig med personer man kan lita på för att göra organisationen så bra som möjligt.  Homosocialitet 12

får dock könade konsekvenser. Då det är mestadels män i politiken eller i en styrelse så kommer de 

också (medvetet eller omedvetet) att välja fler män. Holgersson visar även hon i sin undersökning 

om rekrytering av företagsledare hur positioner sällan läggs ut externt, utan att det oftast är redan 

befintliga medlemmar i en styrelse som rekommenderar namn. Att själv söka, eller på något sätt 

anmäla intresse, ses som tabu.  Då de sammanhang där lämpliga kandidater diskuteras är 13

mansdominerade så pekar Holgersson på hur rekrytering i sådana informella sammanhang skapar 

utrymme för just homosocialitet och kan ses som arenor där män pratar om män samtidigt som de 

också bekräftar varandra.  Detta bidrar alltså till att män fortsätter att vara överrepresenterade. 14

 Att skifta fokus från kvinnor till män och omformulera frågorna från varför kvinnor är 

underrepresenterade till varför män är överrepresenterade kan alltså ge väldigt annorlunda svar. 

Bjarnegård menar att denna enkla förändring kan ha viktiga konsekvenser för designen på 

kommande forskning och för möjligheten att hitta nya svar.  Jag kommer att utgå från att det även 15

kan ge faktiska politiska konsekvenser i form av mer stöd för förslaget om könskvotering, med stöd 

i teorier om hur inramning kan leda till policyförändring som diskuteras i nästa del. 

5.3 Hur en ny inramning kan leda till policyförändring  

Att fokusera mer på mäns överrepresentation, och att alltså ge problemet med ojämställdhet en ny 

inramning, skulle även kunna förändra faktiskt politik. Idéer, och i vilken utsträckning de får fäste, 

fungerar som möjliggörande och hindrande för olika politiska åtgärder. Josefina Erikson utreder i 

sin avhandling ”Strider om mening. En dynamisk frameanalys av den svenska sexköpslagen.” hur 

idéer och aktörer har samverkat för att möjliggöra för den sexköpslag som finns i Sverige. Ett antal 

aktörer lyckades vinna gehör för sin problembeskrivning av prostitution som ett samhälleligt 

problem som bör bekämpas och som har sin grund i ett ojämlikt maktförhållande mellan män och 

kvinnor. Det i sin tur möjliggjorde för en lösning där köparen kan straffas, men inte säljaren. Hade 

problembeskrivningen av prostitution sett annorlunda ut, som exempelvis ett utbyte på en fri 

 Bjarnegård 2013, 22.12

 Helgersson 2003, 151.13

 Holgersson 2003, 191.14

 Bjarnegård 2013, 187.15
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marknad där säljaren frivilligt säljer sin kropp, hade en lösning i from av kriminalisering inte varit 

möjlig. Det hade istället möjliggjort för lösningar som exempelvis legalisering av prostitution. 

Likadant tror jag att en ny inramning av könskvotering kan fungera. Om problembeskrivningen av 

könsojämställda styrelser som ett problem med en överrepresentation av män som fortsätter att 

anställa fler män vinner gehör, kan också lösningen med könskvotering bli möjlig. Då skulle 

exemplevis argumentet mot könskvotering att det leder till att kvinnor anställs på grund av sitt kön 

och inte sina meriter inte vara speciellt övertygande, eftersom situationen idag redan är att män 

anställs på grund av sitt kön och inte sina meriter. Min hypotes är alltså att en ny inramning i den 

form som Murray beskriver kan användas till att möjliggöra en lag om könskvotering till 

bolagsstyrelser. 

 Min hypotes får stöd i Eriksons utredande av hur inramningar kan vara policyskapande. Hon 

menar att en av politikens huvuduppgifter är att finna lösningar på gemensamma problem men att 

varken lösningar eller problem är objektivt givna. Det är först när en problemformulering blir 

allmänt accepterad och institutionaliserad som politiska åtgärder blir aktuella. Politik handlar alltså 

lika mycket om att konstruera problem som att lösa dem.  När en viss problembeskrivning blivit 16

den allmänt rådande får det konsekvenser för åtgärder och aktörers handlingsutrymme, och i 

lagförslag och lagar hittar vi inramningar som förhåller sig till den problembeskrivningen.   17

Eftersom inramningar har så stor inverkan på policyskapande kan det också användas strategiskt för 

att driva igenom de åtgärder man önskar se. Genom att aktivt ge frågan om könsojämställda 

styrelser en ny inramning kan man också jobba för att driva igenom åtgärder i form av 

könskvotering.  

6. Forskningsdesign och metod  
För att besvara min frågeställning kommer jag att göra en enkätundersökning med studenter på 

statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Undersökningen kommer att ha en 

experimentell design. 

6.1 Utformande av enkäter 

Jag har gjort två enkäter med två olika inramningar av jämställdhetsproblemet i svenska 

bolagsstyrelser och könskvotering (se bilaga 1). Först utsätts deltagaren för stimuli genom att läsa 

 Erikson 2011, 9-10.16
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en kort text om hur situationen ser ut idag i svenska bolagsstyrelser och ett lösningsförslag. Därefter 

har jag utfört en stimulikontroll genom att deltagaren får ta ställning till om den är positiv till 

förslaget och om det är en bra lösning på problemet som lagts fram. Därefter jag har formulerat ett 

antal argument att ta ställning till om man håller med eller inte. Lösningsförslaget i form av ett 

lagförslag om könskvotering till bolagsstyrelser som presenteras är baserad på det faktiska 

lagförslag som regeringen nyligen lagt fram.  

 Det jag främst försöker fånga i mina enkäter är huruvida deltagarnas inställning till 

könskvotering är mer positiv om ojämställdhet ramas in som en överrepresentation av män än om 

det ramas in som en underrepresentation kvinnor. Jag ställer därför först en direkt fråga om 

inställningen till lösningsförslaget könskvotering (kallat ”en gräns för män” i enkät 2) efter de olika 

beskrivningarna av problemet med ojämställda bolagsstyrelser. I enkät 1 frågar jag ”Utifrån detta, 

vad är din åsikt om förslaget om könskvotering av kvinnor till bolagsstyrelser?” och i enkät 2 frågar 

jag ”Utifrån detta, vad är din åsikt om förslaget om en gräns för andelen män i bolagsstyrelser?”. I 

övriga frågor utgår jag från de tre främsta fördelarna Murray ser med en ny inramning. Dessa är 

som sagt för det första att det framtvingar en lika noggrann granskning av både kvinnor och män. 

För det andra vidgar det debatten om vad som egentligen är önskvärda och objektivt bra meriter. 

För det tredje leder detta till en bättre substantiell representation för både män och kvinnor. Dessa 

effekter försöker jag alltså fånga i mina enkätfrågor. För att en ny inramning ska få dessa effekter 

måste den nya inramningen leda till att argument om mer granskning av meriter, orättvisa fördelar 

och vikten av en bredare representation får mer fäste. Detta eftersom i fall man inte anser att en mer 

noggrann granskning av meritsystemet är viktigt kommer det antagligen inte heller att hända. 

Likadant, om inte argumentet att män får orättvisa fördelar på grund av sitt kön är övertygande så 

kommer inte heller en mer noggrann granskning av både män och kvinnors kompetens att ske. Och 

till sist, om inte vikten av bredare representation är övertygande kommer man antagligen inte heller 

att jobba för att både män och kvinnor från olika bakgrunder och med olika erfarenheter ska bli 

invalda. Att dessa argument är övertygande kan alltså vara avgörande för om en ny inramning 

faktiskt får de fördelarna som Murray räknar upp. Jag har försökt undersöka detta genom att 

presentera argument som speglar dessa fördelar. 

 I enkät 2 är problemet inramat som ett problem med mäns överrepresentation i enlighet med 

Murrays förslag. Orsaken till problemet beskrivs med hjälp av normer och homosocialitet (se kap 

4.1) och hur det innebär att män utser män och att överrepresentationen därför upprätthålls. 

Situationen beskrivs både som ett problem för jämställdheten och som ett problem för mångfald 

genom att visa på att det inte bara är män, utan också en viss sorts män, som sitter i bolagsstyrelser. 
!12



Detta för att lyfta det Murray säger om vikten av att granska hur män har fått sin makt och det 

faktum att det är en viss sorts män som har makt eller höga positioner. Lösningen presenteras som 

”en gräns för män”. Murray kallar det i sin artikel för ”ceiling quotas” och pratar om ett tak för 

män.  Jag har dock valt att kalla de för en gräns hellre än ett tak eftersom jag känner att ett tak har 18

mer negativa associationer än en gräns. Det innebär egentligen exakt samma sak som 

”könskvotering” (förutom begreppet könskvotering och vissa omformuleringar är lösningarna 

beskrivna på samma satt) men undviker dels det laddade begreppet könskvotering och dessutom 

belyser att problemet beror på en överrepresentation av män snarare än en underpresentation av 

kvinnor. De önskvärda effekterna av lösningsförslaget som beskrivs i enkäten är de som Murray 

lyfter i sin teori.  

 I enkät 1 är problemet inramat som ett problem med kvinnors underrepresentation, i enlighet 

med hur problemet vanligtvis beskrivs och även hur det beskrivs i kommentarer från regeringen 

angående deras lagförslag. Lösningen presenteras som det har presenterats i regeringens lagförslag, 

det vill säga som könskvotering. Som tidigare nämnts är könskvotering ett laddat begrepp för 

många och skulle alltså kunna påverka deltagarnas svar. Jag har dock resonerat som så att för att 

kunna undersöka om en ny inramning leder till positivare åsikter jämfört med den inramning som 

görs idag måste jag också använda mig av den inramning som används idag, och alltså även samma 

begrepp. Jag har därför valt att behålla begreppet könskvotering i enkät 1.  

 Argumenten är i båda enkäter både argument för och emot könskvotering. En del av dem är 

baserade på de argument som har lyfts fram i debatten av riksdagspartier, i media och av 

företagsledare. Resten av argumenten är baserade på Murrays teori om vilka effekter en ny 

inramning skulle få. Murrays tanke om att det skulle innebära en mer noggrann granskning av 

orsaker till problemet och granskning av både män och kvinnors för- och nackdelar i en 

urvalsprocess har jag försökt fånga i argument om orättvisa för- eller nackdelar på grund av kön, 

exempelvis i argumentet ”En gräns för män är positivt eftersom det kan förhindra att män kan 

komma att ges orättvisa fördelar i en urvalsprocess enbart på grund av sitt kön”, samt i argumentet 

”När antalet kvinnor måste öka kommer urvalsprocessen för lämpliga kandidater att bli bättre 

eftersom ingen kommer väljas bort enbart på grund av att den är en kvinna”. Även hennes tanke om 

att en bredare representation av både kön och bakgrunder skulle bli viktigare har jag försökt fånga i 

exempelvis argumentet ”Det är viktigt att representationen i bolagsstyrelser inte består av endast en 

viss sorts erfarenheter och bakgrunder”, och till sist tanken om att det skulle starta en debatt om vad 
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som är objektivt bra meriter har har jag försökt fånga i exempelvis argumentet ”Ett utvärderande av 

vilka meriter som faktiskt efterfrågas är viktigt”.  

 Argumenten är lite olika formulerade i de olika enkäterna för att passa inramningen i 

respektive enkät, men är utformade för att ha samma kärna och fånga samma slags problem eller 

möjlighet. Exempelvis fråga 7 är i enkät 1 utformad som ”Kvotering är positivt eftersom det kan 

förhindra att kvinnor kan komma att ges orättvisa nackdelar i en urvalsprocess enbart på grund av 

sitt kön” och i enkät 2 utformad som ”En gräns är positivt eftersom det kan förhindra att män kan 

komma att ges orättvisa fördelar i en urvalsprocess enbart på grund av sitt kön”. Det är olika 

formuleringar men efterfrågar egentligen samma sak, men att de är olika gör att de passar bättre in i 

respektive inramning jag har försökt att göra. Ett annat exempel är fråga 9, i enkät 1 är den 

utformad som ”Det blir mer rättvist när man ser till att det väljs personer från olika kön” och i enkät 

2 som ”Det blir mer rättvist när man förhindrar att det bara väljs personer av ett kön”. Även här 

efterfrågar de egentligen samma sak men är formulerade på lite olika sätt. De argument som berör 

äganderätt och självbestämmande är likadana i båda enkäter. De är inga argument som är direkt 

relaterade till min frågeställning men alltför vanliga i debatten för att utelämna. 

 För att lättare kunna läsa av mina resultat har jag utformat enkäterna med mestadels stängda 

frågor men lämnat plats får två öppna frågor på slutet. Där kan deltagarna uppge om de ser några 

ytterligare för- eller nackdelar med det presenterade förslaget.     

 En svårighet med användandet av en enkätundersökning kan vara validiteten och att alltså se 

till att mäta det jag faktiskt vill mäta. Det är viktigt att mina enkätfrågor faktiskt återspeglar och 

fångar de effekter Murray menar att en ny inramning kommer att få för att kunna uttala mig om ifall 

det har blivit någon skillnad. Exempelvis måste en enkätfråga verkligen efterfråga vikten av 

representation för att jag ska kunna uttala mig om ifall det har blivit någon skillnad i inställning till 

vikten av representation. Jag har testat alla frågor och argument i min enkät på flera olika personer i 

förväg och tillsammans med dem diskuterat om det finns en risk att mina argument efterfrågar 

något annat än det som var meningen från min sida eller lätt kan feltolkas. Efter många revideringar 

känner jag mig trygg med att de faktiskt efterfrågar det jag är ute efter. 

 En annan svårighet ligger i att mäta attityder med enkätfrågor, speciellt där frågorna är 

stängda och man bara har fem olika siffror att välja mellan. Vad exempelvis ”4” betyder för en 

person behöver inte betyda samma sak för en annan. Det går inte heller för mig att ställa följdfrågor 

eller be någon att utveckla ett svar vilket hade kunnat ge nya insikter eller argument som jag själv 

inte har tänkt på. 
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 Fördelen är att det går snabbt att få in många svar vilket jag behöver till denna 

undersökning. Det minskar även risken för mig att påverka de som svarar vilket kan vara ett 

problem i exempelvis en intervjusituation. Att enkäten är anonym och går snabbt att svara på kan 

öka chansen för mig att få in många och ärliga svar. Min förhoppning är även att de öppna frågorna 

ska kunna fånga in argument som jag själv inte har tänkt på om det finns sådana.  

6.2 Den experimentella designen 

Eftersom problemet med ojämställda bolagsstyrelser inte vanligtvis, om än alls, har ramats in på 

detta sätt tidigare är det svårt att veta huruvida en ny inramning kan bidra till en mer positiv 

inställning till könskvotering. För att själv undersöka detta har min undersökning alltså en 

experimentell design. En experimentgrupp får svara på en enkät, och en kontrollgrupp får svara på 

en annorlunda enkät. Experimentgruppen utsätts för ett stimuli som inte kontrollgruppen utsätts för, 

i det här fallet utsätts alltså experimentgruppen för en ny inramning som kontrollgruppen inte utsätts 

för. Fördelen med en experimentell design är att det går att isolera förklaringsfaktorn och 

kontrollera för bakomliggande faktorer. Om inställningen till könskvotering är mer positiv i 

experimentgruppen än i kontrollgruppen (eller tvärt om) går det att dra slutsatsen att inramningen 

spelar roll i detta fall och att det inte är någon annan faktor hos de som svarat, exempelvis ålder, 

utbildning eller politisk åsikt, som är den förklarande faktorn.  

 Detta säkerställs av att det är slumpen som har fått avgöra vem som får svara på vilken 

enkät. Denna slumpfaktor ser till att det (med en viss osäkerthetsmarginal) inte finns några 

systematiska skillnader mellan de båda grupperna som kan påverka resultatet. Även om individerna 

som svarar på enkäterna är olika, så borde grupperna vara i stort sett lika i sin sammansättning.  19

Den enda systematiska skillnaden mellan grupperna borde vara att den ena gruppen har fått göra 

enkät 1 och den andra gruppen har fått göra enkät 2, och alltså fått problemet med ojämställda 

bolagsstyrelser inramat på olika sätt. Om det då finns en skillnad i svaren från de olika grupperna så 

går det att dra slutsatsen att det är inramningen som kan förklara denna skillnad.  

 En viktig möjlig felkälla för mitt resultat beror dock just på den experimentella designen där 

jag själv har gjort en ny inramning av ett väletablerat problem. Den nya inramningen i enkät 2 görs 

här på en halv sida och man får sedan direkt svara på frågor. Att etablera en ny inramning kan kräva 

mycket ansträngning och det kan ta lång tid innan den får fäste. I en verklig situation där 

inramningen skulle se ut på detta sätt kanske resultaten skulle se annorlunda ut. Allra bäst hade varit 

 Esaiasson et al. 2012, 93-94.19
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att mäta effekterna av en ny inramning innan och efter den verkligen fått fäste i samhället, men det 

går naturligtvis inte att göra här. Att använda sig av naturliga experiment är dessutom 

överhuvudtaget svårt. Skulle min undersökning visa på en skillnad trots att inramningen är i en 

väldigt liten skala och ger deltagarna väldigt liten tid att ändra sin inställning kan det dock tänkas att 

en ny inramning faktiskt skulle kunna ge ännu större resultat. 

 Ytterligare en möjlig felkälla ligger i mitt urval, vilket kommer att diskuteras i nästa del. 

6.3 Urval 

Mitt urval består av studenter på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Urvalet 

har gjorts dels för att det är det smidigaste och enklaste sättet för mig att få så många som möjligt 

att svara på mina enkäter, dels för att deltagarn ska vara så lika varandra som möjligt. Eftersom jag 

har få möjligheter att  göra ett urval som är representativt för hela befolkningen har jag istället 

fokuserat på att urvalet ska vara så homogent som möjligt, och därmed kunna isolera för så många 

faktorer som möjligt. Den experimentella designen isolerar visserligen för bakomliggande faktorer 

men det är dock inte möjligt att de båda grupperna skulle bli exakt lika, även med hjälp av slumpen. 

Det kan uppstå systematiska skillnader mellan experimentgruppen och kontrollgruppen även om jag 

har tagit slumpen till hjälp, så som skillnader i könstillhörighet, ålder eller politisk åsikt. Många 

faktorer skulle kunna skilja sig åt mellan de olika grupperna och påverka resultaten utan att jag 

skulle kunna veta vilka dessa är eftersom enkäterna är anonyma. Men genom att urvalet är så lika 

varandra i exempelvis ålder, utbildning och förkunskaper i ämnet så kan i alla fall inte dessa 

faktorer påverka mitt resultat. Skulle jag märka att könsfördelningen eller åldersfördelningen blev 

skev i mina olika grupper går det även att kontrollera för senare i analysen för att se om det kan vara 

en förklarande faktor. 

 Ett problem för trovärdigheten för mina resultat kan ligga i att jag har använt mig av redan 

etablerade grupper, det vill säga olika seminariegrupper, och inte använt mig av någon regelrätt 

tilldelningsprocess där urvalet är helt randomiserat. Redan etablerade grupper kan dela erfarenheter 

som ibland antas ha stor betydelse för deras respons på stimuli vilket alltså skulle kunna påverka 

mina resultat.  Dock så räknas kanske inte en seminariegrupp till en etablerad grupp och dessutom 20

har jag med hjälp av slumpen delat in fem olika seminariegrupper från olika kurser i 

experimentgruppen och fem olika seminariegrupper från olika kurser i kontrollgruppen. Den 

slutgiltiga indelningen i grupp 1 och grupp 2 består alltså inte av redan etablerade grupper.  

 Esaiasson et al. 2012, 332.20
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 Angående generaliserbarheten av mina resultat ligger det slumpmässiga i den experimentella 

designen endast i vem som hamnar i vilken experimentgrupp och inte vilka som deltar i 

experimentet. Generaliserbarheten av resultaten ökar alltså inte med en experimentell design, vilka 

som har deltagit i ett experiment är fortfarande viktigt. Att mitt urval är så homogent gör att jag vet 

precis hur långt det går att generalisera mina resultat, men om det finns en skillnad i inställning till 

könskvotering mellan dessa grupper är det inte orimligt att tänka sig att det skulle finnas skillnad 

även i andra grupper. Ett motargument till diskussionen om bristande representativitet är att denna 

studie (och liknande experimentstudier) undersöker allmängiltiga fenomen så som påverkan av 

information, i det här fallet effekter av inramning. Hur människor reagerar på sådant, alltså deras 

socialpsykologiska mekanismer, antas vara generella för alla människor. Det spelar alltså ingen roll 

att jag har undersökt enbart studenter så länge experiment- och kontrollgruppen är lika 

sammansatta. Det är inte sannolikt att studenter skiljer sig så pass mycket från andra människor när 

det gäller grundläggande socialpsykologiska mekanismer att det skulle påverka mina resultat, eller 

som Esaiasson skriver, det går att anta att ”Hjärnan hos studenter fungerar likadant som hjärnan hos 

icke-studenter”.  Vidare kanske det går att tänka sig att statskunskapstudenter går att använda som 21

ett kritiskt urval. Om de, som ändå kan antas vara mer informerade om och intresserade av politik 

och ha mer välgrundade åsikter i sakfrågor än många andra grupper, påverkas av min inramning 

borde inramningen ha minst lika stora effekter på andra grupper. Ett större urval med bättre 

representativitet hade gett mer tillförlitliga och generella resultat, men är av praktiska orsaker inte 

möjligt. Jag tror ändå att denna mindre undersökning kan bidra med intressanta insikter för dem 

som vill vinna ett starkare stöd för förslaget om könskvotering. 

6.4 Utförande av undersökning  

Enkäterna delades ut på papper under olika seminarietillfällen på a-kursen och på b-kursen i 

statskunskap. Enkät 1 delades ut till varannan seminariegrupp och enkät 2 till varannan 

(slumpmässigt utvalt). Att svara var naturligtvis frivilligt, men alla som jag tillfrågade svarade. När 

jag delade ut enkäten berättade jag inget om innehållet. Jag valde att ge enkäten på papper och att 

söka upp de olika grupperna istället för att exempelvis ha den på nätet. Detta för att få bättre 

kontroll på vilka som svarar och för att kunna ge olika enkäter till olika grupper. Deltagarna var inte 

i förväg informerade om att de deltog i ett experiment. Ur en etisk synpunkt kan det vara 

problematiskt att inte informera deltagare om vad för slags studie de ingår i, men ofta kan det vara 
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nödvändigt för resultatet att deltagarna inte känner till att de blir utsatta för ett experiment. Bara 

vetskapen om att det är ett experiment kan påverka hur man svarar. Esaiasson m.fl. menar även att 

förmågan att genomskåda avsikten med ett experiment och tendenserna att lämna socialt önskvärda 

svar förmodligen är störst bland unga, högt utbildade studenter.  Jag bedömer dock att detta 22

experiment inte är av sådan natur att det kan uppfattas kränkande eller strider mot forskningsetiska 

principer. Då jag själv delade ut alla enkäter kunde jag även svara på frågor om studien efter att 

experimentet var genomfört för de deltagare som undrade över något.  

7. Resultat 
Sammanlagt svarade 107 personer på enkäterna, 52 personer hamnade i kontrollgruppen och 

svarade på enkät 1 och 55 personer hamnade i experimentgruppen och svarade på enkät 2. En 

fullständig sammanställning av svaren finns i bilaga 2. Undersökningen visar att inställningen till 

könskvotering/en gräns för män i båda grupper överlag var väldigt positiv. I alla frågor finns det 

dock en skillnad i svaren mellan enkäterna, men de är olika stora. Jag kommer att använda den 

statistisk jag har fått fram för att jämföra grupperna och därigenom dra slutsatser om till vilken grad 

inramningen verkar ha påverkat de som svarat, och på vilket sätt. Jag kommer alltså att använda 

min statistisk både i beskrivande syfte, genom att beskriva hur skillnaderna mellan grupperna ser ut, 

och i analytiskt syfte, genom att pröva min hypotes. 

 Jag kommer att redovisa resultaten i tre olika diagram där skillnaden uttrycks i procent. Jag 

kommer även att redovisa vilka resultat som är statistiskt signifikanta, det vill säga vilka resultat 

som faktiskt skiljer sig åt mellan grupperna och därmed även går att generalisera till en större 

population. I de resultat som inte är statistiskt signifikanta så kan skillnaden bero på slumpen och de 

resultaten går alltså inte att uttala sig om ifall det verkligen finns en skillnad mellan grupperna. De 

skillnader som är statistiskt signifikanta är det vid en säkerhetsnivå på minst 0,1 (kritiskt värde = 

1,65). All statistik jag har fått fram i undersökningen går att se i diagrammen samt i bilaga 2. 

Resultaten av de öppna frågorna kommer även de att diskuteras i denna del, och en fullständig 

sammanställning av dessa finns i bilaga 3.  

 De frågor och argument i enkäterna som hänvisas till finns som sagt att se i bilaga 1. 
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7.1 En mer positiv inställning till könskvotering  

Resultaten från första frågan i enkäterna visar att inramningen har spelat roll, andelen som var 

positiva till det presenterade förslaget var större i experimentgruppen där problemet med 

könsojämställda styrelser ramades in som en överrepresentation av män, jämfört med 

kontrollgruppen där det ramades in som en underrepresentation av kvinnor. Figur 1 visar att 53,8% 

är positiva till förslaget i kontrollgruppen, och att 78,1% är positiva till förslaget i 

experimentgruppen (baserat på de som ringat in siffran 4 eller 5 där 5 = väldigt positiv och 1 = 

väldigt negativ). Skillnaden är statistiskt signifikant och beror alltså inte på slumpen. Hur detta 

förslag har presenteras verkar alltså ha påverkat inställningen till det. Det stödjer Murrays teori och 

även min hypotes att om problemet med ojämställda bolagsstyrelser fick en ny inramning så skulle 

också inställningen till könskvotering som lösning bli mer positiv. Figur 1 visar även att andelen 

som är varken negativa eller positiva (har ringat in siffran 3 på samma fråga) är större bland de som 

  

svarat på enkät 1 i kontrollgruppen än bland de som svarat på enkät 2 i experimentgruppen. Även 

den skillnaden är statistiskt signifikant. Andelen som är negativa (alltså de som har ringat in siffran 

1 eller 2) till förslaget är större i kontrollgruppen än i experimentgruppen. Den skillnaden är dock 

inte statistiskt signifikant, så även om det är fler som har svarat att de är negativa till förslaget i 
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enkät 1 än i enkät 2 går det inte att utifrån den här undersökningen att statistiskt säkerställa att det 

faktiskt finns en skillnad.  

 Skillnaden var alltså störst mellan de som var positiva och mellan de som varken var 

positiva eller negativa (och alltså hade ringat in siffran 3). Att det är fler som är varken positiva eller 

negativa i kontrollgruppen än i experimentgruppen kan visa på att den nya inramningen i enkät 2 

lyckades övertyga de som varken var positiva eller negativa att bli mer positiva. Att andelen som är 

negativa är ungefär lika stor i båda enkäter kan tyda på att den nya inramningen i enkät  2 hade 

svårare att övertyga de som är negativa till förslaget från början. Har man en stark åsikt för eller 

mot könskvotering är det kanske rimligt att denna inramning, i sin lilla skala, inte lyckas övertyga. 

Inramningen har alltså gett störst resultat i att övertyga de som varken är positiva eller negativa att 

bli mer positiva, det är dock inte omöjligt att det även skulle kunna övertyga de som idag är 

negativa. Inramningen kanske bara skulle behöva mer tid och utrymme för att få fäste i den 

allmänna debatten för att även kunna övertyga de som är mer negativa.  

7.2 Resultat av öppna frågor  

I den öppna frågan ”Ser du några övriga nackdelar med detta förslag förutom de ovan?” är en 

nackdel nämnd flera gånger i båda enkäter, nämligen att det finns en risk att kvinnor kommer att ses 

som mindre kompetenta eller behöva försvara sin plats i en styrelse när de blivit inkvoterade. I 

kontrollgruppen svarar en person på frågan om det finns några övriga nackdelar med ”Att kvinnan 

inte blir accepterad för att hon är inkvoterad”. En annan i kontrollgruppen svarar att ”Jag tycker 

förslaget i sig är väldigt bra och viktigt då det handlar om att förändra grundläggande strukturer i 

samhället. Risken jag ser är reaktionerna i samhället, främst från män, vilket kanske gör att man ej 

litar på kvinnors yrkeskompetens”. Och ytterligare en i kontrollgruppen skriver att ”Kvinnor kan 

anses vara sämre lämpade för jobbet eftersom de ”kvoterats in” och därmed få lägre status inom 

företaget (speciellt enl. män), kan skapa dåliga förutsättningar för kvinnor när de kommit in.”. 

Liknande svar återfinns i experimentgruppen. På samma fråga om övriga nackdelar svarar en person 

att ”Kan bli ett problem i början om inkvoterade kvinnor kan bli ”mobbade” på arbetsplatsen.”. En 

annan svarar att ”Att kvinnor till stor del kommer vara stigmatiserad på sina arbeten och beskyllas 

för att ha lägre kompetens.” Och ytterligare en i experimentgruppen skriver att ”Risk för att kvinnor 

i den rollen då ses som ”inkvoterade” snarare än att ha kommit in pga meriter”.  

 I den andra öppna frågan ”Ser du några övriga fördelar med detta förslag förutom de ovan?” 

är svaren i de olika grupperna lite mer annorlunda. I experimentgruppen verkar inramningen om att 

män idag utses just för att de är män verkligen fått fäste. En person svarar att en fördel är att ”Bryta 
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en trend som bara väljer män i en tro att man gör det för ”kompentes” men egentligen är det (kanske 

omedvetet) för att de är män. = män ”kvoteras in” i styrelser idag endast för att de är män.”. En 

annan svarar att ”Jag tycker kvotering-förslaget är jättebra. Det kan förhindra att fortsätts kvoteras 

in för de är män!”. Ytterligare en svarar att ”Att det skiftar fokus från att ”hjälpa”/”stärka” kvinnor, 

och att de ”fördelar” de skulle få genom inkvotering till problemet att männen idag blir informellt 

inkvoterade pga normer och de fördelar som de redan har”, och en annan svarar att ”Män 

”kvoteras” redan in, mycket bättre att förhindra det än att också kvotera in kvinnor. Kvinnor blir då 

mindre ifrågasatta i förhållande till deras ställning i bolaget”.  

 I kontrollgruppen är denna tankegång inte alls lika synlig, endast en deltagare svarar att 

”Idag kvoteras män in av män och därför är det bara rimligt att kvotera in kvinnor för att balansera 

upp detta. Lika väljer lika så om en kvoterar in kvinnor så kommer sen per automatik utan kvotering 

fler kvinnor i framtiden att bli bättre representerade”. Två liknande tankar tas upp av två andra 

deltagare i kontrollgruppen men inte med samma problembeskrivning, alltså den om att män 

kvoterar in män, utan är uttryckt av en som att ”Kan förhindra att kvinnor blir informellt 

bortkvoterade” och av en som att ”Under representation av kvinnor i högre positioner tyder - enligt 

mig - en systematisk diskriminering. Detta kan och bör lösas genom kvotering. Det handlar inte om 

kompetens eller meriter ska ses förbi, utan att man ska välja utifrån just detta och inte kön”. 

Eftersom problembeskrivningen att män idag väljs på grund av sitt kön är mer synlig i 

experimentgruppen än i kontrollgruppen, så verkar det vara inramningen som har gett en skillnad. 

Övriga fördelar som tas upp i kontrollgruppen av de som svarat är till exempel en som skrivit att 

”När man blir tvungen att kvotera in personer får man folk med olika meriter vilket kan förnya 

kulturen inom bolagen”. En annan skriver att ”Högre representation av kvinnor i bolagsstyrelser kan 

öka andelen kvinnor som söker dessa jobb då de blir mer tillgängliga för kvinnor”, och ytterligare 

en att ”Uttrycket vad samhället tycker är viktigt, alltså jämställdhet på alla plan”. En fullständig 

sammanställning av alla svar på de öppna frågorna finns i bilaga 3. 

 Det är svårare att dra några slutsatser av de öppna frågorna än av de stängda eftersom det är 

svårt att kvantifiera och jämföra dessa, samt då det inte går att avgöra om skillnaden mellan 

grupperna är statistiskt signifikant. De slutsatser jag kan dra av dessa kommentarer är alltså inte lika 

säkra som de jag kan dra av de stängda frågorna utan beror mycket på min tolkning. Med det i 

åtanke anser jag ändå att de viktigaste insikterna jag fick av de öppna frågorna är dels att många 

anser det vara en risk med förslaget att kvinnor väljs på grund av kön och inte kompetens, oavsett 

inramning, och dels att problembeskrivningen att män idag utses på grund av kön snabbt verkat ha 

fått fäste och gett resultat i experimentgruppen. Det ger insikter om vad som är viktigt att fokusera 
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på i en ny inramning. Dock så visar även de öppna frågorna att både experimentgruppen och 

kontrollgruppen beskriver förslaget som ”kvotering” trots att jag i experimentgruppen försökt rama 

in könskvotering som en gräns för män. Det visar att inramningen antagligen inte har fått det fäste 

och därmed den påverkan jag hade hoppats på. Att många tänker på det som samma förslag som 

könskvotering gör antagligen att de ser samma för- och nackdelar som ofta förknippas med 

könskvotering och inte är lika mottagliga för de fördelar som beskrivs i den nya inramningen och 

med förslaget ”en gräns för män”.  Att denna nya inramning inte skulle hinna få fäste var ett möjligt 

problem som jag såg redan innan undersökningen, och det verkar alltså även ha blivit så. Men som 

jag resonerade då, att om det ändå blir en skillnad i resultat trots inramningen inte har getts någon 

chans att påverka över tid, så borde denna skillnad kunna bli ännu större om den nya inramningen 

får tid på sig att få fäste. 

7.3 Skillnad i stöd till presenterade argument 

I figur 2 redovisas andelen som håller med de olika argumenten i båda enkäter (alltså som har ringat 

in siffran 4 eller 5 där 5 = håller helt med och 1 = håller inte alls med). 

 Resultaten i argument 2 visar att det var färre i kontrollgruppen som tyckte att förslaget var 

bra för att lösa problemet än vad det var i experimentgruppen. Skillnaden är dock inte statistiskt 

signifikant och det går alltså inte att dra några generella slutsatser av detta. 

 I argument 3, beskrivet för kontrollgruppen i enkät 1 som ”Könskvotering är negativt 

eftersom då andelen kvinnor måste öka finns det en risk att kvinnor blir valda på grund av sitt kön 

trots att en manlig kandidat har bättre meriter och kvalifikationer”, och beskrivet för 

experimentgruppen i enkät 2 som ”En gräns för män är negativ eftersom då andelen män måste 

minska finns det en risk att män blir bortvalda på grund av sitt kön trots att det har bättre meriter 

och kvalifikationer än en kvinnlig kandidat” är det fler i enkät 1 som håller med än i enkät 2. 

Skillnaden är dock inte så stor, 28,9% håller med i argumentet i kontrollgruppen och 18,2% håller 

med argumentet i experimentgruppen. Skillnaden är inte heller statistiskt signifikant, så det kan vara 

så att det inte är någon skillnad alls mellan grupperna. Det visar att inramningen inte verkar ha haft 

så står stor påverkan i denna fråga. Murray menade att en ny inramning skulle ifrågasätta 

antagandet att könskvotering leder till att kvinnor utses på grund av kön, och att män utses på grund 

av kompetens. Resultaten i argument 3 visar dock alltså annorlunda. Ungefär lika stor andel anser 

att detta är en risk i experimentgruppen som i kontrollgruppen. Samma farhåga uttrycks även som vi 

har sett av många i de öppna frågorna både i enkät 1 och i enkät 2. Det kan tyda på att detta 

antagande är djupt rotat. För att övertyga om att könskvotering är en bra lösning är detta alltså något 
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som behöver belysas och bemötas i debatten. De öppna frågorna i enkät 2 visar att 

problembeskrivningen att män idag utses på grund av kön snabbt fick fäste bland många. Att 

fokusera på detta och försöka att koppla ihop att män idag utses på grund av kön och inte enbart på 

grund av kompetens med den påstådda risken att kvinnor skulle utses på grund av kön och inte 

enbart på kompetens skulle kunna visa på det absurda i detta argument mot könskvotering. Därmed 

skulle man kanske även kunna övertyga fler om behovet av lösningen. 

 Argument 5, som uttrycker att förslaget skulle vara negativt eftersom den mest rättvisa 

urvalsprocessen är att som idag välja utefter kompetens vilket förhindras av respektive förslag, är 

skillnaderna också små mellan grupperna. I kontrollgruppen håller 25 % med och i 

experimentgruppen håller 16,4% med, men inte heller den skillnaden är statistiskt signifikant. 

Likadant i argument 4 ”Det är ett hinder för friheten och självbestämmandet för bolagsstyrelser att 

de inte själva får utse de personer de vill vilket är problematiskt” och i argument 6 ”En gräns för 

män/könskvotering är negativt eftersom det strider mot äganderätten att lägga sig i hur ett bolag ska 

styras och deras urvalsprocesser” är inte heller skillnaderna i svaren mellan grupperna speciellt 

stora och inte statistiskt signifikanta. Det kan alltså vara så att det inte finns någon skillnad alls 
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mellan grupperna i argument 4, 5 och 6. Att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad 

mellan experimentgruppen och kontrollgruppen i dessa frågor kan vara positivt för den här 

undersökningen. Åsikter i dessa frågor kan ofta vara beroende av ens ideologi och ändras kanske 

inte i sakfrågor. Att det inte är så stor skillnad i dessa frågor tyder på att blandningen i de olika 

grupperna har varit bra när det kommer till politisk tillhörighet, och att politisk tillhörigt alltså inte 

har påverkat de övriga skillnaderna som går att se mellan grupperna. 

 I argument 7 är skillnaderna större. I enkät 1 är det uttryckt som ”Könskvotering är positivt 

eftersom det kan förhindra att kvinnor kan komma att ges orättvisa nackdelar i en urvalsprocess 

enbart på grund av sitt kön” och i enkät 2 som ”En gräns för män är positivt eftersom det kan 

förhindra att män kan komma att ges orättvisa fördelar i en urvalsprocess enbart på grund av sitt 

kön”. I kontrollgruppen har 65,4% svarat att de håller med i argumentet, och i experimentgruppen 

har 81,8% svarat att de håller med i argumentet, en skillnad som dessutom är statistiskt signifikant. 

Inramningen att förhindra att män ges orättvisa nackdelar på grund av sitt kön verkar alltså lyckas 

övertyga mer än inramningen att förhindra att kvinnor ges orättvisa nackdelar på grund av sitt kön. 

Det visar att det är mer effektivt att fokusera på de orättvisa fördelar som män har i en urvalsprocess 

än att fokusera på de orättvisa nackdelar som kvinnor har i en urvalsprocess för att få stöd för 

förslaget. Murrays tanke om vikten av att granska män och anledningar till deras överrepresentation 

verkar alltså ha en effekt för inställningen till förslaget. Det Murray tänkte sig, alltså att förslaget 

om en gräns för män skulle leda till ett ifrågasättande av uppfattningen om att överrepresentationen 

av män har uppkommit av ett rättvist meritsystem, verkar alltså stämma. Att fokusera på att män har 

orättvisa fördelar och att en gräns för män kan förhindra detta verkar alltså vara ett effektivt 

argument i en ny inramning för de som vill ha stöd för detta förslag. 

 I argument 8 är det fler som håller med om att förslaget kommer att leda till att 

urvalsprocessen blir bättre i experimentgruppen än i kontrollgruppen. Skillnaden är dock inte 

statistiskt signifikant och det går alltså inte att dra några generella slutsatser av detta. 

 I argument 9 är skillnaderna större och statistiskt signifikanta. I kontrollgruppen har 63,5% 

svarat att de håller med i argumentet ”Det blir mer rättvist när man ser till att det väljs personer från 

olika kön”. I experimentgruppen har 80% svarat att de håller med i argumentet ”Det blir mer rättvist 

när man förhindrar att det bara väljs personer av ett kön”. Skillnaden i inramning verkar alltså ha 

spelat roll även i denna fråga. Inramningen att förhindra män är alltså mer effektiv än inramningen 

att ”hjälpa” kvinnor. Också detta visar hur ifrågasättandet av att män och anledningarna till deras 

överrepresentation är effektiv för att vinna stöd för förslaget. Utan en närmare granskning av män 

och kvinnor och deras respektive orättvisa för- och nackdelar i en urvalsprocess är det lätt att anta 
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att systemet är rättvist. Då är det också svårt att få stöd för tanken att det skulle vara mer rättvist om 

man ser till att det väljs personer från olika kön eftersom något som redan är rättvist kan inte bli mer 

rättvist. Är däremot inramningen att systemet är orättvist är lösningen att förhindra dem med 

orättvisa fördelar rimlig. Även här visar det sig alltså vara effektivt att fokusera på mäns orättvisa 

fördelar och hur det kan förhindras i en ny inramning för dem som vill vinna stöd för förslaget. 

 Ytterligare en skillnad som är statistiskt signifikant finns i svaren på argument 10 som 

handlar om vikten av representation. I kontrollgruppen så håller 75% med om att det är viktigt att 

kvinnor blir mer representerade i bolagsstyrelser. I experimentgruppen så håller 89,1% med om att 

det är viktigt att representationen i bolagsstyrelser inte består av endast en viss sorts erfarenheter 

och bakgrunder. Detta visar att det är mer effektivt att fokusera på representation av flera 

bakgrunder och intressen än att endast fokusera på representation av fler kön. Det visar också på hur 

viktigt det är att i en ny inramning verkligen poängtera det Murray säger om representation. Hon 

menar som sagt att en ny inramning ska fokusera på att den skeva representationen är ett problem 

både för jämställdheten och ett problem för mångfalden. Att visa på att det inte bara är män utan en 

viss sorts män som sitter i bolagsstyrelser har i experimentgruppen gett ett större stöd för 

argumentet att en bredare representation är viktig än i kontrollgruppen där fokus endast låg på 

bredare representation av kön. Vill man använda representation som ett argument för att få stöd för 

förslaget om kvotering är det alltså viktigt att förutom representation av kön även prata om 

representation av fler bakgrunder och erfarenheter. 

 Argument 11, som är likadant i båda enkäter, ”Ett utvärderande av vilka meriter som faktiskt 

efterfrågas är viktigt” får i båda enkäter en stor andel som håller med. I kontrollgruppen håller 

86,5% med, och i experimentgruppen håller 94,5% med. Det verkar alltså vara ett argument som är 

övertygande oavsett inramning och alltså något som är viktigt att lägga mycket fokus på i debatten. 

7.4 Påverkan av kön 

Ytterligare en skillnad som går att se är den i figur 3 som redovisar skillnaden i hur många män 

jämfört med hur många kvinnor som negativa till förslaget i experimentgruppen respektive i 

kontrollgruppen. I enkät 1 så är 30% av de som är negativa kvinnor, och 70% av de som är negativa 

män. I enkät 2 är 66,6% av de som är negativa kvinnor, och 33,3% av de som är negativa män. Det 

är alltså en större andel män som är negativa till förslaget i kontrollgruppen än i experimentgruppen, 

och en större andel kvinnor som är negativa till förslaget i experimentgruppen än i kontrollgruppen. 

Det är dock endast skillnaden mellan andel män som är negativa i de olika grupperna som är 

statistiskt signifikant och som det går att uttala sig om. Av de som tillfrågades  
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råkade det bli så att det är det fler män som fick enkät 1 än vad som fick enkät 2. Det verkar dock 

inte ha påverkat den här skillnaden, om man kollar på de som är positiva är andelen män och 

kvinnor som är positiva till förlaget mycket jämnare mellan enkäterna. I enkät 1 är andelen kvinnor 

av de som är positiva 67,8% och andelen män 32,2%. I enkät 2 är andelen kvinnor som är positiva 

till förslaget 74,4% och andelen män 25,6%. Där verkar alltså skillnaderna mellan enkäterna vara 

mer jämn, vilket kan tyda på att bland de som är negativt inställda så är män mer negativt inställda 

till inramningen av lösningen som en könskvotering än som inramad som en gräns för män. Detta 

var ingen skillnad som jag hade för avsikt att undersöka och heller inget som nämndes eller 

förutsågs i de teorier som jag har utgått från. Vad skillnaden beror på eller vad den kan betyda är 

alltså öppet för tolkning och svårt för mig att uttala mig om. Det kan dock vara intressant att kolla 

mer på i framtida undersökningar inom ämnet.  

8. Slutsatser  

Jag har i denna uppsats undersökt betydelsen av inramning för att vinna gehör för sina idéer, och 

mer specifikt betydelsen av en ny inramning för inställningen till könskvotering. Min hypotes, med 

utgångspunkt i Rainbow Murrays teori, var att om problemet med könsojämställda bolagsstyrelser 

fick en ny inramning så skulle också inställningen till könskvotering som lösning bli mer positiv. 
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Mitt resultat av min undersökning visar att denna hypotes stämde då andelen positiva till förslaget 

var större i experimentgruppen än i kontrollgruppen. Eftersom den experimentella designen, 

tillsammans med mitt homogena urval, bör ha isolerat för alla bakomliggande förklarande faktorer 

så kan jag konstatera att det är just inramningen som har skapat skillnaden i inställningen till 

könskvotering. Detta trots att användandet av begreppet könskvotering i svaren på de öppna 

frågorna i experimentgruppen kan tyda på att den nya inramningen inte helt lyckades få fäste. En ny 

inramning av problemet med könsojämställda bolagsstyrelser skulle alltså kunna ge mer stöd för 

förslaget om könskvotering som lösning och därmed även leda till policyförändring. Mitt resultat 

visar även att den nya inramningen i experimentgruppen har lett till att argument om granskning av 

mäns orättvisa fördelar och vikten av en bredare representation har lyckats övertyga de som svarat. 

Det var en förutsättning för att de fördelar som Murray såg med en ny inramning faktiskt ska kunna 

ske. En ny inramning skulle alltså kunna leda till en lika noggrann granskning av både män och 

kvinnor, en utvidgad debatt om meriter och en bättre substantiell representation av både män och 

kvinnor.  

 Mitt resultat visar dock att många, oavsett inramning, anser att en risk med könskvotering är 

att kvinnor kommer att utses på grund av kön och inte på grund av meriter. Detta argument var 

något Murray menade skulle försvinna i och med en ny inramning, men min undersökning visar att 

denna tanke inte har påverkats av den nya inramningen. Detta argument är alltså något som kan 

behöva belysas och bemötas i debatten om könskvotering för att kunna vinna stöd för förslaget, men 

det är inte säkert att det skulle påverkas av en ny inramning.  

 Till sist så visar mina resultat att det verkar som att män är mer negativt inställda till 

förslaget i kontrollgruppen när det ramas in som en underrepresentation av kvinnor än i 

experimentgruppen när det ramas in som en överrepresentation av män, jämfört med kvinnor där 

fördelningen mellan de olika grupperna är mer jämn. Då ingenting i mina teorier förutsåg eller 

diskuterade en sådan skillnad har jag dock svårt att dra några analytiska slutsatser av det. 

 Jag har argumenterat för att dessa slutsatser går att dra till en oändlig population då min 

undersökning har varit inriktad på en mer allmän företeelse, det vill säga påverkan av inramning, 

vilket inte bör påverkas av huruvida man är student eller inte. Jag har även lyft argumentet att mitt 

urval skulle kunna ses som ett kritiskt urval för att styrka mitt påstående om att dessa slutsatser 

faktiskt går att dra till en större population. Dock så är de som jag med säkerhet kan säga att dessa 

slutsatser går att dra till den grupp som har deltagit i mitt experiment, det vill säga studenter på 

statsvetenskapliga institutionen. Det innebär en reservation för min slutsats att en ny inramning av 
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problemet med könsojämställda bolagsstyrelser skulle kunna ges mer stöd för förslaget om 

könskvotering som lösning av andra än för dem jag har undersökt.  

 Ytterligare en reservation för mina slutsatser grundar sig i den konstlade situation som ett 

experiment faktiskt utgör. Tillförlitligheten för resultaten från ett experiment kan vara mindre 

jämfört med andra undersökningar då de har producerats i en påhittad situation. I en verklig 

situation kanske resultaten av en ny inramning skulle se annorlunda ut än i denna påhittade 

situation. Men jag tror ändå att mitt experiment är så pass verklighetstroget i det avseende att den 

speglar hur en ny inramning skulle se ut baserat på de teorier som har presenterats att det inte bör 

påverka mina resultat i alltför stor utsträckning.  

 I stort så visar mitt fall att inramningar verkar ha stor betydelse för hur ett problem uppfattas 

och för vilka lösningar som kan vinna gehör. Mitt resultat tyder på att problembeskrivningen som 

en överrepresentation av män inte endast kan ge de effekter som exempelvis Bjarnegård påpekar, 

det vill säga möjlighet att påverka forskningsdesign och den normativa debatten, utan även borde 

kunna påverka det politiska utfallet och leda till policyförändring. Det ger goda skäl för nuvarande 

regering att i sitt lagförslag om könskvotering, eller att för övriga som önskar vinna gehör sina 

lösningar, fundera över hur problemet ramas in.  

!28



9. Referenser 

Bjarnegård, Elin. Gender, Informal Institutions and Political Recruitment. Explaining Male 

Dominance in Parliamentary Representation. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2 

Erikson, Josefina. Strider om mening. En dynamisk frameanalys av den svenska sexköpslagen. 

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 2011. 

Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. Metodpraktikan – 

konsten att studera samhälle, individ och marknad. Fjärde upplagan. Visby: Norstedts Juridik. 

2012. 

Holgersson, Charlotte. Rekrytering av företagsledare. En studie i homosocialitet. Stockholm: 

Elanders Gotab. 2003. 

Murray, Rainbow. Quotas for Men? Reframing Gender Quotas as a Means of Improving 

Representation for All. American Political Science Review 108(3): 520-532. 2014. 

AllBright. Lika barn leka bäst. En kartläggning över homogeniteten i svenska börsbolagsstyrelser. 

2013. 

AllBright. Var femte ledare nu kvinna. Allbrightrapporten mars 2016. 2016.  

TT. Regeringen vill ha kvotering. 2016-09-09.  http://tt.omni.se/

7dac3cb89ede8bf9d038ec8aa96b2af05e24488d (Hämtad: 2016-11-15). 

Öjemar, Fredrik. Lööf om kvoteringslagen: Det är oseriöst. Dagens Industri. 2016-09-09. http://

www.di.se/nyheter/loof-om-kvoteringslagen-det-ar-oseriost/ (Hämtad: 2016-11-15). 

Ghasemi, Tina, Löwengrip, Isabella. Vi vill bedömas efter kompetens - inte kön. Expressen.

2016-09-13.http://www.expressen.se/debatt/vi-vill-bedomas-efter-kompetens--inte-kon/ (Hämtad: 

2016-11-15). 
!29

http://tt.omni.se/7dac3cb89ede8bf9d038ec8aa96b2af05e24488d
http://www.di.se/nyheter/loof-om-kvoteringslagen-det-ar-oseriost/
http://www.expressen.se/debatt/vi-vill-bedomas-efter-kompetens--inte-kon/


Bilaga 1. Enkäter  

Kontrollgrupp: Enkät 1 

Läs igenom texten noga och svara sedan på frågorna genom att ringa in ditt svar. Enkäten är 
anonym. 

I en undersökning  om svenska bolagsstyrelser så framkommer det att de allra flesta är ojämställda 23

och har en stor underrepresentation av kvinnor. Andel kvinnor är endast 30%, och i högre positioner 
är det ännu färre. I ledningsgrupperna är endast 20% kvinnor och majoriteten av alla bolag har 
endast en eller ingen kvinna i ledningen, och endast 6% av alla vd- och ordförandeposter innehas av 
kvinnor. Kvinnor och män befinner sig dessutom på olika positioner trots lika examen. De meriter 
och erfarenheter som efterfrågas är ofta tillhörande män, 71% av de i svenska bolagsstyrelser har 
exempelvis tidigare erfarenhet som VD. Andra erfarenheter från till exempel HR, service, sälj och 
innovation, där kvinnor är bättre representerade, är sällan efterfrågat. Att kvinnor är så 
underrepresenterade tyder på en könsdiskriminering inom svenska bolagsstyrelser. En 
underrepresentation av kvinnor i svenska bolagsstyrelser innebär även att kvinnor i mindre 
utsträckning innehar höga positioner och därmed inte får vara med och påverka de beslut som tas. 

Det har lagts fram en lösning på detta jämställdhetsproblem i form av ett förslag om könskvotering 
där det ska finnas en gräns för hur många kvinnor det ska finnas i en bolagsstyrelse. Denna gräns 
ska ligga på 40% och därmed motverka en underrepresentation av kvinnor. Könskvotering hoppas 
man även ska leda till en urvalsprocess som är mer meritbaserad och konkurrenskraftig. Då 40% av 
de som utses måste vara kvinnor så kommer fler kvinnor beaktas och därmed underlätta för den 
bästa kandidaten att väljas, och inte riskera att den väljas bort på grund av sitt kön. När man 
fokuserar mer på kvinnor och deras meriter kommer man även inse att de meriter som efterfrågas 
oftast är de tillhörande män, och förhoppningsvis omvärdera detta och börja efterfråga även andra 
meriter. 

Ringa in ditt svar  
Könstillhörighet:    Kvinna   Man               Annat  

Ålder:                  år 

1. Utifrån detta, vad är din åsikt om förslaget om könskvotering av kvinnor till bolagsstyrelser? 
Ringa in en siffra där 1 = väldigt negativ, och 5 = väldigt positiv 

Väldigt negativ     1    2   3  4  5              Väldigt positiv 

 All statistik kommer från rapporten ”Lika barn leka bäst” gjord av AllBright23
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2. Verkar könskvotering vara ett bra sätt att lösa problemet med kvinnors underrepresentation i 
svenska bolagsstyrelser? Ringa in en siffra där 1 = håller inte alls med, och 5 = håller helt med 

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

En rad olika argument har lagts fram för och emot detta förslag om könskvotering. Håller du med 
följande argument? Ringa in en siffra per argument, där 1 = håller inte alls med, och 5 = håller helt 
med. 

3. ”Könskvotering är negativt eftersom då andelen kvinnor måste öka finns det en risk att kvinnor 
blir valda på grund av sitt kön trots att en manlig kandidat har bättre meriter och kvalifikationer” 

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

4. ”Det är ett hinder för friheten och självbestämmandet för bolagsstyrelser att de inte själva får utse 
de personer de vill vilket är problematiskt” 

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

5. ”Könskvotering är negativt eftersom den mest rättvisa urvalsprocessen är att som idag välja 
utefter kompetens vilket förhindras av detta förslag” 

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

6. ”Könskvotering är negativt eftersom det strider mot äganderätten att lägga sig i hur ett bolag ska 
styras och deras urvalsprocess”  

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

7. ”Könskvotering är positivt eftersom det kan förhindra att kvinnor kan komma att ges orättvisa 
nackdelar i en urvalsprocess enbart på grund av sitt kön” 

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

8. ”När antalet kvinnor måste öka kommer urvalsprocessen för lämpliga kandidater att bli bättre 
eftersom ingen kommer väljas bort enbart på grund av att den är en kvinna” 

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

9. ”Det blir mer rättvist när man ser till att det väljs personer från olika kön” 
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Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

10. ”Det är viktigt att kvinnor blir mer representerade i bolagsstyrelser ” 

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

11. ”Ett utvärderande av vilka meriter som faktiskt efterfrågas är viktigt” 

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

12. Ser du några övriga nackdelar med detta förslag förutom de ovan? Om ja, vilken/vilka? 

13. Ser du några övriga fördelar med detta förslag förutom de ovan? Om ja, vilken/vilka?  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Experimentgrupp: Enkät 2 

Läs igenom texten noga och svara sedan på frågorna genom att ringa in ditt svar. Enkäten är 
anonym. 

I en undersökning  om svenska bolagsstyrelser så framkommer det att de allra flesta är ojämställda 24

och har en stor överrepresentation av män. I styrelserna är andelen män 70% och i 
ledningsgrupperna är 80% män. I många bolag finns det endast män i ledningen, och 94% av alla 
vd- och ordförandeposter innehas av män. Männen i dessa bolagsstyrelser är dessutom en väldigt 
homogen grupp. 85% är av svensk härkomst, 95% har minst en kandidatexamen och 27% har sin 
examen från Handelshögskolan i Stockholm. De meriter och erfarenheter som efterfrågas är ofta 
tillhörande en liten grupp högt uppsatta män, 71% av de i svenska bolagsstyrelser har exempelvis 
tidigare erfarenhet som VD. Andra erfarenheter från till exempel HR, service, sälj och innovation, 
där kvinnor är bättre representerade, är sällan efterfrågat. Forskning om varför män är så 
överrepresenterade pekar på normer om maskulinitet och processer som är till fördel för vita män. 
Det som uppfyller dessa normer är de som väljs in och sen också de som får utforma kriterier och 
krav för urvalsprocessen, vilket gör att dessa orättvisa urvalsprocesser upprätthålls. Då vi också har 
en tendens (om än omedveten) att vilja omringa oss med sådana som är så lika oss som möjligt så 
leder en överrepresentation av män med en viss erfarenhet till att det kommer att utses fler män med 
samma erfarenhet, och ett kön kommer att fortsätta att vara överrepresenterat. Detta gör att män ofta 
gynnas på grund av sitt kön, och kvinnor ofta missgynnas på grund av sitt kön. 

Det har lagts fram en lösning på detta jämställdhetsproblem i form av ett förslag om att det ska 
finnas en gräns för andelen män som får sitta i en bolagsstyrelse. Denna gräns ska ligga på 60% och 
därmed motverka en överrepresentation. Denna gräns hoppas man även ska leda till en mer 
meritbaserad och konkurrenskraftig urvalsprocess. Då det bara får utses 60% män kommer man se 
till att endast de bästa kandidaterna av dessa väljs, och inte enbart på grund av deras kön. När man 
fokuserar mer på män och deras meriter kommer man även inse att de meriter som efterfrågas oftast 
är de tillhörande män och framför allt en manlig elit, och förhoppningsvis omvärdera detta och 
börja efterfråga även andra meriter. 

Ringa in ditt svar  
Könstillhörighet:    Kvinna   Man               Annat  

Ålder:                  år 

1. Utifrån detta, vad är din åsikt om förslaget om en gräns för andelen män i bolagsstyrelser? 
Ringa in en siffra där 1 = väldigt negativ, och 5 = väldigt positiv 

2.

 All statistik kommer från rapporten ”Lika barn leka bäst” gjord av AllBright24
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Väldigt negativ      1    2   3  4  5              Väldigt positiv 

2. Verkar en gräns för andelen män vara ett bra sätt att lösa problemet med mäns överrepresentation 
i svenska bolagsstyrelser? Ringa in en siffra där 1 = håller inte alls med, och 5 = håller helt med 

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

En rad olika argument har lagts fram för och emot detta förslag om en gräns för andelen män. 
Håller du med följande argument? Ringa in en siffra per argument, där 1 = håller inte alls med, och 
5 = håller helt med. 

3. ”En gräns för män är negativt eftersom då andelen män måste minska finns det en risk att män 
blir bortvalda på grund av sitt kön trots att de har bättre meriter och kvalifikationer än en kvinnlig 
kandidat” 

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med  

4. ”Det är ett hinder för friheten och självbestämmandet för bolagsstyrelser att de inte själva får utse 
de personer de vill vilket är problematiskt” 

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

5. ”En gräns för män är negativt eftersom den mest rättvisa urvalsprocessen är att som idag välja 
utefter kompetens vilket förhindras av detta förslag” 

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

6. ”En gräns för män är negativt eftersom det strider mot äganderätten att lägga sig i hur ett bolag 
ska styras och deras urvalsprocesser” 

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

7. ”En gräns för män är positivt eftersom det kan förhindra att män kan komma att ges orättvisa 
fördelar i en urvalsprocess enbart på grund av sitt kön” 

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

8. ”När antalet män är begränsade kommer urvalsprocessen för lämpliga kandidater bli bättre 
eftersom ingen kommer väljas enbart på grund av att den är en man” 
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Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

9. ”Det blir mer rättvist när man förhindrar att det bara väljs personer av ett kön” 

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

10. ”Det är viktigt att representationen i bolagsstyrelser inte består av endast en viss sorts 
erfarenheter och bakgrunder” 

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

11. ”Ett utvärderande av vilka meriter som faktiskt efterfrågas är viktigt” 

Håller inte alls med      1    2   3  4  5              Håller helt med 

12. Ser du några övriga nackdelar med detta förslag förutom de ovan? Om ja, vilken/vilka? 

13. Ser du några övriga fördelar med detta förslag förutom de ovan? Om ja, vilken/vilka?  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Bilaga 2. Resultat av stängda frågor  
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Bilaga 3. Resultat av öppna frågor 

Sammanställning  av svar från de öppna frågorna. Enkätsiffran innan varje svar syftar till vilken 
person i mitt material det är som har svarat och går att leta  upp i sammanställningen av svar från de 
stängda frågorna om man vill se hur personen har svarat även på de stängda frågorna. 

Kontrollgrupp: Svar på öppna från enkät 1 

Fråga 12: Ser du några övriga nackdelar med detta förslag förutom de ovan? Om ja, vilken/
vilka?  

Enkät 5: ”Förslaget tar inte upp något om vilka kvinnors som rörs av kvoteringen” 

Enkät 8: ”Det är alltid viktigt att offentlig sektor representeras av ett tvärsnitt. Men i privata bolag 
anser jag inte att staten har något att göra med det” 

Enkät 11: ”Nej. Men jag tycker att frågan om jämställdhet i bolagsstyrelser är lite av en icke-fråga, 
som berör en liten välbärgad elit. Bryr mig mer om andra frågor om jämställdhet på 
arbetsmarknaden, som kvinnors lägre löner och höga representation i låglönesektorn.” 

Enkät 13: ”Jag har svårt att se att urvalet för bolagsstyrelser och ledningsgrupper vid tillsättning av 
tjänst skulle vara såpass stort att man inte behöver välja bort en man som hade passat bra pga 
kvotgränsen” 

Enkät 15: ”Viktigt att en person som är lämpad får arbetet, men tror inte att det finns brist på 
lämpade kvinnor” 

Enkät 19: ”Att kvinnan inte blir accepterad för att hon är inkvoterad” 

Enkät 29: ”Jag ser en risk att det skapar misstro i rekryteringsprocessen och mellan representanter. 
Män har kvoterats in pga sitt kön i alla tider så kvinnlig kvotering är inte fel men det löser inte 
heller hela problemet, eftersom man bör arbeta på lägre nivåer än styrelser” 

Enkät 32: ”En nackdel är att det förekommer negativ syn på kvotering vilket kan påverka 
rättvisekänslan. Samt att det inte nödvändigtvis ändrar på de strukturer som ligger bakom 
problematiken” 

Enkät 36: ”Om problemet verkligen löses, aka det patriarkala systemet lager kvar men bolagen kör 
på ett spel för gallerian” 

Enkät 45: ”Jag tycker förslaget i sig är väldigt bra och viktigt då det handlar om att förändra 
grundläggande strukturer i samhället. Risken jag ser är reaktionerna i samhället, främst från män, 
vilket kanske gör att man ej litar på kvinnors yrkeskompetens” 

Enkät 47: ”Kanske lite på-tvingat. Visserligen svårt att lösa på annat sätt, men en ändring i 
tankegång hos arbetsgivare vore såklart att föredra. Detta kanske är vägen mot en attitydförändring 
dock” 
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Enkät 49: ”Kvinnor kan anses vara sämre lämpade för jobbet eftersom de ”kvoterats in” och därmed 
få lägre status inom företaget (speciellt enl. män), kan skapa dåliga förutsättningar för kvinnor när 
de kommit in.  

Fråga 13: Ser du några övriga fördelar med detta förslag förutom de ovan? Om ja, vilken/
vilka? 

Enkät 12: ”När man blir tvungen att kvotera in personer får man folk med olika meriter vilket kan 
förnya kulturen inom bolagen” 

Enkät 15: ”Kan förhindra att kvinnor blir informellt bortkvoterade” 

Enkät 36: ”Uttrycket vad samhället tycker är viktigt, alltså jämställdhet på alla plan” 

Enkät 33: ”Under representation av kvinnor i högre positioner tyder - enligt mig - en systematisk 
diskriminering. Detta kan och bör lösas genom kvotering. Det handlar inte om kompetens eller 
meriter ska ses förbi, utan att man ska välja utifrån just detta och inte kön” 

Enkät 41: ”Olika synvinklar på frågor/problem om det finns en större blandning av folk. Annat 
arbetsklimat när det är en blandning av män o kvinnor” 

Enkät 46: ”Representation, kvinnliga förebilder” 

Enkät 47: ”Med detta förslag kan det vara ett första steg mot denna attitydförändring, då de 
”tvingas” se att kvinnor är minst lika kompetenta som män” 

Enkät 49: ”Högre representation av kvinnor i bolagsstyrelser kan öka andelen kvinnor som söker 
dessa jobb då de blur mer tillgängliga för kvinnor” 

Enkät 50: ”Idag kvoteras män in av män och därför är det bara rimligt att kvotera in kvinnor för att 
balansera upp detta. Lika väljer lika så om en kvoterar in kvinnor så kommer sen per automatik utan 
kvotering fler kvinnor i framtiden att bli bättre representerade” 

Experimentgrupp: Svar på öppna frågor från enkät 2 

Fråga 12: Ser du några övriga nackdelar med detta förslag förutom de ovan? Om ja, vilken/
vilka? 

Enkät 4:  ”Anser att reglering av hur företag ska styra sin verksamheten baserat på kön motverkar 
företagets mål och uppgifter” 

Enkät 7: ”Tror ej det löser problemet. Tror på typ information (….) Risken med gränser att det 
kanske skapas mer ojämställdhet” 

Enkät 8 ”Förslaget gäller en väldigt liten grupp människor – ingen jätteskillnad för samhället i 
stort” 
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Enkät 15: ”Förslaget påverkar inte de normer som gör att könade egenskaper efterfrågas/premieras” 

Enkät 20: ”En sådan här formell institution är bra men kommer den verkligen att upphäva alla 
informella institutioner som ligger bakom? Normer etc? Eller kommer män trots att värderas mer 
även om det blir fler kvinnor i bolagsstyrelsen” 

Enkät 21: ”Kan bli ett problem i början om inkvoterade kvinnor kan bli ”mobbade” på 
arbetsplatsen. Förslaget bör endast finas tills normer i samhället har förändrats” 

Enkät 22: ”Att män med högre kompetens kan bli bortvalda mot kvinnor med lägre kompetens bara 
av princip” 

Enkät 23: ”Att kvinnor till stor del kommer vara stigmatiserad på sina arbeten och beskyllas för att 
ha lägre kompetens. Att det blir överrepresentation av vitae människor” 

Enkät 30: ”Polariserande klimat i arbetslivet kanske. Att kvinnor hamnar än en gång i offerposition 
då det sägs ”behöva manligt hjälp” för att komma in i styrelser. 

Enkät 31: ”Risk för att kvinnor i den rollen då ses som ”inkvoterade” snarare än att ha kommit in 
pga meriter” 

Enkät 32: ”Kanske för mkt fokus på män = männen känner sig ”attackerade”/diskriminerade” 

Enkät 34: ”Tror att det är viktigt att man har specifika kompenteskrav så att de kvinnor som 
kommer tas in inte behöver handskas med att folk tycker att de ej är tillräckligt kompetenta, för då 
kan det ju bli så att deras legitimitet minskar – ingen lyssnar på dem/tar de seriöst” 

Enkät 38: ”Kvotering ser jag främst som ett normativt redskap för att främja jämlikhet mellan 
könen, i sig och på sikt är det inte lika lämpligt” 

Enkät 39: ”Vilka bolag är det som träffas av lagstiftningen? Om det är publika eller offentliga bolag 
är det större anledning att se till att det finns en större, mer varierad representation i styrelsen” 

Enkät 44: ”En skulle kunna gå längre och sätta gränsen vid 50%, det skulle säkerställa en ännu mer 
jämn representation” 

Enkät 48: ”Män blir tjuriga och tror att det är synd om dem” 

Enkät 49: ”Nackdelen är väl att det inte kommer vara en städat debatt” 

Fråga 13: Ser du några övriga fördelar med detta förslag förutom de ovan? Om ja, vilken/
vilka?  

Enkät 19: ”Att det skiftar fokus från att ”hjälpa”/”stärka” kvinnor, och att de ”fördelar” de skulle få 
genom inkvotering till problemet att männen idag blir informellt inkvoterade pga normer och de 
fördelar som de redan har” 

Enkät 20: ”Du har lagt fram bra fördelar. Förstår ej varför dock förslaget är 60% män och ej 50?” 
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Enkät 29: ”Bryta en trend som bara väljer män i en tro att man gör det för ”kompentes” men 
egentligen är det (kanske omedvetet) för att de är män. = män ”kvoteras in” i styrelser idag endast 
för att de är män. Män och kvinnor har lika (eller lika möjlighet) att ha samma kompetens; då borde 
det redan vara 50/50, om inte män idag ”kvoterades” in” 

Enkät 30: ”Förhoppningsvis ett mer jämställt samhälle” 

Enkät 32: ”Att man lägger fokus på mäns kvotering (60% män), man vänder argumentet (vilket 
annars brukar vara kvinnokvotering). 

Enkät 39: Män ”kvoteras” redan in, Mycket bättre att förhindra det än att också kvotera in kvinnor. 
Kvinnor blir då mindre ifrågasatta i förhållande till deras ställning i bolaget” 

Enkät 43: ”En kvotering i bolagsstyrelser kan leda till en bättre representation som därmed kan 
bidra till att bryta ned en destruktiv könsmaktsordning” 

Enkät 46: ”Det handlar om rättvisa, att representera fler inom bolaget och dessutom om kapacitet. 
Så mycket potential tas inte tillvara på om bara en viss grupp styr bolag” 

Enkät 49: ”Det fungerar i Norge” 

Enkät 50: ”Mer jämställda bolagsstyrelser – mer jämställd arbetsmarknad – mer jämställt samhälle” 

Enkät 51: ”Jag tycker kvotering-förslaget är jättebra. Det kan förhindra att fortsätts kvoteras in för 
de är män!” 
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