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Plötsligt tröttnade jag på näringslivets rädsla för kvotering av kvinnor till 
börsstyrelserna. Jag gjorde det efter att ha tagit del av argument från Industrivärdens 
ordförande Sverker Martin-Löf, Svenskt Näringsliv och Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning. 

När radions P1 nyligen frågade Sverker Martin-Löf varför det var så få kvinnliga 
ledamöter i de bolag som han var ordförande i blev svaret att det inte fanns några med 
rätt industriell kompetens att tillgå, och att arbetet med det kommer att ta tid. 

En titt på styrelserna i SCA, SSAB, Skanska och Industrivärden tyder på att 
problemet inte handlar om kvinnor utan om brist på mångfald. Nästan samtliga 
ledamöter är äldre män som har arbetat kring Industrivärdensfären länge eller på 
annat sätt formats i likartade miljöer. 

Brist på mångfald – eller oberoende ledamöter – är inte unikt för Industrivärden utan 
berör en stor del av de bolag som har en dominerande aktieägare på 
Stockholmsbörsen. Men det är alltid riskfyllt när utvalda grupper blir för likasinnade. 
Dessutom går företagsledningens möjlighet att använda ledamöter som resurs och 
nätverk förlorad. 

Även Svenskt Näringsliv och kollegiet räds hotet om könskvotering. I somras 
skickade EU-kommissionen ut frågor kring nya bolagsstyrningsregler för 
finanssektorn. Svenskt Näringsliv passade då på att varna EU för att lägga sig i 
styrningen av vanliga börsbolag. 

På kommissionens fråga huruvida remissinstanserna höll med om att kvinnor och 
andra individer med annan bakgrund i styrelser skulle kunna förbättra styrelsens 
arbete och effektivitet, svarade Svenskt Näringsliv att det var en ren ägarfråga, och att 
ägare ensamma avgör vad som är bra för företaget. 

Svenskt Näringsliv ifrågasatte också kommissionens fråga om det vore bra med en 
extern utvärderare av styrelsens arbete, eftersom ordförande bedöms vara bäst skickad 
att hålla i en sådan process. 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning är inne på samma linje, när det varnar för att EU 
planerar att tvinga på Sverige fler regler kring bolagsstyrning. Enligt kollegiet skulle 
könskvotering urholka äganderätten. Både Svenskt Näringsliv och kollegiet är rädda 
för att fler EU-regler driver bolag bort från börsen i gapet på mer attraktiva 
ägarformer. 

Rädslan för att bolagen på börsen försvinner ska tas på allvar, men den bör inte 
blandas ihop med kvinnliga ledamöter. Uppköpen av börsbolag påbörjades långt 
innan kön blev en fråga i Bryssel. Det beror på helt andra saker. 
 
Samtidigt är begreppet äganderätt och publika börsbolag speciellt. Styrelsen i ett 



börsbolag ansvarar inför nuvarande och framtida aktieägare. Samhället har alltid haft 
synpunkter på hur den äganderätten utövas, och det gäller lika mycket i Sverige som 
USA eller Frankrike. 

Vill Sverige på ett trovärdigt sett delta i en konstruktiv debatt om börsens framtid bör 
det därför göras med helt andra argument. Tills dessa finns på plats tycker jag att trion 
ovan ska lägga sin energi på att djupdyka i innebörden av begreppet mångfald i 
stället. 
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