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REMISSVAR (Ju2012/7504/L1) 

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrad 

könsfördelning i börsnoterade bolags styrelser 

 

Saco har fått Europeiska kommissionens förslag till direktiv för att öka 

andelen kvinnor i börsnoterade bolagsstyrelser på remiss från 

Justitiedepartementet. Remissen har behandlats i Sacos styrelse. 

 

Saco kan inledningsvis konstatera att kvinnor idag är mer utbildade och 

har bättre betyg än män i Sverige, men trots detta lyser de välutbildade 

kvinnorna med sin frånvaro i näringslivets topp. Saco beklagar att 

näringslivet inte har gjort mer för att identifiera och hantera de brister som 

gör att kvinnor inte vill, kan eller får möjlighet att ta sig till bolagens 

toppositioner.  

 

Saco delar därmed kommissionens uppfattning att snedfördelningen 

mellan könen i bolagsstyrelserna är ett problem. Detta betyder rimligen att 

tillgänglig kompetens utnyttjas sämre än önskvärt, vilket är negativt för 

den ekonomiska utvecklingen. Det är också troligt att den manliga 

övervikten i styrelserna bidrar till det glastak som finns för kvinnor på 

arbetsmarknaden. Sacos löneskillnadsstudier ger vid handen att glastaket 

för välutbildade kvinnor är upphov till en stor del av de könsrelaterade 

löneskillnaderna på arbetsmarknaden. Det finns alltså många anledningar 

till varför utvecklingen måste ske i snabbare takt än hittills. 

 

Saco ställer sig samtidigt skeptiskt till ingripande offentliga regleringar av 

arbetsmarknadens funktionssätt. Det vore därför önskvärt att bolagen 

själva hittade former för att tillvarata kvinnors kompetens, hellre än att 

lagstadgad kvotering tvingar dem till det. Det finns därmed skäl som talar 
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såväl för som emot en offentligrättslig reglering för att öka andelen kvinnor 

i bolagsstyrelserna.  

 

Saco vill avslutningsvis framhålla att det specifika direktivförslaget 

innehåller många brister. Regelverket består av många undantag, förefaller 

svårt att tillämpa och öppnar upp för olika tolkningar. Saco vill bland 

annat framhålla organisationens allmänna skepsis mot att särbehandla 

vissa grupper av företag. Det är därutöver tveksamt om den rättsliga grund 

som åberopas i direktivförslaget omfattar representanter i bolagsstyrelser. 

De åberopade bestämmelserna handlar om jämställdhet i arbetslivet och 

gäller anställning och yrke.  

 

 

Inkommet remissvar från medlemsförbundet Akademikerförbundet SSR 

biläggs.  

 

 
Med vänlig hälsning  
 
Sveriges akademikers centralorganisation  
 
 
 
 
Göran Arrius 
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