
RoD, 2013-09-03 
Könskvotering i storbolag kan bli lag 
Ett förslag om könskvotering i bolagsstyrelser för att öka jämställdheten förbereds inom EU. Men 
splittringen i frågan är stor och det är fortfarande oklart om förslaget går igenom. Men förslaget 
splittrar inte bara parlamentet, sprickan går också inom partierna. En av dem som är negativa är 
Folkpartiets Cecilia Wikström. ”Jag har svårt att se mervärdet i detta. Dessutom strider förslaget mot 
subsidiaritetsprincipen. Jag skulle hellre se att detta reglerades med hjälp av nationell lagstiftning”, 
säger hon. Hennes parlamentarikerkollega Olle Ludvigsson, S, har en annan uppfattning. Eftersom 
ingenting har hänt på detta område under alla år, anser han att det är dags att tillgripa lagstiftning. 
http://rod.se/k%C3%B6nskvotering-i-bolag-kan-bli-lag  
 
Metro, 2013-09-03 
Sverige kan tvingas till kvotering 
EU kan köra över Sveriges regering och tvinga bolagsstyrelserna att ha 40 procent kvinnor i 
styrelsen. Beslutet kan klubbas redan i höst. "Det finns goda chanser att det går igenom", säger 
europaparlamentarikern Olle Ludvigsson (s). "För ett par år sedan var jag inte för kvotering. Men jag 
har vänt eftersom ingenting händer. Andelen kvinnor i styrelser i Sverige minskar och man kan ställa 
sig frågan hur länge man ska orka hålla på", säger Olle Ludvigsson, socialdemokratisk 
europaparlamentariker. Folkpartiets europaparlamentariker Cecilia Wikström är inte nöjd. Hon vill ha 
ännu mer kvotering med hjälp av en nationell lag. "I det här fallet är det vansinnigt att det skulle vara 
europeisk lagstiftning. Man kan inne bara ha jämställdhet i jättebolag. Jag vill ha det i alla bolag. De 
mindre är inte ens berörda av det här förslaget", säger hon till Metro. 
http://www.metro.se/nyheter/sverige-kan-tvingas-till-kvotering/EVHmib!1xYQOJ2q04AT2/ 
 
Nerikes Allehanda, 2013-09-03  
Skräm dem, EU-kommissionen! 
EU-kommissionen får gärna skrämma Europas aktieägare – och hota med lagstiftning om en jämnare 
könsfördelning i bolagsstyrelser. Men att göra europeisk lag om detta kan bli svårt. I november ska 
EU-parlamentet rösta om ett förslag till europeisk lagstiftning om mer jämställda bolagsstyrelser. Det 
har skett en del intressanta vändningar. Socialdemokraten Olle Ludvigsson som bland annat suttit 
som löntagarrepresentant i Volvos styrelse, har ändrat uppfattning. Han var tidigare emot kvotering. 
Nu vill han att den politiska motståndaren Viviane Reding ska få igenom sitt förslag. Folkpartiets 
Cecilia Wikström tycker att EU-kommissionen har blivit för klåfingrig. Det framgick bland annat av en 
debatt om direktivet som arrangerades i Stockholm i veckan. 
http://na.se/asikt/ledarkronika/larsstroman/1.2197759-skram-dem-eu-kommissionen-?m=print  
 
Dagen, 2013-09-03 
EU vill könskvotera storbolagen 
EU-kommissionen la i vintras fram ett förslag om könskvotering i de europeiska storbolagen. Sveriges 
riksdag kom med ett yttrande där man motsade sig förslaget som nu återigen diskuteras i EU-
parlamentet. 
http://dagens.etc.se/nyhet/eu-vill-konskvotera-storbolagen  
 
Chefsblogg.se, 2013-09-02 
Beslut om EU-lag kring könskvotering på gång i höst 
Idag diskuterades frågan om det förslag till kvotering som just nu behandlas i EU-kommissionen och 
ministerrådet på Europakommissionens informationskontor i Stockholm. Förslaget går ut på att minst 
40 procent av ledamöterna i europeiska storbolag ska utgöras av det underrepresenterade könet, 
vilket i det här fallet är synonymt med kvinnor.  I november väntas ett första beslut komma från EU-
parlamentet. För oss som inte är vana att navigera i parlamentets korridorer var det en bra 
introduktion till beslutsvägen för ett EU-förslag. 
http://www.chefsblogg.se/ellen/beslut-om-eu-lag-kring-konskvotering-pa-gang-i-host  
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