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A
Kvinnorna och könskvotering. Studien undersöker om projektet lyckades uppfylla målet att 
öka andelen kvinnliga chefer inom koncernen. I undersökningen ingår två intervjuer med 
anställda på Bonnier AB, samt så presenteras teori från genus- och organisationslitteratur. 
Projektet Bonnier och Kvinnorna genomfördes mellan åren 2000 till 2003 på mediekoncern
Bonnier AB och syftade till att öka andelen kvinnliga chefer och andelen chefer i koncernens 
ledningsgrupper. Min studie visar att projektet uppfyllde målet med att fördubbla andelen 
kvinnor i ledningsgrupperna men misslyckades med att öka andelen kvinnliga chefer. Bonn
och Kvinnorna hade få likheter med könskvotering.   
 
N
 
A
investigating the project’s similarities and differences with affirmative action. The
study is to find out if the project succeeded in increasing the share of female managers. 
Literature concerning gender and organisations, and two interviews with Bonnier AB 
employees is presented in the study. The project Bonnier and the Women was carried o
during the years of 2000 to 2003 at the Swedish media network Bonnier AB with the purpo
of increasing the share of female managers and the share of women in the senior management 
groups. My study shows that the project succeeded in doubling the share of women in the 
senior management groups but failed in increasing the share of female managers. Bonnier a
the Women had few similarities with affirmative action.     
 
K
and organisation 
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Summary 
is study is to analyse the project Bonnier and the Women as an alternative to 

f 

r AB 

oday Swedish private- owned businesses have an employment rate of 38 percent women. 

e 

 

nt 

orway was the first country ever to make the number of women in the board of directors 
nt 

wo interviews are presented in this study to offer a greater insight in the project Bonnier and 

 

ork 

o 
 

 

The aim of th
affirmative action and to investigate whether the project succeeded in increasing the share o
female managers or not. Bonnier AB is a Swedish business company that offers a great 
variety of media related products such as magazines, TV broadcasts and Cinema. Bonnie
consists of 151 subsidiaries that operate in 20 different countries. The project Bonnier and the 
Women was carried out during the years 2000 to 2003 with the intent of increasing the 
company’s share of female managers and women in the senior management groups.  
 
T
Management positions in these businesses are often occupied by men, 78 percent out of all 
managers are men and 22 percent women. There are numerous theories explaining why ther
are few female managers. According to the theory of choice women choose not to strive for 
managerial positions because they do not like the organisational culture that exists on the top
of the organisation and consider the job as a manager far too demanding in terms of time that 
could be spent with family instead. A dilemma for many of today’s companies is that their 
managerial positions are occupied by men that only choose to hire other men for manageme
duties. If there are few women represented in any group of an organisation these women will 
have a hard time achieving sound social relations within this group. The reason for this being 
that these women will become a token or a symbol for how a person with similar background 
behaves or thinks.  
 
N
vested in law. According to this new law every major company must have at least 40 perce
women represented in the board of directors. A government bill for a new law just like the 
one in Norway was prepared in Sweden but the proposal was put on hold.    
 
T
the Women. The first interview took part in Stockholm with the project manager of Bonnier 
and the Women and the second interview features one of the women who participated in the 
tutor- program of Bonnier and the Women. The study shows that Bonnier and the Women 
exceeded the goal of increasing the share of women in the senior management groups to 30
percent, with 4 percent. However, they did not succeed in increasing the share of female 
managers. During the year after the project had ended the share of women in the senior 
management groups decreased with 4 percent which could be the cause of diminishing w
for equal opportunities at the different subsidiaries, that Bonnier AB bought or sold some of 
its subsidiaries or that the political correctness that was upheld during the project did not 
withstand after the end of the project. In my analysis of the project’s results I have come t
the conclusion that what kept the share of female managers from increasing could have been
that there were too many men in the senior management groups which only choose to promote
men for managerial jobs or that the upbringing of the lists, that were supposed to increase the 
number of female candidates when hiring for a managerial job, failed. The project Bonnier 
and the Women had only one similarity with affirmative action, namely the aim to increase 
the share of women to a certain quota.  
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Sammanfattning 
sk företagskoncern med 151 dotterbolag som bedriver verksamhet i 20 

å 
die är att 

leds 

ag är knappt 38 procent av de anställda i den privata näringssektorn kvinnor. Chefskapet 

t är 

 

n till 

kens, 

orge har som första land i världen lagstadgat om andelen kvinnor på styrelseposter, enligt 

 lagts på 

studien presenteras resultatet av två intervjuer som syftar till att få en djupare insikt i 
orna 

gen lade ner 
 

min analys har jag kommit fram till att orsakerna till att andelen kvinnliga chefer inte ökade 

ner 

Bonnier AB är en sven
länder i näringsområden inom mediebranschen. Projektet Bonnier och Kvinnorna 
genomfördes mellan åren 2000 och 2003 och syftade till att öka andelen kvinnor p
chefspositioner och i ledningsgrupperna på Bonnierkoncernen. Syftet med denna stu
analysera projektet Bonnier och Kvinnorna som ett alternativ till könskvotering samt att 
undersöka om projektet ledde till att andelen kvinnor på chefspositioner ökade. Studien in
med ett avsnitt där teorier från genuslitteratur presenteras, samt där begreppet kvotering 
förklaras och där statistik från det svenska samhället och näringslivet läggs fram.  
 
Id
inom denna sektor domineras dock av männen som utgör 78 procent av det totala antalet 
chefer, sålunda är 22 procent av cheferna kvinnor. Det finns åtskilliga teorier om varför de
få kvinnliga chefer på företagen. Enligt Valteorin har kvinnor inte uppskattat den kultur som 
råder i toppen på organisationerna och den uppoffring som chefskapet kräver i förhållande till
familjelivet och därför ofta valt att avstå att vara chef. Ett dilemma för många av dagens 
företag är att deras högre befattningar domineras av män som väljer att befordra andra mä
chefspositioner. Att kvinnor ofta är underrepresenterade på högre befattningar innebär 
komplikationer för kvinnorna i dessa grupper. Personer i minoritet blir ofta så kallade to
eller symboler för hur personer med liknande bakgrund är och hur en sådan person uppför sig 
och gruppens majoritet sätter ofta upp barriärer för token - personen för att ytterligare belysa 
skillnaden mellan sig själva.  
 
N
lag måste därför minst 40 procent av det icke dominerande könet vara representerat i 
bolagsstyrelser. Ett liknande förslag har utarbetats i Sverige men har i skrivande stund
is av den nuvarande regeringen. 
 
I 
projektet. Den första intervjun genomfördes med projektledaren för Bonnier och Kvinn
och den andra med en deltagare i det så kallade mentorprogrammet. Fallstudien av projektet 
Bonnier och Kvinnorna visar att målet att öka kvinnorna i bolagens ledningsgrupper till 30 
procent överträffades med 4 procent, dock uppfylldes inte målet att öka andelen kvinnliga 
chefer som var konstant. Året efter projektets slut minskade andelen kvinnor i 
ledningsgrupperna med 4 procent vilket kan ha berott på att de olika dotterbola
mindre tid än tidigare på jämställdhetsarbete, att Bonnierkoncernen köpt upp eller sålt bolag
eller att de rådde en politisk korrekthet inom koncernen under tiden projektet pågick som 
slutade upprätthållas efter dess slut.  
 
I 
kan ha varit den stora skillnaden mellan antalet män och kvinnor i ledningsgrupperna eller att 
arbetet med de kandidatlistor som skulle föra fram fler kvinnor som kandidater till chefsposter 
misslyckades. Projektet Bonnier och Kvinnorna hade endast en likhet med könskvotering 
vilken var att man strävade efter att uppnå en viss andel kvinnor, i detta fall på chefspositio
och i ledningsgrupper.  
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Inledning 
I detta avsnitt presenteras motiven till att genomföra en studie av detta slag, vad syftet med 
studien är, vilka frågeställningar som den förväntas att besvara, studiens disposition, samt de 
avgränsningar som gjorts.    
 
Bakgrund 
Bara ett par veckor innan arbetet med denna studie inledes, deltog jag i ett seminarium i en 
managementkurs på Högskolan i Gävle. Det inleddes en livlig debatt om kvotering då 
kvinnligt chefskap diskuterades och två av seminariets deltagare kastade ljus på 
väldokumenterad statistik som visade på en manlig dominans både på chefspositioner och i 
styrelser på de Svenska företagen. Visserligen var den här informationen föga överraskande 
men väckte ändå nya tankegångar när jag insåg att det är den här arbetsmarknaden som jag 
själv snart är en del av. Jag funderade över hur maktpositioner på arbetsmarknaden i Sverige, 
som brukar omnämnas som ett av världens mest jämställda länder, kunde domineras av män i 
så stor utsträckning. När jag senare gick in i högskolans bibliotek och undersökte hur mycket 
som var skrivet i ämnesområdet genus av tidigare studenter hittade jag förvånansvärt få 
studier, vilket ytterligare ökade mitt intresse för att forska i ämnet. Att näst intill alla studier 
under ämnesområdet genus var skrivna av kvinnor kändes som en utmaning till att bryta det 
mönstret. Motivationskraften för mig att skriva en uppsats om genusrelaterade frågor en 
grundläggande värdering som säger att män och kvinnor ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter i ett samhälle. Att en kvinna och en man föds med samma 
förutsättningar för att kunna arbeta på chefspositioner men att det är könsrollerna i samhället 
som i dagsläget normerar att män, och inte kvinnor, ska vara ledare är en utgångspunkt för 
min ståndpunkt i jämställdhetsfrågor. 
Diskriminering, kvotering, feminism, och jämställdhet är några av de ord som ofta används i 
den häftiga genusdebatten idag. En debatt som jag anser präglas av stort engagemang, 
medvetenhet och intresse, men som har en underton av cynism, förfelning och hat.  
 
Eventuellt kan den idag ökade medvetenheten om diskriminering på Sveriges arbetsmarknad 
leda till att allt fler människor får upp ögonen för genusfrågor. För en mer jämställd 
arbetsmarknad måste något göras åt det jobbsamhälle som trots stora massmediala 
påtryckningar de senaste åren fortfarande diskriminerar kvinnor. Jämställdhetsfrågor är trots 
allt på intet sätt något nytt. Redan 1848 hölls det första kvinnorättsmötet någonsin i New York 
och vid sekelskiftet 1800-1900 så kämpade Emmeline Pankhurst för kvinnors rösträtt i 
Storbritannien (http://en.wikipedia.org).  
 
Trots sekel av strider för kvinnors lika rätt så är inte världen jämställd och processen går inte 
heller särskilt snabbt framåt. Blickar man tillbaka till 1970-talet så kan man se att vi dock rör 
oss mot ett allt mer jämställt samhälle. Andelen kvinnor i arbetskraften i åldrarna 24-60 år har 
ökat från 60 till 80 procent till år 2005. 1973 var könsfördelningen bland riksdagsledamöterna 
15 procent kvinnor och 85 procent män, år 2006 är motsvarande siffra 49 procent kvinnor och 
51 procent män. 1986 var det endast 17 procent kvinnor i centrala statliga lekmannastyrelser, 
till 2006 hade andelen ökat till 48 procent. (http://www.scb.se) 
Men den här statistiken talar inte hela sanningen, det svenska samhället är på många sätt 
präglat av manlig dominans. Om man granskar den svenska arbetsmarknaden visar det sig att 
det är brist på kvinnor på uppsatta positioner. Endast 22 procent av alla chefspositioner i den 
privata sektorn besitts av en kvinna. På statliga chefspositioner är motsvarande siffra lite 
högre, 35 procent av dessa är tillsatta av en kvinna. (http://www.scb.se) 
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För män arbetandes som företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän var 
genomsnittslönen cirka 36 000 kronor i månaden, medan motsvarande siffra för kvinnor var 
28 000 kronor (http://www.scb.se).  
 
Extra intressant bli frågan om alternativ till kvotering då Regeringen i år (2006) bestämt att 
lägga förslaget om kvotering till styrelser på is. Lagförslaget som utarbetades av Catarina af 
Sandeberg skulle ha inneburit ett krav på minst 40 procentig representation i bolagsstyrelsen 
av det underrepresenterade könet. (Wahlin, E, 2006-11-18, SVD Näringsliv) 
 
Problemformulering 
I denna studie undersöks projektet Bonnier och Kvinnornas likheter med och skillnader 
gentemot könskvotering. Vad finns det för likheter och skillnader mellan projektet och positiv 
särbehandling? Vilka var de bakomliggande orsakerna till varför projektet startade?    
Studien undersöker även hur projektet påverkade sin omgivning på Bonnierkoncernen. 
Uppstod det några faktiska resultat till följd av projektet, exempelvis en ökad andel kvinnliga 
chefer inom koncernen eller en ökad andel kvinnor i ledningsgrupperna?  
 
Syfte och Avgränsning 
Syftet med denna studie är att analysera projektet Bonnier och Kvinnorna som ett alternativ 
till könskvotering samt att undersöka om projektet ledde till att andelen kvinnor på 
chefspositioner inom Bonnierkoncernen ökade. Min studie riktar sig främst till dem som är 
intresserade av dagens genusdebatt och kan utgöra ett underlag för den som vill genomföra 
vidare forskning om jämställdhetens styrmedel.       
I min studie koncentrerar jag mig på könsrelaterade jämställdhetsproblem på företag i 
Sveriges privata näringssektor och i synnerhet på Bonnier AB, studien kommer att stödjas 
med statistik från Sveriges samhälle och offentliga näringssektor. Dock omfattar inte studien 
analyser av könsdiskriminering i samhället som stort.     
 
Disposition 
Denna studie är disponerad enligt följande: 
 
I detta avsnitt - Inledning 
 
Metod   - Primär- och sekundärdata 

- Val av metod 
- Intervjuerna 
- Insamling av teoretisk och empirisk information 

 - Källkritik 
 
Teori - Historia 

- Jämställdhet, kvantitativ och kvalitativ 
- Jämställdhet i siffror 

 - Kvotering 
 - Kvinnor och Ledarskap 
 - Därför få kvinnliga chefer 
 - Ojämställdhet och företagen 
 - Därför fler kvinnor 
 - Sammanfattning av teorikapitlet 
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Empiri - Om Bonnier AB 
- Projektet Bonnier och Kvinnorna 
- Den 7:e punkten 
- Projektets kvantitativa resultat 
- En adepts synpunkter 

 
Analys - I jämförelse med kvotering 

- Därför fler kvinnor  
- Projektets resultat 

 
Slutsatser - Svar på mina frågeställningar 
                                             - Mina reflektioner 

- Förslag till fortsatta studier 
 
Bilagor 
 
Källförteckning 
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Metod 
I detta avsnitt beskrivs valet av den vetenskapliga metod som använts under studien. 
 
Primär- och sekundärdata 
Två typer av data kan insamlas när man genomför forskningsarbete, nämligen primär och 
sekundärdata. Sekundärdata är data som redan är insamlad av någon annan än forskaren själv 
och är publicerad, till exempel på Internet eller i en bok. Primärdata är data som forskaren 
själv samlar in i sitt sökande efter information. Forskaren har i regel inte tid nog att kunna 
analysera alla befintliga källor och måste därför göra medvetna val om vilken information 
som måste väljas bort. Målet skall dock vara att få ett balanserat urval, och betänka att inte 
bara analysera källor som kan tänkas stödja ens egna åsikter eller hypoteser. (Bell, 1987) 
Det finns två huvudsakliga metoder för vetenskaplig informationsinsamling av primärdata, 
nämligen den kvantitativa och kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden söker kunskap 
som ska uttyda och förstå, medan den kvantitativa metoden söker att mäta, beskriva och 
förklara ett fenomen. (Patel, Tehelius, 1987, sid.43) 
Den kvalitativa metoden genomförs vanligtvis i intervjuform medan kvantitativa 
undersökningar lämpligen utformas med hjälp av enkät. Intervju är ett bra redskap för att få 
reda på en människas uppfattning om en företeelse medan enkätundersökningar är lämpliga 
då forskaren vill samla in ett stort antal människors synpunkter på frågor med färdiga 
svarsalternativ. Nackdelarna med den kvalitativa forskningsmetoden är att den är kostsamt 
och tidskrävande, den kvantitativa metoden å sin sida ofta brister i att ge en djupare förståelse 
för hur människor resonerar eftersom deras utsagor ofta inte överensstämmer med deras 
handelsmönster. (Berge & Hult, 1999, sid.15) 
Patel och Tehelius (1987) påpekar att båda metoderna har nackdelar vad gäller det 
presenterade underlagets objektivitet. Använder forskaren sig av den kvalitativa metoden är 
det oundvikligt att hans eller hennes tolkning av informationen är under inflytande av ett 
särskilt perspektiv och en subjektiv bedömning. Hur forskaren tolkar den delgivna 
informationen beror enligt författarna på personliga värderingar och tidigare erfarenheter. När 
information är framtagen med en kvantitativ metod beror underlagets objektivitet på om 
forskaren har lyckats med att välja ut en undersökningsgrupp där olika individers värden kan 
jämföras. En objektivt utförd kvantitativ undersökning måste uppfylla 
reproducerbarhetskravet, det vill säga att undersökningen kan upprepas exakt och ge samma 
resultat. (Patel och Tehelius, 1987, sid. 44)     
Bell (1987) menar att det även finns en tredje sorts forskningsmetod, nämligen den 
etnografiska, eller observerande. Denna metod bygger på att den grupp, kultur eller det 
samhälle som forskaren vill undersöka observeras, eller att forskaren rent utav integrerar sig i, 
och är delaktig i samhället för att kunna öka sin förståelse för det. (Bell, 1987, sid.18) 
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Nedan tolkar jag uppdelningen mellan insamlingen av primära och sekundära data. 
 
                                       Primär- och sekundärdata 
 
 

(Egen modell) 

Insamlad Data 

Primärdata Sekundärdata 

Kvalitativ Metod Kvantitativ Metod 

 
Val av metod 
Att göra observationer på Bonnier för att undersöka deras företagskultur och kvalitativa 
jämställdhet skulle vara intressant och givande eftersom jag skulle kunna framställa en 
verklighetsnära återgivning av projektets genomslagskraft. Men observation är i mitt fall 
alltför tidskrävande i förhållande till de tidsramar som en studie på denna nivå tillåter och 
därmed ogenomförbar. Därför har jag istället valt mig att basera mitt empiriska material på 
två intervjuer med anställda på Bonnier AB. 
Positiv särbehandling eller jämställdhetsprojekt av liknande slag för att främja kvinnligt 
ledarskap får sägas vara ett sällsynt fenomen inom den privata näringssektorn. Projektet 
Bonnier och Kvinnorna har därför få andra liknande projekt att kunna jämföra med på ett 
objektivt sätt, exempelvis genom att utföra en enkätundersökning. Eftersom jag söker att 
förstå och uttyda det sätt som mitt analysobjekt har genomfört sina jämställdhetsåtgärder, och 
vilka eventuella effekter det lett till har jag valt att använda mig av den kvalitativa metoden. 
Som nämnts ovan är den kvalitativa metoden mer kostsam och tidskrävande men eftersom jag 
endast granskar ett projekt anser jag att det bör vara rimligt att jag ska kunna genomföra en 
kvalitativ undersökning. Från första början var det dock även tänkt att jag skulle undersöka ett 
jämställdhetsprojekt på butikskedjan Gallerix AB. Gallerix startade under året 2006 ett 
traineeprogram där unga kvinnor, bland annat från Handelshögskolan i Stockholm, fick 
möjligheten att få medverka som suppleanter i företagets styrelse. När jag kontaktade Gallerix 
så framkom det dock att de inte var villiga att hjälpa mig med att insamla information om 
projektet genom att genomföra intervjuer, inget publicerat material om projektet fanns då inte 
heller tillgängligt. Anledningen till att de inte ställde upp var tidsbrist. Jag valde därför att 
koncentrera mitt arbete enbart till projektet Bonnier och Kvinnorna. 
 
Intervjuerna  
Jag har genomfört två intervjuer i denna studie. Den första med den före detta projektledaren 
för projektet Bonnier och Kvinnorna, Irina Halling. Vi träffades på hennes nya arbetsplats på 
Expressenhuset den 28 december, för en intervju. Jag valde att genomföra intervjun så att 
båda personerna var på samma fysiska plats då jag insåg att detta skulle ge mig större 
möjligheter att dokumentera det som framkom. Jag spelade in min intervju på en 
mikrofonbandspelare för att kunna återge det som sades så sanningsenligt som möjligt. 
Samtidigt förde jag anteckningar i fall att någonting som sades inte skulle registreras av 
bandspelaren. Ingen person som idag jobbar på Bonnier AB var villig att ställa upp på den 
intervju som istället genomfördes med Irina Halling, de tillfrågade avböjde med hänvisning 
till tidsbrist.  
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Jag har även intervjuat Malena Henriksson som var en av de kvinnor som deltog i Bonnier 
och Kvinnornas mentorprogram. Namnen på personer som deltagit i mentorprogrammet 

er 
 

es 

ion 
få ett relevant och 
n har utnyttjats för att 

. Jag 

 
nde positioner, 

 

 giltigheten på den information 
tt ta hänsyn till begrepp som reliabilitet och validitet. 

n 
spondenten 

 givit 

 fråga mäter eller beskriver det man vill att 
en ska mäta eller beskriva. En fråga kan ge samma resultat vid olika tillfällen men ändå inte 

 
cifika frågan tar upp. Skulle samma 

e 

presenterades i en publikation från Bonnier AB som jag tagit del av och därefter sökt person
på listan för att genomföra en intervju. Denna intervju var tänkt att genomföras via telefon
eftersom Malena Henriksson jobbar på Sydsvenska Dagbladet i Malmö och författaren till 
denna studie i Gävle. Istället intervjuades Malena Henriksson via e- post efter hennes eget 
önskemål, detta eftersom hon ville kunna besvara frågorna då det bäst passade in med henn
jobbschema. De andra kvinnorna som deltagit i det så kallade mentorprogrammet som jag 
kontaktat för intervju avböjde eftersom de inte ansåg sig ha tid. 
 
Insamling av teoretisk och empirisk informat
Flera olika insamlingsmetoder av sekundärdata har genomförts för att 
balanserat informationsunderlag. Rapporter från statistiska centralbyrå
få en övergripande förståelse för både samhällets och företagens kvantitativa jämställdhet
valde att hämta mycket av statistiken kring arbetsmarknadens jämställdhet från Statistiska 
Centralbyrån eftersom det är Sveriges centrala förvaltningsmyndighet för officiell statistik 
och för annan statlig statistik. I synnerhet har jag använt mig av 2006 års upplaga av den 
årliga publikationen om jämställdhet kallad På tal om män och Kvinnor. 
Relevant litteratur om genus och makt på företag har använts för att belysa de teorier som
visar varför det har blivit en ojämn fördelning av kvinnor och män på leda
vilka konsekvenser detta får för företaget och vad det finns för konkreta styrmedel för att 
jämna ut antalet anställda män och kvinnor. Många av de böcker jag använt i delen av min
studie där teorin presenteras har jag blivit tipsad om av min handledare.      
 
Studiens tillförlitlighet 
För att garantera en studies tillförlitlighet och för att säkerställa
författaren får fram är det viktigt a
Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning tillvägagångssättet för att 
skaffa fram informationen ger samma resultat vid olika tillfällen, under liknande 
omständigheter. Om man i en studie använder en kvalitativ metod och frågar efter åsikter ka
flera faktorer påverka det svar respondenten ger. Upplevelser eller erfarenheter re
nyligen upplevt kan ändra resultatet från en intervju till en annan. (Bell, 1987, sid. 89) 
Eftersom jag intervjuat både projektledaren och deltagaren i mentorprogrammet cirka tre år 
efter projektets avslutande har jag varit försiktig att dra direkta slutsatser från de svar de
eftersom deras tankar kring projektet kan ha ändrats betänkligt under tiden efter projektets 
avslut. Hade jag intervjuat dessa två personer precis vid projektets avslutande kanske deras 
svar hade varit annorlunda mot de jag fått. Vidare inser jag att svaren jag fått från adepten 
från mentorprogrammet endast utgöt en röst om programmets styrkor och svagheter vilket 
inte är tillräckligt för att kunna fastställa dess faktiska bidrag till Bonnierkoncernens 
jämställdhetsverksamhet. Hade jag intervjuat fler adepter kunde de ha ställt sig både mer 
positiva eller negativa till mentorprogrammet. 
 
Validitet eller giltighet är ett mått på om en viss
d
mäta vad den är avsedd att mäta. (Bell, 1987, sid. 90) 
Jag anser att validiteten på de frågor jag ställt är relativt hög eftersom jag noga beaktat dem så
att de ska ge svar som rör just det område som den spe
frågor ställas vid en annan tidpunkt är det dock möjligt att de skulle leda till andra svar då 
respondenternas åsikter förändrats, exempelvis på grund av nya erfarenheter eller förändrad
attityder.   
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eori T
I detta avsni
och jämställ

tt presenteras teorier från genuslitteratur samt förklaringar gällande kvotering 
dhet. I kapitlet presenteras också statistik från Sveriges samhälle och näringsliv. I 

 arbetets historia 

ynen på kvinnans ställning i samhället, från 1700- talet fram till idag, har varierat över tiden. 
oll alltid varit underordnad eller svagare än mannens är inkorrekt 

 

 

re, lättare 

t och uppfostrat det har gjort att hon har fått sköta om 
n mycket stor del av hushållsarbetet och det är detta arbete som har kommit att karaktärisera 

 
ion 

a 

lla synen på familjens behov utifrån synen på en 
 för- 

lltid 

slutet av avsnittet följer en kort sammanfattning av det jag anser vara kapitlets mest 
väsentliga fakta.  
 

vinnan ochK
 
Kvinnan och arbetet 
S
Att påstå att kvinnans r
eftersom det har varit beroende av övriga synsätt som har präglat en speciell tidsepok. Under 
långa tider i Europas moderna historia har dock kvinnan ansetts underlägsen mannen. Inte
enbart har det berott på människors värderingar eller samtidens samhällsenliga tankesätt, 
kvinnans fysiska och biologiska förutsättningar har ofta legat till grund för diskriminering. 
För det första har kvinnans gynekologiska förutsättningar inte varit studerade i lika stor 
utsträckning som mannens, vilket har höljt kvinnans organ i dunkel och mystik. I sin tur har
detta lett till att kvinnan inte har ansetts vara i kontroll över sitt könsorgan och sin 
reproduktionsförmåga vilket har bidragit till att kvinnor har blivit omsusade med epitet som 
okontrollerbara och oregerlig. Att kvinnan i genomsnitt är kortare till växten, smala
och fysiskt svagare har även lett till föreställningen att deras intellekt är mindre utvecklat än 
mannens. (Simonton, 1998, sid.1)        
 
Att kvinnan efter ett barns födsel amma
e
det arbete som en kvinna utför. Eftersom hon primärt har ansvarat för sysslor som syftar till 
att stötta familjen och hushållet har summan av hennes arbete varit något som familjen kan 
använda, eller drar direkt nytta av, exempelvis barnuppfostran, syendet av kläder eller 
spannmål. Mannen å andra sidan har istället ofta varit anställd av en arbetsgivare och fått lön
som utbyte för sitt arbete. I takt med att avlönat arbete och marknadsorienterad produkt
fick allt större betydelse för samhället blev hushållssysslor betraktade som relativt 
oproduktiva och eftersom det inte handlade om jobb i utbyte mot lön sjönk statusen på denn
typ av arbete. (Simonton, 1998, sid.2, 3) 
I takt med att arbetet förflyttades bort från hemmet kom uppdelningen av kvinnliga och 
manliga jobb att baseras på den traditione
familjeekonomi i en bond- eller hantverksfamilj. Om industrialiseringen var till kvinnans
eller nackdel finns det delade meningar om. Medan vissa anser att kvinnorna fick de lägre 
kvalificerade jobben vilket ledde till att det ansågs att hon inte bidrog lika starkt till hushållet 
längre, påstår andra att industrialismen räddade kvinnor från det monotona slavgöra som 
hushållsarbetet innebar. Kvinnornas roll de två senaste århundradena har dock varit starkt 
präglad av samhällsbegreppen publikt och privat sfär. I stort har mannens sfär varit den 
publika, i form utav politik, affärer och arbetsmarknad medan den privata sfären har varit 
kvinnans i form utav hushållsarbete. Hennes fysiska svaghet, hennes vilja till fred och 
eftersträvan efter hemmets lugna tillvaro gjorde henne opassande att deltaga i publika 
aktiviteter, ansågs det. Kvinnan hade ingen egen ställning i samhället utan relaterades a
till mannen eller familjen. (Simonton, 1998, sid. 4,8,14)  
 
 

 12



 
1788 beskrev Adolf von Knigge kvinnans position i samhället som följer: 

 bourgeois public 
sphere as they were from the world of employment, and politics was certainly out of bounds. 

 
Sim
700- talet och till följd av en större nationell och internationell marknad växte både 

ska 
an 
 

varon. 

- talet började viss sorts kvinnligt arbete 
ccepteras. I stora drag var fyra olika typer av jobb möjliga för en kvinna, nämligen; 

i 
Men 

ing. 

y fas i kvinnans historia vid. Utbredningen av information 
om historia och sociologi innebar en ökad medvetenhet i samhället vilket ökade viljan till 

 

 
d av 

 

ärder 
m de 

es av en ökad acceptans på arbetsmarknaden. Barnuppfostran och hushållet var inte 
hennes liv, utan endast en del av det, liksom arbete. Faktum är att de flesta kvinnor som nu 

 
“The female sex was to remain as much excluded from involvement in the

Women’s exclusive domain was the household…the family” (Simonton, 1998, sid. 14) 

onton (1998, sid.16) beskriver hur en stor ekonomisk expansion skedde i Europa under 
1
jordbrukssektorn och industrin. Mot slutet av 1700- talet skedde en attitydförändring som 
innebar att synen på kvinnligt arbete delvis ändrades, detta mycket tack vare den Fran
Revolutionen. Attityden till kvinnligt arbete slets dock mellan två föreställningar, å ena sid
den om kvinnan som fru, mamma och sexuell varelse. Å andra sidan ansågs det att den nya
kapitalismen krävde arbetarklassfamiljer som försörjde sig genom att inbringa lön till 
hushållet. Den traditionella synen på hur kvinnor och män skulle leva sina liv fanns dock 
fortfarande kvar, och detta betraktelsesätt styrdes av familjen som utgångspunkt för till
Medan mannen hade rättigheten att jobba och tjäna pengar hade kvinnan skyldigheter 
förbundna med hemmet. Hon ansågs på så sätt vara i beroendeställning till mannen för sitt 
uppehälle. (Simonton, 1998, sid.162, 165, 170)       
 
Mot slutet av 1700 talet och fram till mitten av 1800
a
traditionella arbeten som exempelvis spinning, att vara assistent till en man, att ta över arbete 
mindre lönsamma branscher och tillverkandet av billiga och degenererade produkter. 
även om antalet kvinnor på arbetsplatser i central miljö ökade, minskade det totala antalet 
kvinnor i arbete. De för tiden traditionella kvinnoyrkena, som jordbruk och spinning 
minskade kraftigt i antalet arbetande. Detta ledde till ett stort antal arbetslösa kvinnor i 
Europa, 1851 hade exempelvis endast en femtedel av alla Brittiska kvinnor en anställn
(Simonton, 1998, sid.136, 137)  
 
Mot slutet av 1800- talet tog en n
in
att lyssna till kvinnor. Detta fick två konsekvenser för kvinnligt arbete. Dels ökade det totala
antalet anställda, dels skiftade anställningen från de traditionella arbetena i hemmet och 
industrin till arbete i affärer och på kontor. Under början av 1900- talet ökade antalet män och
kvinnor i arbete. Mellan de båda världskrigen fortsatte anställningsgraden att öka på grun
det återställningsarbete som följde efter första världskriget. Men när männen återvände från 
fronten innebar det att många kvinnor fick kliva tillbaka från sin anställning. Efter andra 
världskriget började återigen återuppbyggnaden av samhället och en stor optimism präglade 
arbetsmarknaden med följden att anställningsgraden återigen ökade och ännu ett steg togs
ifrån arbete i hemmet. Nu följde också en period då kvinnors rättigheter fick stort fokus. 
Lagstiftning infördes som tryggade kvinnors löner, anställningsskydd och rättighet till 
pension. Sakteligen infördes bestämmelser som syftade till lika rättigheter vad gäller 
förmögenhet, skilsmässa, inkomst, barnuppfostran och bostad. Men många av dessa åtg
var endast kosmetiska vilket inte minst visade sig då kvinnor sagts upp samma dag so
gifte sig eftersom det då ansågs att deras män kunde försörja dem. (Simonton, 1998, sid.181-
183,187) 
Efter kriget kom kvinnor som inte var småbarnsmammor att träda in på arbetsmarknaden, 
vilket följd
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fick jobb var gifta, och mellan åren 1960- 1980 ökade andelen anställda explosionsartat. 19
så hade 87 procent av Danmarks kvinnor anställning hos en arbetsgivare. (Simonton, 1998, 
sid.190,193) 
Synen på kvinnans arbete förändrades, tidigare innebar det endast hushållsarbete men 
innefattade nu även annan typ av arbete. Från början av 1900- talet minskade antalet kvinnor
som jobbade s

85 

 
om hushållsbetjänter, i Skottland minskade denna siffra från 33 procent 1900 

ce- och 

itten av 1800- talet och framåt som har bidragit till 
kad jämställdhet för de Svenska kvinnorna.  

 En ogift kvinna över 25 år har möjlighet att bli myndigförklarad efter beslut i domstol. 

863 Ogifta kvinnor myndigförklaras vid 25 års ålder. 

873 Kvinnor får rätt att ta akademisk examen. 

874 Gifta kvinnor berättigas att bestämma över sin egen inkomst. 

921 Kvinnor får allmän rösträtt och kan nu bli valda till riksdagen. 

922 Fem kvinnor väljs in i riksdagen. Detta är ett historiskt årtal eftersom en kvinna aldrig  

939 Ny lagstiftning förbjuder att förvärvsarbetande kvinnor sägs upp från sin arbetsplats på 

950 Båda föräldrarna blir förmyndare till barnet. 

960 SAF och LO beslutar att slopa de så kallade kvinnolönerna inom en femårsperiod. 

964 P- piller godkänns i Sverige. 

975 Rätten till fri abort till och med 18:e veckan införs. FN satsar på ett så kallat kvinnoår.  

980 Lag mot könsdiskriminering på arbetsplatser införs. En ny lag om tronföljden införs, 

till 19 procent 1960. De två viktigaste anställningsformerna för kvinnor var inom servi
tjänstemannayrken där nu även många gifta kvinnor fick tillträde till arbetsmarknaden. 
(Simonton, 1998, sid.201, 240, 246)      
 
Sveriges kvinnor, 1800-talet till idag 
Nedan presenteras historiska årtal från m
ö
 
 1845 Män och kvinnor får lika arvsrätt. 
 
1858
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
tidigare har kunnat bli invald. 
 
1935 Män och kvinnor får lika rätt till folkpension.  
 
1
grund av havandeskap, förlossning eller giftermål. 
 
1947 Som första kvinna någonsin väljs Karin Kock in i regeringen. 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
vilket innebär att förstfödd dotter eller son ärver tronen. 
 
1982 En ny namnlag tillkommer vilket innebär att makarna vid giftermål får välja antingen 
makens eller makans efternamn. 
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1983 Alla yrken är nu öppna för kvinnor, även inom militären. 
 
1984 Den offentliga sektorn antar ett jämställdhetsavtal. 

987 Sambolagen, som bestämmer över samboendes bohag, införs. 

992 En ny jämställdhetslag antas. 

995 FN håller sin fjärde kvinnokonferens i Beijing. En månad av föräldraförsäkringen, som 
odern och fadern.  

   

efinierar jämställdhet på följande sätt;  

ma rättigheter, skyldigheter och 
förutsätter en jämn fördelning 

av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och 
fö i 

intr at 

 
G
utgångspunkten att vi lever i ett sa
jämnlika maktförhållanden mellan könen.  Mannen utgör det överordnade könet, medan 

ng. 
h kvantitativ 

elar av 

 
1
 
1
 
1
ej kan överlåtas, reserveras både åt m
 
1998 Könsstympning av kvinnor förbjuds enligt lag och jämställdhetslagen skärps vad gäller 
sexuella trakasserier.  
 
2004 Regeringen beslutar om att uppgöra en handlingsplan för jämställdhetsintegrering på 
Regeringskansliet. 
 
2006 Europeiska Rådet fastslår idén om en Europeisk jämställdhetspakt.  
(http://www.scb.se)
 
J valitativ och Kvantitativ ämställdhet, K

ationalencyklopedin dN
 

” jämställdhet innebär att kvinnor och män har sam
möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet 

rutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter 
arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, 

essen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt slutligen frihet från könsrelater
våld”. (http://www.ne.se) 

rundidéerna bakom all jämställdhetspolitik härstammar från den feministiska 
mhälle där både socialt umgänge och arbetsliv upprätthåller 

o
kvinnan är underordnad eftersom samhället präglas av en maskulin norm. 
Jämställdhetspolitiken vill därför bryta denna orättvisa maktsituation som bestäms av kön och 
förhindra kvinnans underordnande i form av svagare social, ekonomisk och politisk ställni
Jämställdhet förekommer dock i två former nämligen genom kvalitativ- oc
jämställdhet. Kvantitativ jämställdhet handlar om en antalsmässig fördelning av kvinnor och 
män i alla delar i samhället, exempelvis inom utbildning, i yrkeslivet, inom politiken och på 
maktpositioner. En tumregel är att en grupp är mans- eller kvinnodominerad där 
minoritetsgruppen (kvinnor eller män) är mindre till antalet än 40 procent av den totala 
gruppen. Med kvalitativ jämställdhet, å andra sidan, menas att både mäns och kvinnors 
kunskaper, erfarenheter och värderingar tas till vara och får utvecklas inom alla d
samhället. (http://www.scb.se) 
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Jämställdhet i siffror 

sselsättning 
 miljoner människor. Av dem är drygt fyra och en halv 

iljoner män. Av alla landets kvinnor i 

gen. 

essa var ungefär 1 600 000 män och 1 000 000 kvinnor. 

 
a av 

 
Befolkning, Utbildning och sy
I Sverige bor idag lite drygt nio
miljoner kvinnor och knappt fyra och en halv m
åldergruppen 25 till 44 år har 44 procent en eftergymnasial utbildning, motsvarande siffra för 
män är 35 procent. Mellan åldrarna 20 till 64 år är 81 procent av männen i sysselsättnin
Motsvarande siffra för kvinnor är något lägre, nämligen 75 procent. (http://www.scb.se)  
 
Den privata arbetsmarknaden 
Vid Statistiska Centralbyråns mätning under tredje kvartalet 2006 var 2 649 507 personer 
anställda inom privat sektor, av d
Kvinnorna utgör sålunda knappt 38 procent av det totala antalet anställda i den privata 
näringssektorn. Chefskapet i den privata sektorn domineras kraftigt av män som innehar 78
procent av samtliga chefspositioner. Endast 22 procent av chefspositionerna besitts sålund
en kvinna. (http://www.scb.se) 
Nedan följer de ovan presenterade siffrorna som statistik i diagram som jag har skapat.  
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arknad domineras tillfälliga anställningar och vikariejobb av kvinnor. 
0 000 kvinnor anställda som vikarier, medan motsvarande siffra för män var 

a 

örsta januari 2005 till och med februari 2006 hade 123600 kvinnor varit 
 sitt jobb i 30 dagar eller mer. Bland männen var antalet lägre, nämligen 

tralbyråns undersökningar är kvinnors lön i allmänhet lägre än männens. 
yrkeskategorin inköpare, mäklare och säljare är kvinnornas medellön endast 79 procent 

mma procentsats finner man då man granskar personaltjänstemän och 
företagsekonomer där männens genomsnittslön är 37 300 kronor medan kvinnorna i 

På Sveriges arbetsm
2005 var cirka 11
cirka 45 000. Antalet kvinnor som hade en tjänst där de kallades in vid behov uppgick samm
år till knappt 60 000, antal män med liknande tjänst uppgick till cirka 35 000. 
(http://www.scb.se)  
 
Jobbfrånvaro 
Under perioden från f
sjukskrivna från
70290. Under 2005 var det kvinnorna som oftast fick stanna hemma från jobbet för att ta hand 
om sjukt barn i hemmet. Medan 20 procent av kvinnor med barn under 7 år hade varit hemma 
åtminstone en vecka med sjukt barn hade 4 procent av männen gjort motsvarande insats. 
(http://www.scb.se) 
 
Lön   
Enligt Statistiska Cen
Bland 
av männens. Sa

 16

http://www.scb.se/


genomsnitt tjänar 29 400 kronor. Endast i två kategorier av jobb har män och kvinnor exakt 
lika hög lön. Inom yrkesgrupperna grundskolelärare, och vård och omsorgspersonal är det 
nämligen 100 procentigt jämställda lönesatser. (http://www.scb.se) 
 
Hushållsarbete 
En genomsnittlig vecka arbetar män och kvinnor lika mycket, nämligen 8 timmar per dag. 
Män jobbar dubbelt så mycket betald tid som obetald dito medan kvinnor i genomsnitt arbetar 

ka mycket obetald som betald tid. Utslaget över en hel vecka innebär detta att kvinnor i 
nitt utför drygt 28 timmar obetalt arbete medan männen arbetar obetalt 

li
Sverige i genoms
knappt 20 timmar under samma vecka. (http://www.scb.se) 
Nedan följer de ovan presenterade siffrorna som statistik i ett diagram som författaren till 
denna studie har skapat. 
                            

Obetalt arbete per vecka, efter kön
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Kvinnor i privata bolagsstyrelser och ledningsgrupper 
År 2002 satte regeringen upp ett mål, andelen kvinnor i privata bolagsstyrelser år 2004 skulle 

des dock inte, år 2005 var enbart 16,1 procent kvinnor 
ilket var en ökning med 1,5 procent från föregående år. (Lindgren och Gille, Motion till 

et av en 
ing innebär att positivt 

viss kategori av människor för att på så sätt öka kvoten av deras kön, ras, 
pelvis en arbetsplats eller studieplats. Vad gäller könskvotering så fokuserar 

 en 

a 
jänsten. Radikal kvotering innebär att man anställer den 

n. 
Detta innebär alltså att de som söker en person för tillsättandet av en tjänst enbart inriktar sig 

uppgå till 25 procent. Detta mål uppnåd
v
riksdagen, 2006/07:C350, hhtp://www.riksdagen.se) 
Enligt organisationen Women 2 the Top är det 9,5 procent kvinnor i de svenska 
börsföretagens ledningsgrupper (http://www.women2top.net/se/).  
 
Kvotering 
Kvotering är ett begrepp som ofta används när det exempelvis talas om tillsättand
tjänst på en arbetsplats eller en studieplats på ett universitet. Kvoter
särbehandla en 
etnicitet på exem
de som tillsätter en tjänst på personens kön istället för dennes kompetens, vilket innebär att
viss plats eller en särskild kvot av platser är särskilt avsedda för en person av ett visst kön. 
(http://www.wikipedia.org)  
I sin bok Människovetenskaperna inriktar sig Kjörup (1996) på särbehandling efter kön. 
Kjörup menar att det finns två sorters positiv särbehandling, nämligen radikal- och måttfull 
kvotering. Författaren påpekar att ingendera av sätten innebär att man ska anställa en kvinn
som inte är kvalificerad för t
vetenskapligt mest kvalificerade kvinnan även om det skulle finnas mer kvalificerade mä
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på kvinnliga sökanden. Måttfull kvotering innebär istället att man väljer att anställa kvinnan,
då det är en kvinna och en man som söker anställning, som rent vetenskapligt är ungefärligt 
lika kvalificerade. Kjörup påpekar dock att två sökande aldrig kan vara exakt lika kom
och kvalificerade och att det därför kan vara ett argument emot måttfull kvotering. Detta 
eftersom de två personers historia alltid skiljer sig åt och att deras kvalifikationer därför 
aldrig kan mätas mot varandra. Vidare menar Kjörup att en uppenbar nackdel med radikal 
kvotering är att, då en arbetsgivare enbart väljer bland kvinnliga sökande och anställer en av 
dessa, går de miste om eventuell högre kompetens som kan ha funnits hos manliga sökanden.  
Bedömning av vetenskapliga kvalifikationer är ofta till kvinnors nackdel menar Kjörup. 
Eftersom kvinnor idag ägnar mer tid åt barnen och hushållet jämfört med männen har hon
ofta producerat mindre kvantitativt arbete som kan uppvisas som merit. Därför har den 
genomsnittliga mannen en fördel med att inför arbetsgivaren uppvisa fler meriter efter som 
han har fokuserat mer på jobbet än barn och hushåll än den genomsnittliga kvinnan. Eftersom 

 

petenta 

 

de flesta bedömare också är män så menar Kjörup att de i större utsträckning kommer 
uppskatta den typ av jobb som män tidigare har utfört. (Kjörup, 1996, sid. 120-124)     

  
Sverige och kvotering 
Sveriges nya högerorienterade regering bestämde i år (2006) att lägga förslaget om kvotering 
till styrelser på is. Lagförslaget, som utarbetades av Catarina af Sandeberg, skulle ha inn
tt minst 40 procent av en bolagsstyrelse var tvungen att bestå av det sämst representera

eburit 
de 

 förslaget om kvotering varit impopulärt. Av de drygt 50 företag som 
entets remissutskick valde cirka 20 att inte svara, 24 ställde sig 

a
könet. I näringslivet har
svarat på Justitiedepartem
negativt till idén och endast nio företag ställde sig positiva till förslaget. (Wahlin, E, 2006-11-
18, SVD Näringsliv) 
 
Norge och kvotering 
Som första land i världen har Norge beslutat om könskvotering till styrelseposter. Kreatör och 
föregångsman av förslaget är Norges näringsminister Ansgar Gabrielsen. Enligt lag måste 

inst 40 procent av dem
s

t icke dominerande könet vara representerat i bolagsstyrelser hos 
åkallade Asa- företag. Dessa företag hämtar kapital från allmänheten och därmed omfattas 

obörsen och vissa andra företag som även de får sitt kapital från 

 

alla 178 företag på Osl
allmänheten av den nya lagen. Anledningen till att de statliga bolagens styrelser inte 
omfattades av lagen är att de redan hade drygt 45 procent kvinnor i sina styrelser, 
familjeföretag står även de utanför lagen. När förlaget lades fram hade de privata bolagen
endast 9 procent kvinnor i sina styrelser. (http://www.di.se) 
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Förståelse av kvinnligt ledarskap 
lvesson och Billing redogör i sin bok Kön och Organisation (1997) för fyra olika sätt att se 
å kvinnornas roll som ledare. De sätter upp två centrala dimensioner för hur kvinnligt 
darskap kan uppfattas, nämligen med betoning på olikheter eller likheter mellan könen och 

frågor gällande effektivitet. Nedan följer 

A
p
le
fokus på antingen etiska/politiska intressen eller 
Alvessons och Billings modell där de delat in synsätt på kvinnligt ledarskap i fyra kategorier. 
    Etiskt/Politiskt intresse   
            
            Lika        Alternativa   
       möjligheter          värden   
Betoning på         Betoning på  
likhet me an likhet mellan  ll        o
könen  önen         Meritokrati         Särskilt k  
               bidrag   
            
              In esse av fektivittr ef et   
                                                (Alvesson och Billing, 1997, sid. 187) 
Alvesson h Billin örklarar tt de fle  synp vinnligt ledarskap 
oftast inte går att inpassas i endast en av de ren ovan. Författarna menar att 

pelvis är vanligt m  förenar moralisk omtanke 

betydligt små skillnader 

. 
p uppfattning om att kvinnligt 

et 

tt 

 värderingar, sätt att tänka, 

r och den 

Meritokratin syftar till att söka efter kompetens och bortse från kön, klass, bakgrund, 
or 

oc g f  a sta människors
 fyra rutorna i fig

unkter om k
u

det exem ed en syn på kvinnligt ledarskap som
med effektivitet. (Alvesson och Billing, 1997, sid. 184,188) 
Att empiriska undersökningar har visat att det inte finns några, eller o
mellan manligt och kvinnligt ledarskap används som en ståndpunkt av dem som vill påvisa 
likheter mellan könen, snarare än skillnader. De som å andra sidan vill betona att män och 
kvinnor har olika värden att bidra med till ledarskapet, placeras i rutan för alternativa värden
Alternativa värdenas föreställningar grundar sig i en stereoty
ledarskap i större utsträckning än manligt dito bidrar med exempelvis samverkan, omvårdnad 
och sårbarhet. (Alvesson och Billing, 1997, sid.188) 
Liksom de som betonar män och kvinnors olika värden, så anser även de som förespråkar d
särskilda bidragets ståndpunkt att män och kvinnor skiljer sig åt. Därför hamnar detta sätt att 
se på kvinnligt ledarskap till höger i modellen ovan. De som anammar detta synsätt menar a
kvinnor har särskilda kvinnliga erfarenheter från barndom, familj och social umgängeskrets. 
Därför anses det att kvinnor har säregna erfarenheter,
reaktionsmönster och synsätt att bidra med till organisationen. (Alvesson och Billing, 1977, 
sid.176) 
Det fjärde synsättet, den meritokratiska ståndpunkten, syftar till at bekämpa de krafter som 
hindrar fullt utnyttjande av kvalificerade mänskliga resurser och därigenom öka 
organisationens effektivitet. Meritokrati är en yrkeshierarki där personliga merite
anställdas bidrag till organisationen avgör om personen rör sig uppåt eller nedåt i företagets 
hierarki. 
ras och religion. Ett naturligt resultat av meritokrati är därför exempelvis att rekrytera kvinn
till ledningspositioner. (Alvesson och Billing, 1977, sid.172, 173) 
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Därför få kvinnliga chefer 
fter att jag studerat litteratur inom genusforskningen visar det sig att det inte endast finns en 

bli diskriminerade på arbetsmarknaden. Det finns en uppsjö av 
orier som besvarar frågan, teorier som oftast inte motsäger varandra utan stödjer eller 

ensamt för många teorier är att det inte finns en orsak, 
lir diskriminerade på arbetsmarknaden, utan att det är 

. 

er beteende och karakteristika. De strukturella barriärerna 
 

r 

 

 
makt ännu mer makt till samme person. Kanter 

åpekar att personer på företaget som antas ha mycket makt, befinner sig högt upp i hierarkin 
utomatik får mer inflytande och har lättare att få de anställda 

 

a 

r kvinnor familjelivet framför karriären vilket kan innebära att många kvinnor 
te är intresserade av chefsjobb eftersom de anser att det är för tidskrävande. En annan faktor 

r anammat tanken att de är primärt ansvariga för hushållet, 

n att göra 

E
förklaring till varför kvinnor 
te
kompletterar annan befintlig teori. Gem
eller ett svar på frågan varför kvinnor b
en följd av flera olika företeelser. 
Wilson (i Billing 2006, sid.8) påstår att det finns tre huvudsakliga teorier till varför det finns 
så få kvinnor på chefspositioner, nämligen bristteorin, strukturella barriärer och valteorin
Enligt bristteorin antas kvinnor inte ha de ambitioner eller den ledarförmåga som krävs för att 
vara chef, vilket Wilson dock starkt motsätter sig, eftersom undersökningar visat att kvinnors 
och mäns chefskap är lika vad gäll
finns både i organisationer, familjeliv och sociala nätverk. I praktiken kan detta ta sig utryck i
en selektion av arbetssökande som gynnar män, olika karriärvägar för män och kvinnor elle
brister i barnomsorgen. Valteorin menar att kvinnor har de ambitioner och kvalifikationer som 
krävs för att vara chef men att de ofta avstår att söka jobben högst upp i organisationen. Enligt
Wilson beror det på att de inte uppskattar den kultur som är på toppen av organisationen och 
att de har andra prioriteringar, exempelvis familjelivet, och tycker därför att ett chefsjobb är 
för tidskrävande. (Billing, 2006, sid.8)       
 
Det finns flest män i toppen 
Enligt litteraturen är ett problem för tillsättandet av kvinnor på chefspositioner det faktum att 
företagens högre befattningar i så pass stor utsträckning domineras av män. Kanter menar att
inom en organisation så bringar en persons 
p
och har en hög statusnivå per a
att genomföra deras idéer. Ett annat sätt att få makt är utföra ett oväntat och extraordinärt 
arbete. En person som har ett jobb som präglas av rutinmässigt arbete har svårt att få makt 
genom sitt jobb även om han eller hon gör det bra, eftersom arbetet präglas av att göra det 
normala som andra förväntar sig. Ett problem för personer på dessa positioner är att deras 
arbete saknar relevans i den mån att det inte kan klassas som en lösning på företagets problem
och leder därför inte heller till makt. För att kunna stiga i promotion i ett företag krävs det 
förtroende hos de personer som tillsätter tjänsten. En stor nackdel för kvinnor, eftersom 
personer i ledande befattningar ofta är män, är därför att personer i ledande befattningar oft
väljer att befordra personer med liknande bakgrund som de själva. (Kanter, 1977, sid.168, 
177, 180, 184) 
 
Kvinnorna och hushållsarbetet 
Enligt Billing anser flera forskare att kvinnor har andra prioriteringar i livet än vad män har. 
Framförallt gör detta sig gällande i förhållandet mellan karriär och familjeliv. Enligt dessa 
teorier prioritera
in
som spelar in är att, om kvinnor ha
så får de problem att kunna hantera en chefsposition där normen är att personens 
huvudsakliga tid ska utnyttjas till jobb och inte familjeliv. Enligt en undersökning i den 
danska tidskriften Urban berodde bristen på kvinnligt chefskap på Danska företag ofta på att 
kvinnorna var tvungna att lämna arbetsplatsen runt klockan fyra på eftermiddagen för att 
hämta barnen på dagis. Eftersom undersökningen visade att chefen ofta delade ut mer 
spännande arbetsuppgifter under eftermiddagen och att de anställda då fick chanse
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sig bemärkta genom extraordinära insatser. Detta bidrog till en bild av kvinnorna på 
arbetsplatsen som oansvarsfulla och oengagerade. (Billing, 2006, sid. 9) 
Studier har visat att kvinnans välbefinnande bland annat grundar sig i hur mannen ser p
hennes karriär, om hon har hemhjälp och hur hushållsarbetet i familjen är uppdelat. Ett 
problem för svenska kvinnor är enligt undersökningen att de tycker det är obekvämt a
utomstående person som hjälper dem med hushållsarbetet. (Billing, 2006

å 

tt ha en 
, sid.141, 160) 

vid 
ierarkier och att makten i dessa företag är centraliserad vilket leder till att anställda hamnar i 

öretaget. På så vis blir den anställde individen maktlös och har svårt 

å 

tora 

tt 

 

 

tt, i ett företag, är inte direkt 
 karaktärsdrag, utan är styrt av ett 

ystem som är beroende av det relativa antalet personer i företagets olika grupper. Kanter 
rsoner i en grupp vars etnicitet eller kön är 

sar 

 
så 

tet 

gs 
entuella sambandet majoritet - minoritet100:0. 

 

 den 

 
Storleken på företagen 
Kanter (1977) menar att storleken på företaget är avgörande för hur makt fördelas inom 
organisationen. Kanter menar att stora företag med många anställda ofta lägger stor vikt 
h
en beroendeställning till f
att jobba på sin fulla kapacitet. För att skaffa sig mer makt försöker den anställda istället 
undankomma de formella strukturerna genom att bilda informella relationer eller pakter. På s
sätt blir det omöjligt att konkurrera på lika villkor inom företaget eftersom möjligheten att 
lyckas styrs av personliga informella kontakter. I sin tur underlättas skapandet av dessa 
kontakter genom att parterna har liknande social och kulturell bakgrund. Därför tenderar s
företag att skapa många hierarkiska nivåer vilket ökar gapet mellan olika kategorier av 
anställda. De personer som har problem att bli accepterade för att skapa dessa informella 
relationer och som inte blir sedda i organisationen upplever ofta obehagliga känslor av a
deras hela framgång är beroende av dessa personliga kontakter. (Kanter, 1977,sid. 8, 170) 
Kanter påpekar att utplattandet av de hierarkiska nivåerna är ett sätt att öka de anställdas
möjlighet att påverka sin egen situation. Detta eftersom den formella makten sprids ut då 
kontakten mellan chefer ökar och de maktskapande delarna av ett jobb synliggörs när 
arbetsuppgifter icke grundade på rutin utförs. Samtidigt ökar kontakten mellan de anställda
vilket gör att beslutfattande underlättas. (Kanter, 1977, sid.276)   
  
Kvantitativ ojämställdhet och företagen 
 
Teorin om majoriteter och minoriteter 
En persons möjligheter att bli behandlad på ett jämställt sä
beroende av individuella konstruktioner, eller individuella
s
förklarar vilka konsekvenser det får för pe
underrepresenterat i antal. Denna modell kallas för minoriteter och majoriteter, och påvi
hur sociala och jobbmässiga relationer avsevärt försvåras för en person som representerar en 
minoritetsgrupp. Teorin gäller inte bara för kvinnor i minoritetspositioner, utan för varje 
grupp som är underrepresenterade till antalet, exempelvis män, etniska minoriteter och
minoriteter på grund av ålder eller hudfärg. Enligt denna teori så blir personerna i minoritet 
kallade tokens, eller symboler för hur en person i minoriteten är och hur en sådan person 
uppför sig.(Kanter, 1977, sid. 206-242) 
Kanter presenterar en modell där hon, efter en grupps procentuella fördelning av minori
och majoritet, uppkallar fyra olika grupper, nämligen den Uniforma, den Skeva, den Tiltade 
och den Balanserade gruppen. Den Uniforma gruppen har bara en slags person eller en sla
social tillhörighet och har därför det proc
Gruppen kan utveckla olikheter men är homogen vad gäller kön, hudfärg eller etnicitet. Den
Skeva gruppen har det procentuella sambandet 85:15 och domineras därför kraftigt av 
majoriteten som kontrollerar gruppen och dess kultur. De få andra i den Skeva gruppen blir 
tokens och blir representanter för sin kategori och ses inte som enskilda individer. Först i
Tiltade gruppen, som har en ungefärlig procentuell fördelning på 65:35 kan det kallas 
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minoritet och majoritetsgrupper. Minoritetsgruppen har nu nämligen möjligheten att sk
allierade bland sina egna och påverka kulturen i gruppen som stort. Till slut, mellan den 
procentuella fördelningen av majoritet - minoritet 60:40 till 50:50, finns den Balanserade 
Gruppen. Hur individen behandlas i en balanserad grupp kommer att bero av hans eller
hennes, färdigheter, position i företaget och personlighet. (Kanter, 1977, sid. 206-242)  
 
Tokens 
Medlemmarna i en uniform grupp funderar sällan över sin egen kultur eftersom den tas f
givet. Är en person med annorlunda karaktärsdrag närvarande ökar självinsikten hos den

apa 

 

ör 
 

ominanta gruppen eftersom skillnaderna mellan token - personen och sig själva tydliggörs. 
hålla och skydda det som är gemensamt för majoritetsgruppen försöker de hålla 

ing 

n 
mmer de 

et 
ommer personerna i minoritetsgruppen sticka ut 

 

id. 206-

åste 

s utsätts ofta för, vad Kanter kallar, statusutjämning, nämligen att personer i majoritet 
s. 

n tjänsteresa tillsammans med tre andra män eftersom hennes sociala status 

a 

 av att ha en arbetsplats där en grupp av människor 
 

 
pplever en 

d
För att be
token – personen utanför gruppen med hjälp av att sätta upp barriärer för personen. I skeva 
grupper så är det vanligt att majoritetsgruppen använder sig av stereotyper och generaliser
för att beskriva en person. Ofta blir dessa generaliseringar förvrängda för att passa in på en 
stereotyp bild av hur en sådan person är och för en ny person i gruppen är det därför det 
lättaste sättet att anpassa sig på att styra sitt beteende till en likformighet som passar 
stereotypen. På så sätt hjälper tokens till att förstärka den dominanta kulturen istället för att 
underminera den. (Kanter, 1977, sid. 223)  
Personer i grupper som blir betraktade som tokens kommer få mer uppmärksamhet än de
genomsnittliga gruppmedlemmen i organisationen, och eftersom de är annorlunda ko
att dra till sig större medvetenhet från de andra personerna. Ju större skillnad är mellan antal
majoritets- och minoritetspersoner, ju mer k
och synas. Kanter menar att denna publicitet har både positiva och negativa effekter. Att få 
uppmärksamhet kan vara positivt i den bemärkelsen att många känner till personen i fråga och 
att personen inte behöver göra stort väsen av sig för att få uppmärksamhet. Nackdelen är dock 
att om ett misstag begås kan det ta oanade proportioner eftersom token – personen alltid står i
rampljuset. Samtidigt får också den anställdas privatliv och relationer obefogat stor 
uppmärksamhet. Många i denna utsatta position känner därför att deras handlingsfrihet är 
begränsad och att de därför föredrar att på olika sätt undvika situationer som leder till 
uppmärksamhet. Det är lätt för token- personer att få uppmärksamhet för sin närvaro men de 
får jobba hårt för att få sina faktiska prestationer uppmärksammade. (Kanter, 1977, s
242) 
Billing (2006, sid. 32) menar att minst 30 procent av det sämst representerade könet m
finnas i organisationen för att de ska bli behandlade på ett naturligt sätt och få möjlighet till 
avancemang.   
Token
ändrar sin syn på token – personens professionella roll så att den passar dennes sociala statu
Ett exempel på detta är då en kvinna på ett företag, som är anställd som manager, får agera 
sekreterare på e
anses vara lägre. (Kanter 1977, sid.231) 
Stress drabbar ofta personer i token – situationer. Forskning har visat att personer med låg 
status ofta drabbas av socialpsykologiska problem som exempelvis otillfredsställande social
relationer, instabil självuppfattning eller frustration. (Kanter, 1977, sid. 239) 
Kanter menar att organisationer lider hårt
befinner sig i en token - situation. Token personens begränsade möjligheter och maktlöshet
tenderar till att skapa anställda som är ogina mot arbetsgivaren, som sätter sig emot ledaren, är
ineffektiva, tar få risker, är isolerade från arbetsplatsens sociala liv och som u
personlig stress. På det viset ökar inte enbart företaget sina kostnader, utan slösar också bort 
dessa anställdas kompetens eftersom deras handlingsutrymme är begränsat. (Kanter, 1977, 
sid.266)   
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Kanters teori stöds av Billing (2006, sid.32) som menar att eftersom många kvinnor befin
sig i så kallade dead - end jobs, det vill säga jobb utan möjlighet till avancemang, tenderar de
att bli likgiltiga och utveckla ett instrumentalt förhållande till sitt jobb. Människor med 
karriärmöjligheter, å andra sidan, 

ner 
 

utvecklar attityder och värderingar som driver deras karriär 
   

 

ryter mot könsmönstret. Likaså möts män som accepterar anställning i ett yrke kraftigt 

 
 bli 

gsrik. (Kanter, 1977, sid.200)   

ala poster 
ka upphöra att vara så kallade tokens. Kanter menar att detta 
ngar om hur en kvinna typiskt arbetar skulle suddas ut och fokus 

ill 
id. 199)  

ftersom kvinnor är mer välutbildade än män. 
ulla 

tsättning 
n 

 

nt 
ansk 

framåt och när väl människor i token – positioner uppnått makt så bleknar könets betydelse.   
 
Enligt Billing är det dock inte enbart personer i token – positioner som drabbas av ojämn
fördelning av män och kvinnor i ett företag. Mannen eller kvinnan som eventuellt gör försök 
att utjämna denna ojämna fördelning drabbas ofta av olika sanktioner eftersom han eller hon 
b
dominerat av det kvinnliga könet ofta av tvivel angående om personen verkligen är en man, är 
feminin eller homosexuell. (Billing, 2006, sid.45) 
På ett företag som i stor utsträckning präglas av maskulina normer kommer män ha det lättare
att klättra i hierarkin. Eftersom de anställda förstår att det är troligare att en man kommer
framgångsrik i företaget kommer den personen att få mer stöd och medhåll för sina försök till 
att genomföra beslut och på så sätt bli mer framgån
 
Därför fler kvinnor 
Kanter kastar ljus på två väsentliga anledningar till varför kvinnornas position på företagen 
bör vara starkare. För det första fastslår hon att fler kvinnor måste få tillgång till vit
på företagen för att kvinnor s
skulle innebära att föreställni
skulle då bytas från personen i fråga, till det jobb personen faktiskt utför. 
För det andra menar Kanter att ett företag kan ses som en egen privat regering och att 
företagen därför har ett socialt ansvar, inte bara för sina egna anställda, utan även för 
samhället i stort. I och med detta ansvar bör företagen därför se till att kvinnor och mäns lika 
rättigheter efterföljs. (Kanter, 1977, sid. 9,10)  
Undersökningar har även visat att anställda som haft kvinnliga chefer är mer positiva t
kvinnligt chefskap än de som aldrig haft en kvinnlig chef. (Hoschild, i Kanter, 1977, s
Women’s Business Research Institute som forskar om kvinnors arbetsliv menar att fler 
kvinnor bör vara i företagens ledningsgrupper e
Företag som söker den bästa ledningen i form av kreativa, kunskapsmedvetna och talangf
personer bör därför rekrytera många kvinnor till sin ledningsgrupp. (http://www.wombri.se/) 
Föreningen Women to the Top som är en internationell satsning för fler kvinnor på 
chefspositioner, menar att det finns två huvudsakliga skäl till varför det ska finnas fler 
kvinnliga chefer. För det första är jämställdheten mellan könen en mänsklig rättighet som 
både män och kvinnor är berättigade till, för det andra är dessa rättigheter fastslagna i vår 
grundlag. Women to the Top fastställer även att delaktighet på lika villkor är en föru
för ett demokratiskt samhälle. På sin hemsida presenterar Women 2 the Top resultat frå
studier som visar att det finns kopplingar mellan antalet kvinnor på chefspositioner och 
företags lönsamhet. En studie från år 2004 utförd av Catalyst visade att företag med många
kvinnor i ledningen har bättre finansiella resultat än företag med få kvinnor i ledningen. 
Exempelvis visade det sig att företag med många kvinnor i ledningen har upp till 34 proce
högre avkastning på aktieägarnas pengar än företag med få kvinnor på toppen. En amerik
undersökning visar att de företagen med flest kvinnor i ledningen var mellan 18 och 69 
procent mer lönsamma än medianen i samma bransch. (http://www.women2top.net) 
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Sammanfattning av presenterad teori 
tudiens historiska tillbakablick visar att den europeiska kvinnan plats i arbetslivet de tre 
naste seklerna har varit ytterst begränsad. Främst har detta berott på att det ansetts att den 

k, enbart varit lämpad 
in på arbetsmarknaden efter Andra 

t år 
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i de 
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äl till varför det finns färre 
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S
se
publika sfären, vilken innefattas av bland annat betalt arbete och politi
för mannen. De europeiska kvinnorna tog ett stort kliv 
Världskriget då många anställdes inom service- och tjänstemannayrken. 1921 var ett viktig
för Sveriges kvinnor eftersom de samma år fick allmän rösträtt och möjligheten att kunna bli
valda till riksdagen. Statistiken som presenteras i studien visar att Sveriges kvinnor i 
genomsnitt har en högre utbildningsnivå än männen. I Sveriges privata näringssektor har 
kvinnor sämre lön än män, exempelvis så tjänar en företagsekonom som är man i genomsnitt 
37 300 kronor medan motsvarande siffra för kvinnor är29 400 kronor. Chefskapet inom den 
privata sektorn domineras av män, endast 22 procent av cheferna är kvinnor. År 2005
16,1 procent kvinnor i de privata bolagens styrelser och år 2006 uppgick andelen kvinnor 
svenska börsföretagens ledningsgrupper till 9,5 procent. 
Kvotering innebär att positivt särbehandla en viss kategori av människor för att på så sätt öka
kvoten av deras kön, ras, etnicitet på exempelvis en arbetsplats eller studieplats. Vid 
anställning genom könskvotering sätter arbetsgivaren sålunda kön framför kompetens. Som 
första land i världen har Norge beslutat att en kvot på minst 40 procent av det 
underrepresenterade könet måste finnas med i Oslo- börsens företagsstyrelser, detta enligt lag.
Studiens teori påvisar att, då endast kompetens ligger till grund för anställning, så har m
fördel framför kvinnor eftersom kvinnors vetenskapliga kvalifikationer och meriter färre på 
grund av mer arbete i hemmet. Samtidigt är det ofta män som tillsätter tjänster 
meriter som män vanligen har högre än kvinnors meriter. 
Teorin i studien anger två huvudsakliga dimensioner att skåda kvinnligt ledarskap utifrån, för 
det första kan betoningen ligga på olikheter eller likheter mellan könen, för det andra att 
fokusera på antingen etiska/politiska intressen eller frågor gällande effektivitet.   
Litteraturen som studien baseras på anger tre huvudsakliga sk
kvinnliga än manliga chefer, nämligen att stora företag motverkar kvinnligt ledarskap, att 
kvinnor själva väljer att avstå chefskapet för att prioritera familjelivet och för att företage
chefer till största del är män som väljer att befordra andra män. 
Teorin visar att personer som tillhör en minoritet inom en grupp eller organisation ofta bli
kallade tokens vilket avsevärt försvårar deras privata och professionella roll i organisatione
eftersom de ofta utsätts för en stereotyp behandling av sina arbetskamrater samt att token- 
personer ofta drabbas av stress. Därför är en ståndpunkt för att ö
kvinnor upphör att vara tokens, exempelvis inom företagsledningar med få kvinnor, om fler 
kvinnor blir chefer. Att undersökningar har visat att anställda som haft kvinnliga chefer är me
positiva till kvinnligt chefskap än de som aldrig haft en kvinnlig chef är ytterligare ett 
argument till varför det ska finnas fler kvinnliga chefer. Teorin visar även att företag med fler 
kvinnor i ledningsgrupperna är mer lönsamma än de företag med få kvinnor på motsvarande 
positioner.  
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Empiri 
etta kapitel innehåller en presentation av företaget Bonnier AB och projektet Bonnier och 
vinnorna. Presentationen återföljs av kommentarer från intervju med projektets 
ojektledare och en deltagare av mentorprogrammet. I slutet av avsnittet redovisas 

itativa resultat. I kapitlet Bonnier och kvinnorna presenteras projektet 
innorna i två delar. Projektet redovisas enligt publicerad information från 

AB är en mediekoncern huvudsakligen baserad i Sverige och norra Europa. I 
oncernen ingår 151 företag som arbetar med media i form av affärstidningar, dagstidningar, 

usik/radio eller TV. Idag bedrivs verksamhet i 20 länder, framförallt 
etagen i koncernen ingår tidningsjättar som Expressen, Dagens 

enska Dagbladet. I koncernen återfinns även Svensk Filmindustri (SF) och 
 

 

nade ett 
borg och sju år senare startade han ett framgångsrikt bokförlag som både 

en 
 

et 

en kvinna. 
t som bilaga nummer 3 i slutet av 

var inte 
det 

i Stockholm 
en 29:e november 2006. Projektet Bonnier och Kvinnorna kommer i följande avsnitt att 

omnämnas som B & K. 

D
K
pr
projektets kvant
Bonnier och Kv
Bonnier AB vilket efterföljs av kommentarer från min intervju med projektledaren Irina 
Halling 
 
Om Bonnier AB 
 
Bonnier AB idag 
Bonnier 
k
böcker, tidskrifter, film/m
 norra Europa. Bland föri

Nyheter och Sydsv
SF Bio. TV- kanalen TV4 ägs också av Bonnierkoncernen som har ett aktieinnehav som
uppgår till 29,3 procent. År 2005 omsatte Bonnierkoncernen 20,1 miljarder sek. och hade ett 
resultat efter finansnetto på 2585 miljoner sek. År 2005 var totalt 9641 personer anställda på 
Bonnier AB. Vd och Koncernchef är Bengt Braun. (http://www.bonnier.se) 
 
Bonniers Historia 
Då Gerhard Bonnier år 1804 gav ut sin första bok, en samling kriminalhistorier, innebar det 
startskottet för koncernen Bonnier AB. Gerhard Bonnier bodde på den tiden i Köpenhamn där
boken också gavs ut. Hans söner flyttade emellertid senare till Sverige och fortsatte 
örlagstraditionen. Gerhard’s son, Adolf, flyttade till Sverige år 1827 och öppf

lånebibliotek i Göte
gav ut fack- och skönlitteratur. Dagens Nyheter startades år 1864 av Rudolf Wall och när 
bolaget tio år senare ombildades till aktiebolag klev familjen Bonnier in i bolaget som 
minoritetsägare. Under tidigare delar av 1900-talet var familjen Bonnier även delägare i 
tidningen Svenska Dagbladet och 1944 tog koncernen steget in i kvällstidningsbransch
genom startandet av Expressen. Verksamheten kom under 1900- talet att utvidgas till att även
omfatta Bio, radio, musik och tv- underhållning. (http://www.bonnier.se)  
 
Anställda, Koncernens Ledningsgrupp och Styrelse 
År 2005 hade Bonnierkoncernen 9641 anställda och i slutet av föregående år beräknades d
att 55 procent av dessa var män och sålunda 45 procent av dessa kvinnor. I koncernens 
huvudsakliga Ledningsgrupp och Styrelse är kvinnor underrepresenterade. I Bonnier AB’s 

tyrelse är 3 utav 12 medlemmar kvinnor och i Ledningsgruppen är 1 av 7 S
Koncernens ledningsgrupp och styrelse finns i sin helhe
studien. (http://www.bonnier.se, Internrapport om Bonnier och Kvinnorna, 2005) 
 
Projektet Bonnier och Kvinnorna 
Irina Halling som numera jobbar som Informationschef på kvällstidningen Expressen 
enbart projektledare för Bonnier och Kvinnorna, hon var även kursledare för 
mentorprogram som genomfördes. Irina Halling intervjuades på Expressenhuset 
d
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Bakgrund, syfte och mål 
Syftet med projektet B & K var att öka antalet kvinnor i ledningsgrupperna samt att tillsätta 
fler kvinnliga chefer på de olika företagen i Bonnierkoncernen. Vid projektets start var det 
endast 16 procent kvinnor i ledningsgrupperna på alla Bonniers företag, andelen kvinnliga 
chefer uppgick till 40 procent samtidigt som det fanns få kvinnliga verkställande direktörer 
inom koncernen. För att hjälpa kvinnorna till dessa chefspositioner syftade projektet till att 
förändra attityder, vanor, förutsättningar och strukturer. (Halling, Wedin och Wiklund, 2001) 
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skall vara 50/50 och därför skall mentorprogrammet fortsätta tills 
, 

erna, en siffra som 
onnier ville förbättra. Exakt vad definitionen av en ledningsgrupp var lät Bonnier vara fritt 

tive företag. Målet var att det vid projektets slut, den 31 december 
rsta 

isade det sig att samma siffra hade ökat till 34 
) 

 

e 
 ett 

 
Projektledarens Röst: Projektet Bonnier och Kvinnorna startades på initiativ av Bonnie
affärsledning och dåvarande verkställande direktör Bengt Braun. Idéerna som gav upphov 
projektets start var både kommersiella och strategiska. Projektets kreatörer insåg att der
kundkrets och deras anställda bestod av ungefär lika många kvinnor som män. Trots detta v
det endast 15 procent kvinnor i ledningsgrupperna och de olika bolagen i Bonnierkoncernen
ade få kvinnliga verkställande direktörer och chefer. Det kommersiella skälet bottnade i att h

Bonniers såg ett behov att tillsätta en bra mix av människor till ledningsgrupper och 
chefspositioner som var väl medvetna om sina kunders behov. Det strategiska skälet till 
projektet var att öka möjligheten att ta tillvara på alla talanger i Bonnierkoncernen. Personer 
som tillsätter chefspositioner har tidigare ofta sett det så att de haft 50 procent av de 
anställda att välja mellan, det vill säga endast män är tänkbara chefer. Ett motiv till Bonnier 
och Kvinnorna var att dessa personer skulle inse att de hade 100 procent av de anställda att 
välja mellan. Projektet startades alltså inte som ett jämställdhetsprojekt. 
 
Projektets start och slut  
Projektet startades som ett treårigt projekt med start 1:a januari 2000 och avslutade den 31:a 
december 2002. (Halling, Wedin och Wiklund, 2001) 
 
Projektledarens röst: Mentorprogrammet på Bonnier fortsätter trots att projektet avslutades 
fter tre år. Målet på Bonniers är att koncernens genomsnittliga fördelning av män och e

kvinnor på chefspositioner 
detta mål är uppnått. Fortfarande fortsätter årliga mätningar av hur många kvinnliga chefer
anställda, styrelser, styrningsgrupper som jobbar på Bonnier.       
 
Projektets 6 delar 
Projektet Bonnier och Kvinnorna genomfördes enligt de sex punkterna som följer nedan. 

 
1. Fler kvinnor i ledningsgrupperna 
Innan projektets start var endast 16 procent kvinnor i ledningsgrupp
B
för egen tolkning av respek
2002, skulle vara minst 30 procent kvinnor i ledningsgrupperna. Redan under projektets fö
halvår ökade kvinnor i ledningsgrupperna från 16 till 24 procent. Vid en mätning i början av 
2003, alltså just efter projektets avslut, v
procent. Projektet hade sålunda överträffat sitt mål. (Halling, Wedin och Wiklund, 2001

 
Projektledarens röst: Det är från ledningsgrupperna man hämtar framtida chefer och det är
därför det är så viktigt med många kvinnor. För att öka antalet kvinnor i ledningsgrupperna 
så blev det i och med projektets start obligatoriskt för alla koncernbolagens styrelsegrupper 
att vid varje styrelsemöte föra upp B & K som en punkt på dagordningen. På varje möt
skulle det därmed redogöras för ledningsgrupper, flexibelt arbetsliv och löner utifrån
genusperspektiv. Detta var upp till varje enskilt företag att lösa.  
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å företagen 

 

e på att 
st var tillgängliga för ett fåtal personer vilket ledde till att tillsättandet av 

ersoner skedde ”ad- hoc”, det vill säga att någon utsågs till en position först när den 

. De flexibla villkoren utformades på olika sätt i olika företag. Bland annat 
bbade SF Bio i särskilda arbetsgrupper som ökade medarbetarnas engagemang och 

gavs ett tillägg på 10 procent av lönen de två första månaderna av 

lsnära 
onniers. 

Denna 
ång eftersom 

räckligt 
exibilitetsprojektet var 

dock lyckat eftersom annan typ av flexibilitet kom att byggas in i organisationen. Bland annat 

2. Kartläggning av nyckelarbetare 
Under år 2000 kartlades nyckelarbetare inom Bonnierkoncernen på de allra flesta 
affärsområden. Materialet diskuterades senare med särskilt fokus på de kvinnor som hamnade 
på dessa listor över nyckelarbetare. Denna kartläggning innebär att flera kvinnliga kandidater 
blir aktuella för chefspositioner. Innan projektets början var det enda kravet vid rekrytering att 
minst en kvinna skulle finnas på listan över möjliga kandidater. (H
W
 
Projektledarens röst: Det var tänkt att denna kartläggning av nyckelarbetare p
skulle gå till på så sätt att personer i med stort beslutsfattarrätt kartlade kvinnor som var 
speciellt viktiga för det egna företaget. På så sätt skulle cheferna börja lista fler kvinnor på
sina kandidatlistor till chefspositioner. Fler kvinnor skulle då bli erbjudna chefspositioner. 
Denna del av programmet Bonnier och Kvinnor misslyckades, framförallt beroend
dessa listor enda
p
anställda som tidigare hade positionen slutade. Detta innebar att kandidater till 
chefspositioner valdes ut inom det egna nätverket vilket ofta till stor del bara bestod av män.   
För att denna del i projektet skulle ha blivit lyckosam så skulle det ha varit mer planering 
bakom tillsättandet av tjänster där dessa listor tagits väl till användning och granskats av fler 
personer.  
 
3. Flexibla villkor 
Eftersom chefsjobb ställer stora krav på både män och kvinnor ville Bonnier AB underlätta 
sina anställda chefers vardagssituation genom att erbjuda flexibla arbetsvillkor. Det ansågs att 
den rätta personen för positionen inte alltid anställdes eftersom det fanns brister i flexibiliteten 
som jobbet innebar vilket bidrog till att fel person anställdes då denna kunde passa in i 
chefsmallen
jo
effektivitet. Kvinnor 
föräldraledigheten och ett avtal med företaget Hemfrid som erbjuder hjälp med 
hushållstjänster undertecknades. Tanken var att Hemfrid skulle avlasta anställda med 
krävande jobb på hemmafronten. (Halling, Wedin och Wiklund, 2001) 

 
Projektledarens röst: Vid projektets start 2000 var frågan om skatteavdrag för hushål
tjänster aktuellt i den politiska debatten och därför knöts företaget Hemfrid till B
Hemfrid är ett företag som hjälper privatpersoner med vardagliga hushållstjänster. 
del i den så kallade flexibilitets- punkten fick dock aldrig någon större framg
propositionen om skatteavdrag aldrig gick igenom och det upplevdes inte till
ekonomiskt lönsamt att låta någon sköta en del av hushållets sysslor. Fl

anpassades skiftarbetet och många anställda fick möjligheten att jobba hemifrån vilket gav 
både män och kvinnor större möjlighet att hämta barnen på dagis och sköta andra 
vardagssysslor. Delat chefskap och löneutfyllnad vid barnledighet för både pappor och 
mammor tillämpades också på vissa av Bonniers företag vilket ytterligare ökade flexibiliteten.  
Det allra viktigaste var dock att förändra strukturen på arbetsplatsen så att individen skulle 
kunna kontrollera sin egen vardag och inte vara låst i en fast struktur. 
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4. Mentorprogram 
Mentorprogrammet fungerar som ett verktyg för personlig chefsutveckling för både mentor 
och adept. Programmet började med 18 kvinnor på chefspositioner inom Bonnierkoncernen 
som alla hade en kvinna eller man som mentor. Programmet bygger dels på gemensamma 
eminarier för alla mentorer och adepter, dels på individuella samtal mellan mentor och adept. 
anken är att både mentor och adept ska lära sig av varandras insikter och erfarenheter om 
ur det är att jobba som kvinna inom Bonnierkoncernen. Från och med 2000 till 2006 har 

nor deltagit i fyra stycken mentorprogram. (Halling, Wedin och 
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nätverk. 
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 genomfördes fyra seminarier, tre i Stockholm och ett i 
almö, vilket totalt lockade drygt 1000 besökare. På dessa seminarier medverkade föreläsare 
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inom 
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om en del av handlingsprogrammet för B & K fick två forskare från Handelshögskolan 

r mer positiv än i näringslivet i övrigt och att många bolag 
ktivt arbetar med särskilda satsningar på kvinnor. Några av intervjupersonerna påstod att 

 geografiskt mobila som män, att arbetstiderna inte passar dem och att de 
, 

r deras 
lp för 

s
T
h
totalt 80 stycken kvin
Wiklund, 2001) 
 
Projektledarens röst: Projektet B & K’ s viktigaste resultat för kvinnorna själva var att
lärde sig känna igen diskriminerande handlingar på arbetsplatsen och att de förstod mäns 
mönster för att skapa makt. Dessa kunskaper möjliggjordes till stor del med hjälp av d
mentorprogram som genomfördes. Mentorprogrammen hjälpte kvinnorna att förstå m
handlingsmönster och lärde dem att på ett strategiskt sätt kunnat bilda egna 
Framförallt förde
p
vara berättigade till. Det är vanligt att kvinnorna skyllde på sin egen person och sin egen 
oförmåga när de inte fick den uppskattning de förtjänade. På mentorprogrammet fick de 
istället lära sig hur organisationens struktur ofta begränsar kvinnors möjligheter till 
framgång. Många kvinnor har upplevt det som att det gått bättre och lättare på jobbet efter 
deltagande i Mentorprogrammet.  
 
5. Byggandet av nätverk 
Nätverksbyggandet skedde genom så kallade lunchseminarier. Seminarierna var öppna för 
alla Bonnieranställda och tanken var att både män och kvinnor skulle få träffa andra inom 
koncernen och på så sätt kunna bygga ett nätverk för att skapa plattformar för 
erfarenhetsutbyte och knytandet av kontakter. Detta för att gynna både professionell och 
personlig utveckling. Under år 2000
M
som pratade om manligt och
Lindström, filmregissören Colin Nutley och grundaren av tidningen Amelia; Amelia Adamo 
var några av dem som föreläste. (Halling, Wedin och Wiklund, 2001) 
 
Projektledarens Röst: Tanken var att nätverk skulle byggas mellan kvinnorna 
Bonnierkoncernen, och framförallt mellan kvinnor i olika företag. På så sätt skulle de kun
hjälpa varandra genom att ge varandra förslag och lära av varandras erfarenheter och på så 
sätt förbättra sin arbetssituation.   
 
6. Skapa Insikt 
S
genomföra en intervjuundersökning med tio stycken verkställande direktörer inom 
Bonnierkoncernen. Undersökningen visar att många bolagschefer ansåg att det var ett 
problem att det fanns så få kvinnliga chefer på koncernen. Av intervjuerna framkom att 
kvinnosynen på Bonnier faktiskt va
a
kvinnor inte är lika
inte är tillräckligt aggressiva och självsäkra. Alla de intervjuade kände till projektet B & K
fyra av tio intervjuade ansåg att projektet hade varit till hjälp för dem själva eller fö
medarbetare. De övriga sex intervjuade angav att projektet inte hade varit till någon hjä
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att identifiera kvinnor till nyckelpositioner. I utsagorna om varför det finns så få kvinnor
svarade fem av de tio utfrågade att det endast är ett problem som finns i koncernens topp. Tre 
av de tio svarade att problemet ligger på det enskilda bolaget. (Holgersson och Wahl, 2001)
 
Projektledarens Röst: De allra flesta var mycket positiva till projektet B & K till en börja
De som arbetade med projektet fick mycket stöd och klappar på axeln. Men en del anstäl
ändrade attityd till projektet när det väl var tid att göra förändringar som kunde mätas 
faktiska resultat. Projektet möttes då ofta utav motstånd, hätskhet och förändringso
Mycket av det stöd som projektet fick till en början grundades troligen till stor del i politisk
korrekthet. Framförallt var det män som ställde sig på tvären mot projektet, vilket eventuel
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erodde på att de kände sig hotade då det blev större konkurrens om deras nuvarande och 

edarbetare och det ansågs därför inte realistiskt att dessa skulle 
 män i sina ledningsgrupper. Att en del företag bara har män i 

vara acceptabelt om det bara finns manliga kunder och bara män i 

b
framtida positioner. Projektet B & K syftade även till att påverka attityder till kvinnligt 
ledarskap. Genom mentorprogrammet fick de manliga mentorerna genusutbildning. De fick 
ökad insikt om hur det är att vara kvinna och jobba på Bonnier, och upptäckte diskriminering 
som de inte tidigare kunnat se. Samtidigt hjälpte detta de manliga mentorerna att förstå 
kvinnors handlingsmönster.   
 
Den 7:e punkten 
Under min intervju med Irina Halling kom det fram att direkt kvotering till chefspositioner 
var ett lösningsförslag till problemet med för få kvinnliga chefer. Anledningen till att förslaget 
refuserades var att de olika bolagen inom Bonnierkoncernen är så pass olika vad gäller 
andelen kvinnliga och manliga medarbetare. Vissa företag har exempelvis nästan uteslutande 
manliga kunder och manliga m
ha lika många kvinnor som
ledningsgrupper ansågs 
organisationen. Istället bestämdes att det i koncernens ledningsgrupper skulle vara i 
genomsnitt minst 30 procent kvinnor. Irina Halling förklarar dock att det långsiktiga målet är 
att det ska vara lika många kvinnor som män i ledningsgrupperna. Det ansågs dock att 
kvinnors kompetens inte uppmärksammades på Bonniers vilket ledde till att någonting 
drastiskt, som att sätta upp ett kvantitativt mål, var tvunget. Att förändra attityder sågs som ett 
alltför långsiktigt och oöverskådligt projekt. (Intervju med Irina Halling, 2006-11-28) 
 
Projektledarens röst: Detta projekt kan ses som en slags kvotering, dock inte lika tvingande 
som betydelsen av ordets rätta bemärkelse. En viktig ståndpunkt i valet att förbättra de 
kvantitativa talen var teorin om att det måste vara minst 30 procent av en minoritet i en grupp 
för att de ska kunna agera naturligt. Samtidigt spekulerades det i möjligheten att det med fler 
kvinnor på chefspositioner skulle öka möjligheten för dessa att hjälpa andra kvinnor uppför 
karriärstegen.  
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Chefer efter kön, 2001

Kvinnor, 
41%

Män, 59%

rojektets kvantitativa resultat  
tt tänka på när man läser statistiken nedan är att Bonnierkoncernen hela tiden köper och 
ljer bolag, därmed knyts företag till koncernen där andelen kvinnliga och manliga chefer 

arierar gentemot koncernen i stort. Samma företeelse förekommer då ett bolag säljs, och 
ärmed påverkar detta det procentuella antalet kvinnliga chefer och antalet kvinnor i 
dningsgrupperna. (Intervju med Irina Halling, 2006-11-28) 
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Chefer efter kön, 2004

Kvinnor, 
41%

Män, 59%

 
  

(Intern rapport om Bonnier och Kvinnorna, 2005) 
 
Som framgår av cirkeldiagrammen ovan så ökade inte projektet B & K andelen kvinnor på 
chefspositioner. Cirka 41 procent av cheferna var kvinnor när projektet började år 2000, vilket 
var en siffra som var konstant fram till 2004. 

Ledningsgrupperna, 2003Ledningsgrupperna, 2000

Kvinnor, 
16% Kvinnor, 

34%

Män, 84%
Män,66%

 
 
 

 

Ledningsgruperna, 2004

Kvinnor, 
30%

Män, 70%

 
(Intern rapport om Bonnier och Kvinnorna, 2005) 
 

 30



Som framgår av cirkeldiagrammen ovan ökade antalet kvinnor i ledningsgrupperna från 16 
procent år 2000 till 30 procent år 2004. Dock minskade antalet kvinnor i ledningsgrupperna 
efter projektets slut med 4 procent från år 2003 till år 2004. 
 
Projektledarens röst om projektets slutgiltiga resultat: Det finns fortfarande 
jämställdhetsarbete kvar att göra på Bonniers men projektet var lyckat eftersom någonting 
drastiskt var tvunget att göras åt det blygsamma antalet kvinnor i ledningsgrupperna. 
Projektets framgång grundar sig framförallt på att antalet kvinnor i ledningsgrupperna 
faktiskt har mer än fördubblats och att 80 kvinnor har hjälpts genom mentorprogrammet. 
Kartläggningen av talanger och en utarbetad policy för chefsrekrytering har lett till att det 
umera inte bara tas fram en kvinnlig chefskandidat till ett jobb, utan flera stycken.  

n adepts synpunkter 

 
r som ett av de 151 

otterbolagen i Bonnierkoncernen. Vid tiden för mentorprogrammet jobbade hon som 

ttiga 
unskaper och erfarenheter utav. Framförallt gavs hon en inblick i hur människor från 

rbetsposition och vilka uppoffringar många kvinnor behöver 
bbade extremt 

bra 

 

n
 
E
Malena Henriksson, numera Redaktionssekreterare på Sydsvenska Dagbladets 
kulturredaktion, deltog som adept i projektet Bonnier och Kvinnorna’s första mentorprogram
som genomfördes under år 2000. Sydsvenska Dagbladet ingå
d
Redigerare, även då på Sydsvenska Dagbladet. Som mentor hade hon Bonnier Publications 
vice VD Jens Henneberg. Malena Henriksson har inte deltagit i några av projektet Bonnier 
och Kvinnornas övriga händelser, exempelvis nätverksmötena.  
Malena Henriksson menar att hennes mentor kunde hjälpa henne genom att ge råd och tips 
hur hon skulle lösa specifika situationer, dock tycker hon inte att hennes mentor har bidragit 
med så många allmänt användbara råd som hon har haft nytta av i efterhand. Istället menar 
hon att det framförallt är de andra deltagarna i mentorprogrammet som hon har fått ny
k
företagsledningen uppfattar sin a
göra för att klara av chefsjobbets krav. Många kvinnor på mentorprogrammet jo
mycket och fick därmed lite tid över för familjen vilket fick negativa konsekvenser för deras 
privatliv.          
Malena Henriksson menar att många kvinnor på Bonnier har en enorm vilja att vara en 
ledare och en stor lust att utveckla människor samt viljan att förändra verksamheten till det 
bättre. Dock menar hon att detta ofta kom i skymundan av en realitet på Bonnier som gjorde
det svårt för en kvinna att vara chef. Om sig själv lärde Malena Henriksson att hon är en 
typisk lagspelare, och i och med detta så insåg hon även att jobbet endast känns roligt och 
meningsfullt genom samarbetet med andra människor. Malena Henriksson märkte inte av att 
projektet Bonnier och Kvinnorna på något sätt influerade eller påverkade verksamheten på 
Sydsvenska Dagbladet.(E-post intervju med Malena Henriksson, 2006-12-10) 
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Analys 
D
är

etta avsnitt innehåller jämförelser mellan teori och empiri. Utgångspunkterna för analysen 
 projektets resultat och de eventuella likheterna med kvotering. 

 jämförelse med kvotering 

yftet 
om framgår under avsnittet ”Kvotering” på sidan 17 i min studies teoridel, så syftar 
nskvotering till att öka kvoten kvinnor, som exempelvis är anställda på ett företag. Projektet 

onnier och Kvinnorna hade, likt det som beskrivs ovan om kvotering, som syfte att öka 
oten kvinnor, i detta fall på ledningspositioner.  

min studie framkom det att det finns fyra huvudsakliga utgångspunkter att betrakta kvinnligt 
er, nämligen Lika möjligheter, Alternativa värden, Meritokrati och Särskilt 
örståelse av kvinnligt ledarskap”, sid.19). Två huvudsakliga dimensioner skilde 

sen eller frågor gällande 
ffektivitet. Som framkom i min intervju med Irina Halling så grundades projektet Bonnier 

mligen för att bättre kunna ringa in sina kunders 
nterade på chefspositioner. Detta eftersom hälften av 

under var kvinnor. Halling underströk att projektet inte startades som ett 

ap 

 

m 

 

 

 
I
 
S
S
kö
B
kv
I 
ledarskap eft
bidrag (jfr. ”F
de fyra synsätten åt, för det första så betonades antingen könens likheter eller olikheter. Den 
andra dimensionen beaktade om fokus låg på etiska/politiska intres
e
och Kvinnorna av kommersiella skäl, nä
behov genom att ha fler kvinnor represe
deras k
jämställdhetsprojekt. Jag tolkar det därför som att fokus låg på effektivitet snarare än etiska 
eller politiska intressen.  
Jag anser att grundarna till projektet Bonnier och Kvinnorna har fokuserat mer på olikheter 
mellan könen än likheter mellan könen. Under avsnittet Förståelse av kvinnor och ledarsk
visade det sig att de som betonar olikheter mellan könen menar att kvinnor har särskilda 
erfarenheter från barndom, familj och social umgängeskrets och att de därför exempelvis har 
säregna tankesätt och beteendemönster. Att Bonnier utvecklade en punkt som syftade till att 
erbjuda mer flexibla arbetsvillkor för att på så sätt få fler kvinnliga chefer tyder på att de har 
uppfattat att kvinnor och män har olika erfarenheter av familjelivet. Detta kan tolkas som att 
de uppfattat att kvinnor har andra erfarenheter av familjeliv, exempelvis vad gäller antalet 
timmar män respektive kvinnor spenderar på familjen. Att därför underlätta kvinnligt 
chefskap genom att erbjuda mer flexibla arbetsvillkor innebär att de identifierade skillnaderna
och inte likheterna mellan könen. När jag intervjuade Irina Halling så framkom det att 
mentorprogrammet skulle påverka de manliga mentorerna på så sätt att de fick ökad insikt o
hur det är att vara kvinna och jobba på Bonnier att förstå kvinnors handlingsmönster. Denna 
utgångspunkt innebär att man ansåg att kvinnor hade särskilda erfarenheter och tankesätt. I sin 
tur innebär detta återigen att fokus lades på könens olikheter snarare än dess likheter.  
En av Billings teorier om kvinnor och hemmet är att många kvinnor inte är intresserade av 
chefsjobb eftersom de anser att det är för tidskrävande i förhållande till hur mycket tid de vill
spendera i hemmet. (jfr. ”Därför få kvinnliga chefer”, sid.20). Stämmer detta gjorde Bonnier 
rätt i att erbjuda mer flexibla arbetsvillkor för sina kvinnor så att chefsjobbet skulle kunna 
kombineras med hemmet och privatlivet i större utsträckning. Malena Henriksson som deltog
i mentorprogrammet menade ju också att många kvinnors privatliv ofta blev lidande till följd 
av deras chefskap som var för tidskrävande (jfr. ”En adepts synpunkter”,sid.31).  
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Tillvägagångssättet 
I avsnittet ”Kvotering” (sid. 17) framkommer det att arbetsgivaren vid kvotering sätter kön 

lt 

 

 

hefskandidater  
tt kvinnor vid rekrytering har en nackdel gentemot män, vid jämförelsen av vetenskapliga 
valifikationer, menar Kjörup (jfr. ”Kvotering”, sid.17), detta eftersom de flesta kvinnor på 
rund av hemmets sysslor har hunnit genomföra mindre kvantitativt, meriterande jobb än 

e flesta som tillsätter chefsposter är män och värderar sådant arbete som 

de 

apliga kvalifikationer som 
ärderas högre. Som bevis på detta visade undersökningar gjorda på Bonnierkoncernen att 

hefer var konstant, nämligen cirka 41 procent under hela projektets tid (jfr. 
ot 

44 

 
ämställdhet 

å 
gar 

t 

d 
ar 

framför kompetens, och att en eller fler platser är särskilt avsedda för en person av ett särski
kön. I Projektet Bonnier och Kvinnorna sattes dock inte kön framför kompetens då inga 
platser på företaget var öronmärkta för en person av ett särskilt kön. Istället satsade man på att
genom kartläggning av nyckelarbetare, flexibla arbetsvillkor, attitydförändringar och 
nätverksbyggande få fler kvinnor på chefspositioner. Målet var att det vid projektets slut 
skulle vara minst 30 procent kvinnor i ledningsgrupperna, alltså var det i motsats till kvotering
inget tvingande antal, utan endast ett önskvärt resultat.         
 
C
A
k
g
män. Samtidigt som d
män vanligtvis utför högre. En av de sex punkterna i Bonnier och Kvinnorna var att öka 
antalet kvinnliga chefer genom att upprätta en kartläggning av nyckelarbetare på 
koncernföretagen. Kön skulle således inte gå framför kompetens, utan tanken var att fler 
kvinnliga kandidater till chefsjobben skulle lyftas fram. I min intervju med Irina Halling så 
framkom det att denna del av projektet inte lyckades särskilt väl eftersom det fortfaran
rekryterades flest män. Om Kjörups teori stämmer, att män prefereras vid jämförelse av 
vetenskapliga kvalifikationer, var denna del av projektet Bonnier och Kvinnorna dömt att 
misslyckas på förhand eftersom männen då skulle ha vetensk
v
andelen kvinnliga c
”Projektets kvantitativa resultat”, sid.30). Statistiken i min studie talar dock både för och em
Kjörups teori att män har bättre vetenskapliga kvalifikationer. Gemene kvinna har högre 
utbildningsnivå än den genomsnittliga mannen, av kvinnor i åldergruppen 25 till 44 år har 
procent en eftergymnasial utbildning, motsvarande siffra för män är 35 procent. Däremot har 
den genomsnittliga mannen mer erfarenhet av chefsjobb, i den privata näringslivssektorn
innehas chefsposterna till 78 procent av män och till 22 procent av kvinnor (jfr. ”J
i siffror”, sid.16).  
Att ta hänsyn till när man ska applicera Kjörups teori på projektet Bonnier och Kvinnorna, 
och varför det inte blev fler kvinnor, är att det är många faktorer förutom utbildning och 
tidigare erfarenheter som påverkar valet av en person till en chefspost. Faktorer som 
kandidatens personlighet, affärskontakter och förmåga att passa in i organisationen är ocks
avgörande för om personen blir anställd. Irina Halling påstod också att många rekryterin
skedde ad – hoc, det vill säga utan längre rekryteringsplanering och med kandidater från de
egna nätverket, som till stor del endast bestod av män. Detta kan också vara en förklaring till 
varför antalet kvinnliga chefer inte ökade under projektet, menar jag.      
 
Därför fler kvinnor     
Under rubriken Därför fler kvinnor? (jfr. sid.23) framkom det att ett skäl till varför det ska 
finnas fler kvinnor på vitala företagsposter är att kvinnor ska upphöra att vara så kallade 
”tokens”. Med fler kvinnliga chefer bryts föreställningar om hur en kvinna typiskt arbetar och 
fokus byts från personen i fråga, till det jobb personen utför. Ett annat skäl är att företagen ska 
se till att kvinnor och mäns lika rättigheter efterföljs eftersom företag kan ses som en egen 
privat regering med socialt ansvar. Båda dessa skäl framlägger Kanter i boken Gender an
Organization (1977). Grundarna av Bonnier och Kvinnorna hade inte företagets sociala ansv
i åtanke när projektet startades. Istället fokuserades det på kommersiella och strategiska skäl 
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(jfr. ”Projektet Bonnier och Kvinnorna”, sid.25). Däremot så iakttog Bonnier fakta om att de
måste vara fler kvinnor i ledningsgrupperna för att de ska kunna agera naturligt. Billing 
(2006, sid. 32) menar att minst 30 procent av det sämst representerade könet måste finnas i 
organisationen för att de ska bli behandlade på ett naturligt sätt och få mö

t 

jlighet till 
vancemang (jfr. ”Kvantitativ ojämställdhet och företagen”, sid.21). Just denna teori har 

ier och Kvinnorna vilka därför satte upp ett kvantitativt 

t 

bbelt så många som genomsnittet. Denna 
 
niers 

4,2 procent 
ras 

erka fördelningen av män och kvinnor i koncernens högsta styrelse eller 
dningsgrupp. I intervjun med Irina Halling förklarade hon dock att en tanke bakom 

 manliga mentorerna skulle ändra sin syn på kvinnligt ledarskap 
od hur det är att vara kvinna och chef på arbetsplatsen (jfr. 

s röst”, sid.28 &29). Eftersom vissa av de manliga mentorerna 

. 

a
anammats av grundarna av Bonn
jämställdhetsmål (jfr. ”Den 7:e punkten”, sid.29).   
I denna studie, under rubriken ”Därför fler kvinnor” presenterades statistik som visar att 
företag med fler kvinnor i toppen är mer lönsamma. Detta tog på visst sätt grundarna av 
Bonnier och Kvinnorna i åtanke eftersom de ansågs sig kunna öka sin förmåga att 
tillfredställa kundernas behov med fler kvinnor i ledningen. Dock förutsattes det inte att 
kvinnors särskilda kompetens skulle öka framgångarna, utan snarare kvinnornas förmåga at
identifiera och förstå de kvinnliga kundernas behov (jfr. ”Projektet Bonnier och Kvinnorna”, 
sid.25) . 
 
Projektets Resultat 
 
Ledningsgrupp och Styrelse 
I denna studie presenterades fakta som visade att de privata företagen i Sverige i genomsnitt 
har 22 procent kvinnor som chefer (jfr. ”Jämställdhet i siffror”, sid.16). Bonnier, å andra 
sidan, har 41 procent kvinnor som chefer, nästan du
differens gentemot näringslivet i övrigt speglades inte i koncernens högsta styrelse där 25
procent var kvinnor (3 av 12) jämfört med näringslivets genomsnitt på 16,1 procent. Bon
högsta ledningsgrupp består av en kvinna och sex män, vilket innebär att ungefär 1
av deras ledningsgrupp består av kvinnor (jfr. ”Om Bonnier AB”, sid.25), detta kan jämfö
med de svenska börsföretagens genomsnitt på 9,5 procent kvinnor, detta enligt organisationen 
Women 2 the Top. Ingen av de sex punkterna i Bonnier och Kvinnorna syftade heller direkt 
till att påv
le
mentorprogrammet var att de
å Bonnier då de bättre förstp

”Skapa insikt”, ”Projektledaren
satt eller sitter i koncernens styrelse eller ledningsgrupp så påverkade projektet på något sätt 
styrelsen och ledningsgruppen, om eventuellt endast indirekt. Hur det influerade dem faller 
dock utanför ramarna för denna studie. Trots att projektet inte syftade på att direkt påverka 
ledningen, visade en undersökning att fem utav tio intervjuade verkställande direktörer på 
bolag i Bonnierkoncernen ansåg att få kvinnliga chefer endast är ett problem som finns i 
Bonniers högsta styrelse och ledningsgrupp (jfr. ”Projektet Bonnier och Kvinnorna”, sid.25). 
En fråga som består obesvarad är varför projektet inte innefattade högsta ledningsgrupp och 
styrelse trots att de har så ojämställd fördelning av kvinnor och män och att så många ansåg 
att problemet med för få kvinnor på toppen framförallt var ett problem i den högsta ledningen. 
 
Projektets framgångar 
Andelen kvinnor inom Bonnierkoncernen var konstant 41 procent under hela projektet 
Bonnier och Kvinnorna (jfr. ”Projektets kvantitativa resultat”, sid.30). Som framkom i 
intervjun med Irina Halling var ett delmål med projektet att öka andelen kvinnliga chefer. 
Målet att öka antalet kvinnor i ledningsgrupperna till 30 procent uppfylldes dock vid 
projektets slut, det till och med överträffades med 4 procent. Vid projektets början var det 
endast 16 procent kvinnor i ledningsgrupperna (jfr. ”Projektets kvantitativa resultat”, sid.30)
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Under 2004, alltså året efter projektets slut, minskade antalet kvinnor i ledningsgrupperna
med 4 procent, vilket innebar att det vid årets slut var 30 procent kvinnor i leningsgrupperna. 
Teorin i denna studie visar att ett problem för tillsättandet av kvinnor på chefspositioner är at
företagens högre befattningar i så pass stor utsträckning domineras av män som gärna skapar
allianser med andra män. För att få en chefsposition krävs det därför att personen har 

 

t 
 

rtroende hos dem som tillsätter tjänsten, eftersom personer i toppen ofta väljer att befordra 
bakgrund som dem själva (jfr. ”Därför få kvinnliga chefer”, sid.20). 

ida 

 till 

e 

 

nliga 
a 
att 

n 

nier 
 sig 

r kan detta innebära att färre kvinnor tagits upp som möjliga aspiranter till 
dningsgrupperna, vilket kan ha minskat andelen kvinnliga chefer. Om bolag slutade att föra 

syn 
ckså 

’s 

 så 

 

terna kan 

En annan förklaring till de få kvinnorna i toppen kan vara Valteorin, vilken påstår att  

fö
människor med liknande 
Som Irina Halling förklarade i intervjun så är det ledningsgrupperna som tillsätter framt
chefer inom bolagen. Om teorin ovan stämmer, det vill säga att män väljer att befordra 
personer med liknande bakgrund som dem själva skulle det i så fall innebära att den stora 
skillnaden mellan antalet män och kvinnor i ledningsgrupperna kan vara en förklaring
varför man inte lyckades öka andelen kvinnliga chefer. Fakta är att männen dominerade 
ledningsgrupperna, från att vara 84 procent män vid projektets början till 66 procent vid 
projektets slut. I min intervju med Irina Halling förklarade hon också att den del som syftad
till att öka antalet kvinnliga chefer med hjälp av så kallade kandidatlistor misslyckades 
eftersom rekryteringen inte var tillräckligt planerad och för få människor involverades i 
rekryteringen.  
 
Däremot så ökade kvinnorna i ledningsgrupperna under tiden projektet pågick, men minskade
året efter dess slut. Irina Halling påstod att projektet fick ett positivt bemötande i dess 
inledningsfas vilket hon trodde främst berodde på politisk korrekthet eftersom samma 
människor senare ändrade sin attityd till det negativa när det väl kom till att tillsätta kvin
chefer. Minskningen av kvinnor i ledningsgrupperna året efter projektets slut kan således h
berott på en politisk korrekthet som gjorde att många kände sig mer eller mindre tvingade 
välja kvinnor, trots att vissa dock ändrade attityd när det väl var dags att ta beslut. Adepte
Malena Henrikssson vittnar också om en negativ attityd till kvinnligt ledarskap inom 
koncernen (jfr. ”En adepts synpunkter”, sid.31). Att projektet slutade innebar också att det 
numera inte längre var tvingande att uppföra kandidatlistorna eller föra upp punkten Bon
och Kvinnorna på styrelsemötena. Om man förutsätter att vissa bolag inte längre använde
av kandidatlisto
le
upp Bonnier och Kvinnorna som en fast punkt på styrelsemötena kan detta ha minskat fokus 
på jämställdhetsfrågor i företagen vilket fått till följd att man inte har tagit lika stor hän
som tidigare till jämställdhet i anställningsprocessen. Samtidigt kan denna minskning o
vara en följd av att Bonnierkoncernen köpt bolag med procentuellt färre kvinnor i 
ledningsgrupperna eller sålt bolag med stor andel kvinnor i ledningsgrupperna. Att köp och 
försäljning av bolag påverkar andelen kvinnliga chefer i ledningsgrupperna påpekade Irina 
Halling i intervjun (jfr. ”Projektets Kvantitativa Resultat”, sid.30).   
 
 I den absoluta toppen på Bonnier är fördelningen av kvinnor och män ojämn. I Bonnier AB
styrelse är 3 utav 12 medlemmar kvinnor och i den högsta ledningsgruppen är en av de sju en 
kvinna (jfr. ”Om Bonnier AB ”, sid.25) I styrelsen är det således 25 procent kvinnor och i 
ledningsgruppen drygt 14 procent kvinnor. Det går inte med säkerhet fastställa varför det är
få kvinnor i den absoluta toppen på Bonnier AB. En tolkning är att det, i enlighet med Kanter 
(1977) är så att män väljer att befordra män, snarare än kvinnor, och att detta är skälet till de 
få kvinnorna. Koncernens högsta topp var ju starkt dominerad av män vid projektet Bonnier
och Kvinnornas start, bara 16 procent kvinnor i ledningsgrupperna (jfr. ”Projektets 
kvantitativa Resultat”, sid.30). Om männen har fortsatt välja män till de högsta pos
detta ha avspeglat sig i den högsta styrelsen och ledningsgruppen.  
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kvinnor har de ambitioner och kvalifikationer som krävs för att vara chef men att de ofta 
avstår att söka jobben högst upp i organisationen eftersom de inte uppskattar den kultur som 
r på toppen av organisationen. Detta på grund av att de har andra prioriteringar i livet, 

 

er i 
 

rogrammet som bidrog till 
ju med 

 

atet från intervjun som att hennes mentor inte kunnat hjälpa henne ur ett 
ngsiktigt perspektiv, varken privat eller i arbetslivet, utan att de största fördelarna hon dragit 

utgörs av kontakten med de andra adepterna. Jag tolkar det även som 
on 

ä
framförallt att de prioriterar familjelivet framför jobbet, och tycker därför att ett chefsjobb är 
för tidskrävande (jfr. ”Därför få kvinnliga chefer”, sid.20). Detta skulle kunna förklara varför 
det är cirka 40 procent kvinnliga chefer på bolagen i koncernen, men få kvinnor i Bonniers
absoluta topp.  
 
Mentorprogrammet 
I intervjun med Malena Henriksson visade det sig att hon inte ansåg att hon fått några 
användbara råd av sin mentor som kunde gagna henne, vare sig i det privata livet ell
arbetslivet. Däremot kunde hon vända sig till sin mentor för vägledning i särskilda beslut hon
var tvungen att fatta. Istället var det de övriga adepterna på mentorp
en ökad förståelse för vad det innebär att vara kvinna och chef på Bonnier. I min interv
Henriksson berättar hon att hon insett att många kvinnor hade en stor lusta för chefskapets
uppgifter men att deras arbetsliv försvårades just på grund av att de var kvinnor. Malena 
Henriksson märkte inte att projektet Bonnier och Kvinnorna på något sätt influerade 
verksamheten på hennes arbetsplats Sydsvenska Dagbladet. Att dra slutsatser om 
mentorprogrammets framgångar utifrån enbart en deltagare är omöjligt, och det vore 
ovetenskapligt att försöka analysera vad denna del i projektet faktiskt lyckats åstadkomma. 
Jag tolkar result
lå
av mentorprogrammet 
att projektet Bonnier och Kvinnorna inte påverkat bolaget Sydsvenska Dagbladet i någ
större utsträckning. 
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Slutsatser  
detta kapitel presenteras de slutsatser som studien lett fram till, samt reflektioner över mitt 
et arbete och förslag till fortsatta studier.  

var på mina frågeställningar 
g har kommit fram till att projektet Bonnier och Kvinnorna har få likheter med 
nskvotering. I likhet med kvotering syftade projektet till att öka kvoten kvinnor, i detta fall 
r målet 30 procent kvinnor i ledningsgrupperna. Hade Bonnier valt att kvotera kvinnor till 
dningsgrupperna så hade ett visst antal platser varit öronmärkta för kvinnor, så var dock inte 
llet, utan 30 procent kvinnor var endast ett önskvärt resultat som inte var tvingande. I 
otsats till kvotering sattes dock ingen chefskandidat före en annan vid anställning enbart på 
und av kön. Grundarna av projektet har satt effektivitet som ledord, framför ord som etik 

 syftet med projektet inte var att genomföra ett jämställdhetsprojekt utan 
ns effektivitet och lönsamhet. Projektet var alltså inte ett 

ifierat kvinnors särskilda tankemönster och 
ärpräglade erfarenheter av både familjeliv och chefskap. Intressant var att kvotering var ett 

 chefer på Bonnier men att förslaget refuserades 
 hade 
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a, 
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S
Ja
kö
va
le
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m
gr
eller politik, eftersom
att öka organisatione
jämställdhetsprojekt. När de utformade projektet fokuserades det mer på olikheter mellan 
könen än likheter. Detta eftersom de har ident
s
lösningsförslag för att öka andelen kvinnliga
eftersom det inte ansågs vara genomförbart i koncernbolag som nästan uteslutande
manliga eller kvinnliga anställda. Teorin i min studie påvisar att män har fördelar framför 
kvinnor då vetenskapliga kvalifikationer jämförs och eftersom projektet inte ökade antalet 
chefer i Bonnier – bolagen hade kvotering kunnat vara en lösning för att öka den kvinnliga 
andelen chefer. Ibland valdes chefskandidater ut enbart från det egna nätverket vilket ofta 
enbart bestod av män.     
 
Projektet Bonnier och Kvinnorna lyckades uppfylla och överträffa sitt mål med att den 
genomsnittliga andelen kvinnor i koncernens ledningsgrupper skulle vara minst 30 procent. 
Vid projektets start år 2000 var det cirka 16 procent kvinnor i ledningsgrupperna och vid 
projektets slut uppgick motsvarande antal till 34 procent. Noterbart är dock att detta antal 
minskade till 30 procent året efter projektets slut. Anledningen till denna minskning kan vara
att bolagen slutade föra upp Bonnier och Kvinnorna som en punkt på styrelsens dagordning, 
att bolagen slutade använda sig av kandidatlistorna som skulle föra fram fler kvinnliga 
kandidater till ledningsgrupperna. Alternativt ökade många bolag andelen kvinnor i 
ledningsgrupperna av politisk korrekthet under tiden projektet Bonnier och Kvinnorna pågi
för att sedan lägga mindre fokus på jämställdhetsfrågor efter projektets slut. Minskningen av
andelen kvinnor i ledningsgrupperna kan även bero på att koncernen har köpt upp nya bolag
med få kvinnor i ledningsgrupperna eller sålt bolag med stor andel kvinnor i 

dningsgrupperna.   le
 
Projektet Bonnier och Kvinnorna lyckades dock inte öka andelen kvinnliga chefer vilket kan
vara en faktor av att det var flest män på ledande positioner som prefererade att anställa män 
som chefer. Män väljer ofta att befordra personer med liknande bakgrunder som dem själv
samtidigt som jobbkandidater som är män har en fördel framför kvinnor vad gäller bedömning
av vetenskapliga kvalifikationer då det är män som tillsätter tjänsten. Därmed kan den 
övervägande andelen män på ledande positioner bidragit till att framförallt anställa manliga 
chefer. Uppförandet av kandidatlistorna som skulle öka antalet tänkbara kvinnliga chefe
misslyckades, vilket också kan ha lett till att andelen kvinnliga chefer inte ökade.    
En förklaring till varför det var så pass få kvinnor i Bonniers högsta ledningsgrupp och 
styrelse är att män ofta väljer att befordra män. Den stora dominansen av män i koncernens 
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ledningsgrupper kan därför ha inneburit att få kvinnor kunnat klättra i organisationens 
hierarki. En annan förklaring kan vara att kvinnorna på Bonnier inte uppskattar kulturen på 
den högsta toppen, och ansåg samtidigt att en post i den högsta styrelsen eller 
ledningsgruppen skulle innebära för stort engagemang i förhållande till familjelivet, detta i 
enlighet med Valteorin ( jfr. ”Därför få kvinnliga chefer”, sid. 20) 
 
Reflektioner över mitt eget arbete 
Att utföra en studie på egen hand har varit lärorikt. Att få genomföra precis varje detalj i 
studien har givit mig insikt i hur mycket arbete som faktiskt ligger bakom en studie på 
kandidatnivå. Rent praktiskt har jag också lärt mig precis vad varje del av studien innehå
och hur arbetet med att färdigställa de olika delarna går till. Inför kommande studier har jag 
insett vikten av planering och deadlines för att färdigställa en studie och vikten av att kunna 
studien i sin helhet innan alla olika delar är färdigställda. Att samarbeta med en annan p
skulle givetvis ha givit större möjligheter till att utbyta idéer, till att täcka ett större teoretiskt
och empiriskt material, och till att få sina idéer kritiserade. Dock har min hand
fungera som bollplank och kritisk röst. 
 
Det som har föranlett de största kraftansträngningarna har dock var

ller 

se 
erson 

 
ledare kunnat 

it att boka och genomföra 
tervjuerna till studien. Eftersom projektledaren för Bonnier och Kvinnorna jobbar i 

för att genomföra min intervju. Ingen person 

et 

tt modernt företag kan arbeta med 
 

re 

 
fer är 

ffrorna i 
gsta ledningen och styrelsen var under det genomsnittliga. Bonniers Verkställande Direktör 

ar en av de 

 

egna ledningsgrupper. 

in
Stockholm var jag tvungen att åka dit från Gävle 
som nu jobbar på Bonnier AB var villig att ställa upp på en intervju, de jag kontaktade 
hänvisade till tidsbrist. Att överhuvudtaget få tag i någon deltagare från mentorprogramm
var tidskrävande eftersom listan var drygt tre år gammal och många sedan dess bytt 
arbetsplatser vilket gav upphov till mycket telefontid för att få tag i dessa personer. Ett 
alternativ till att söka dessa telefonintervjuer hade varit att skicka ut en enkätundersökning till 
mentorprogrammets deltagare. Detta hade eventuellt givit ett bredare undersökningsunderlag 
vilket hade kunnat bidraga till mer allmängiltiga slutsatser kring mentorprogrammets 
framgångar än vad som kunde göras utifrån intervjun med Malena Henriksson.  
  
ag anser att min studie ger insikt i hur eJ

jämställdhetsfrågor. Min studie presenterar ett mycket unikt projekt som ligger i framkant vad
gäller jämställdhetsarbete på Sveriges företag och min förhoppning är därför att den, både för 
studenter och företag, kan statuera som ett gott exempel på modernt jämställdhetsarbete och 
som ett alternativ till könskvotering. Det unika som min studie bidrar med är att den visar på 
ett alternativ till könskvotering som faktiskt har givit resultat i form utav fler kvinnor på hög
befattningar i företaget.  
 
Förslag till fortsatta studier 
Det var uppseendeväckande att Bonniers högsta styrelse och ledningsgrupp hade så få kvinnor
trots att hälften av företagets anställda är kvinnor och fyrtio procent av koncernens che
kvinnor. 40 procent kvinnliga chefer är långt över Sveriges genomsnitt, medan si
hö
Bengt Braun, som sitter med i både högsta styrelsen och ledningsgruppen, v
personer som var med och startade projektet Bonnier och Kvinnorna. Därför kan det tyckas att 
styrelsen och ledningsgruppen borde vilja statuera som ett gott exempel för jämställdheten på 
Bonnier och ta in fler kvinnor. Intressant vore därför att forska vidare i frågan varför det är så
få kvinnor i den absoluta toppen och hur det påverkar hur resten av koncernen ser på sina 
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I min studie intervjuade jag en adept som deltagit i mentorprogrammet, det visade sig att hon 
inte ansåg att hon fått några användbara råd av sin mentor som kunde gagna henne i 

rivatlivet eller arbetslivet. Istället var det de övriga adepterna på mentorprogrammet som 
innebär att vara kvinna och chef på Bonnier. I min 

p
bidrog till en ökad förståelse för vad det 
studie intervjuade jag enbart en deltagare från mentorprogrammet vilket innebär att 
synpunkterna från de andra deltagarna kan variera betänkligt från de svar Malena Henriksson 
gav. Därför vore det intressant att forska vidare om mentorprogrammet faktiskt hjälpte de 
kvinnliga deltagarna som projektledaren Irina Halling påstod. Underlättades kvinnornas 
arbetsliv efter deltagandet, och i så fall på vilket sätt?  
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Bilagor 

ilaga 1  
rågor till Malena Henriksson 

 Vad har du för jobbposition idag? 
 Har du deltagit i några andra aktiviteter än mentorprogrammet i projektet Bonnier och       
vinnorna?( exempelvis nätverksmöten?)? 
 Har din mentor kunnat bidraga med tips eller råd som du har haft nytta av?  
 Har mentorprogrammet givit dig erfarenheter som du kunnat använda dig av i arbetslivet? 
 Har projektet givit dig erfarenheter som du haft nytta av i privatlivet? 
 Har du märkt av några resultat av Bonnier och Kvinnorna på ditt företag?  
 Är det någonting som jag inte har frågat som du skulle vilja tillägga? 

vju med Irina Halling 28:e November 

 
ktet? 

er vad de sex olika punkterna innebar? Hur 

gandet av 

ldhet? 
met? Varför/inte? 

 Hur upplevde du reaktionerna och attityderna till projektet? 
fart än siffermässiga skillnader i 

jektet på? Vad hände sedan?  
ur skulle det låta? 

 
 
Bilaga 3 
Styrelse oc
 
Styrelsen 

• 

• 

• 
• 

 
B
F
 
1.
2.
K
3.
4.
5.
6.
7.
 
Bilaga 2 
Frågor till inter
 

1. Varför startades Bonnier och Kvinnorna?
2. Vad var din roll i proje
3. Kan du utveckla i mer konkreta term

gick arbetet till väga för att få in minst 30 procent kvinnor i ledningsgrupper? På 
vilket sätt var det tänkte att kartläggning av nyckelmedarbetare skulle gynna 
kvinnornas position på Bonniers?  På vilket sätt var det meningen att byg
nätverk skulle öka kvinnornas framgång? Angående avtalet med företaget 
Hemfrid, gjorde ni någonting för att man bättre skulle få tid att sköta sådana 
sysslor själv i kombination med arbete?  

4. Resonerade ni över begreppen kvantitativ kontra kvalitativ jämstäl
5. Var direkt kvotering någonsin ett förslag till lösning på proble
6.
7. Märktes några andra tecken på projektets fram

antalet män/kvinnor?  
8. 1:a Januari 2000 till 31 december 2002 höll pro
9. Om du skulle beskriva projektets resultat, h
10. Är det någonting som jag inte har frågat som du skulle vilja tillägga? 

h Ledningsgrupp på Bonnier AB 

Carl-Johan Bonnier 
Ordförande 
 
Bengt Braun 
Vd och koncernchef  
Torsten Larsson 
Claes Hallin 
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