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Abstract 
 

In this bachelor thesis, we have made a study of how men and women in leading positions in 

Swedish and Norwegian property companies consider risk. We have done interviews with 

decision making people in Swedish and Norwegian real estate companies, to further delve into 

the subject and understand what it means for men and women to take risks. The qualitative 

interviews have been supplemented with a quantitative data collection. We have collected data 

from the balance sheets, income statements and financial reports from Real Estate market 

which we have based our study on.  This multi- method study shows that our qualitative 

analysis indicates that there are some differences between men and women in Norway. The 

study shows that is not as clear connection between how men and women considering risks in 

Sweden. There is no statistically significant effect between gender and risk in the quantitative 

analysis. 
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Sammanfattning 
 

I denna uppsats har vi gjort en studie på hur män och kvinnor betraktar och beaktar risker i 

styrelser och koncernledning i svenska och norska fastighetsbolag. Vi har genomfört 

intervjuer riktade till beslutsfattande personer i utvalda svenska och norska fastighetsbolag. 

Den kvalitativa delen bestående av intervjuer har kompletterats med en uppföljande 

kvantitativ del, för att ytterligare fördjupa oss i ämnet och förstå vad det innebär för män och 

kvinnor att ta risker i svenska och norska fastighetsbolag. Vi har samlat in data från 

balansräkningar, resultaträkningar och ekonomiska rapporter från de fastighetsbolag som vi 

har baserat vår studie på. I denna flermetodsstudie indikerar vår kvalitativa analys att det 

finns vissa skillnader hur män och kvinnor betraktar risker i Norge. I Sverige visar studien att 

det förekommer skillnader mellan hur män och kvinnor betraktar risker men inte lika 

tydligt. I den kvantitativa analysen finns ingen statistisk signifikans mellan kön och risker. 
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Förord 
 

Vi vill framförallt tacka intervjudeltagarna för att de tagit sig tid och ställt upp, vilket 

bidragit till en intressant kvalitativ undersökning. Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till våra 

handledare, Inga-Lill och Nicolaus, som med stort tålamod hjälp till oss med vår 

flermetodsstudie. 
 
 

Stockholm, 2015-06-09 
 
Jessika Jonsson 
Tina Edwall 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

 
Vi har i vår uppsats valt att studera skillnader i risktagande mellan män och kvinnor i 

fastighetsbolag. Risktagande är ett av de mest studerade ämnena inom ekonomiområdet (Brown 

& Riddiough, 2003). I fastighetsbranschen är risktagande dock relativt lite studerat jämfört med 

många andra branscher. 

År 2004 hände något historiskt inom näringslivet. Norge var det första landet i världen som 

införde en kvoteringslag som krävde att styrelser i de offentligt ägda ASA-bolagen skulle ha 

minst 40 procent av det ena könet. År 2006 blev lagen bindande även för de övriga norska 

bolagen (Svenska Dagbladet, 2013). Den framtvingade lagen har efter vissa fastställda 

observationer inte haft någon märkbar inverkan på företagens värde. Däremot har det lett till 

minskat antal ledamöter som har ett stort antal styrelseposter i börsnoterade bolag (Thorburn 

SOU 2014:81). 

Den svenska arbetsmarknaden är tydligt könsuppdelad. Statistik visar att ungefär lika många 

kvinnor som män finns i arbetskraften, men de arbetar på olika avdelningar och med olika 

arbetsuppgifter (SCB 2014). Stefan Löfven gjorde i regeringsförklaringen klart att den nya 

regeringen tänker föreslå en lag om könskvotering till bolagsstyrelserna om kvinnor inte utgör 

minst 40 procent av OMX 30-bolagens styrelser år 2016. Det är därför av intresse att utföra 

denna studie.  

Styrelser blir snart jämställda utan lagstiftad könskvotering. Det skriver forskarna Tomas 

Klingström och Malin Sahlén från Timbro som menar att om könsfördelningen i styrelser 

fortsätter att spegla fördelningen av utexaminerade från universitet kan 40 procent vara kvinnor i 

styrelser och koncernledningen om tio år (Klingström 2014). 

När det kommer till könssammansättningen i ledande positioner är det intressant att studera hur 

risk betraktas och beaktas av kvinnor och män. Definieras risk på samma sätt av båda könen? 

Enligt nyare studier är kvinnor mer riskbenägna (Renée B, Ferreira 2009), och det är intressant 

att ta reda på om vår studie får detta utfall, när traditionen säger det motsatta. Historisk forskning 

har dock visat att män alltid tagit mer risker. Studier indikerar att det handlar om tradition och 

könsmärkning. Enligt Lotta Snickares studie har man större fallhöjd som kvinna och får större 

kritik om man tar en risk och det visar sig bli katastrof än om det hade blivit samma utfall som 

man (Snickare 2012). Det togs upp i samma studie att detta kan bero på att medarbetare, kolleger 

och chefer har olika förväntningar på kvinnor och män vilket innebär att samma beteenden och 

beslut som tas tolkas på olika sätt och får olika konsekvenser beroende på kön. 

Det finns skillnader mellan män och kvinnors uppfattningar inom den samhällsvetenskapliga 

miljöforskningen. Det konstateras att kvinnor uttrycker en högre riskuppfattning än män. 

Kvinnor värderar även miljöfrågor högre än män (Davidson, Freudenberg 1996). Forskning visar 
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att vi i en tidig ålder skapar en uppfattning om vad som förväntas av män och kvinnor i sina 

könsroller, vilket kan få en effekt i arbetslivet (Eisler et al. 2003).   

AllBright, en stiftelse som bland annat arbetar för fler kvinnor i ledande positioner, har i årets 

rapport (2015) gjort en undersökning som visar på att fastighetsbranschen är den mest jämställda 

(delad etta med konsumentbolagen) med 27 procent kvinnor i ledningen. Det är därför intressant 

att studera just fastighetsbolag.   

Denna studie är gjord för att det finns begränsad forskning inom området hur kvinnor och män 

betraktar och beaktar risker i fastighetsbolag. Vi önskar att denna studie ska kunna ge oss och 

läsarna en större insikt i forskningsämnet.   

1.2 Syfte 

 
Syftet är att undersöka hur män och kvinnor i styrelser och ledande positioner betraktar och 

beaktar risker i fastighetsbolag. 

För att besvara detta har mer specifika frågor ställts: 

1. Definierar män och kvinnor risk på samma sätt? 

2. Upplever män och kvinnor i styrelser och koncernledning i fastighetsbolag att män tar 

mer risker än kvinnor? 

3. Hur upplever män och kvinnor att man blir bemött som man respektive kvinna när man 

tar risker i styrelsen och koncernledning i fastighetsbolag? 

4. Påverkar andelen kvinnor i styrelse och koncernledning i fastighetsbolag företagens 

riskexponering? 

1.3 Avgränsningar 
 

Studien är begränsad till fastighetsbolag i Sverige och Norge. Norge har könskvotering lagstiftad 

och därmed har vi fått större inblick i fastighetsbolag med större andel kvinnor i styrelser genom 

att intervjua norska företag. Det är intressant att undersöka om norska och svenska 

fastighetsbolag betraktar och beaktar risker olika, med olika stor andel kvinnor i styrelser och 

koncernledning. För att undersökningen ska bli relevant anser vi att undersökningen bör ske 

mellan bolag som arbetar under samma lagar och regleringar. Börsnoterade bolag har en större 

redovisningsplikt vilket gör datainsamlingen lättare. Med män och kvinnor i ledningspositioner 

menar vi män och kvinnor i styrelser och koncernledning. Vi har inte tagit hänsyn till alla män 

och kvinnor med chefsbefattningar. 

Som mått på ett fastighetsbolags riskexponering har soliditet, likviditet, skuldsättningsgrad och 

ränteteckningsgrad valts i denna studie. 
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1.4 Disposition 
 

Kapitel 2 presenterar våra metoder som använts i uppsatsen. Vi redovisar hur vi gått till väga för 

att utföra den kvalitativa och den kvantitativa studien. Kapitlet avslutas med en motivering till 

våra val av nyckeltal. Kapitel 3 redovisar teorier och tidigare publicerat material på området. 

Kapitel 4 behandlar studiens resultat. Den första delen av kapitlet visar den kvalitativa studiens 

resultat och den andra delen visar den kvantitativa studiens resultat. Kapitel 5 består av analys 

där vi diskuterar män och kvinnors riskperspektiv och bemötande. Kapitel 6 innehåller 

rapportens slutsats. Här sammanställs metodkritik och kapitlet behandlar även förslag till fortsatt 

forskning och reflektioner kring studien.
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2. Metod 
 

För att undersöka hur risker betraktas och beaktas av män och kvinnor i styrelser och 

koncernledning i fastighetsbolag och besvara våra forskningsfrågor genomfördes dels en 

kvalitativ och dels en kvantitativ studie. Den kvalitativa studien omfattar sju intervjuade 

personer från svenska och norska fastighetsbolag, två genusforskare och den kvantitativa studien 

är begränsad till 24 svenska fastighetsbolag. Av våra sju stycken intervjuer med fastighetsbolag 

var två personer kvinnor och två företag norska. De som deltog i intervjuer var personer från 

fastighetsbolagens styrelser och personer i ledande positioner. Vi har valt att studera 

forskningsfrågorna ur olika perspektiv för att få en flerdimensionell bild, det vill säga 

flervalsmetod för att stärka studiens resultat. För att en studie ska uppnå hög validitet ska 

forskaren empiriskt mäta det den teoretiskt påstår sig mäta (Esaiasson m.fl. 2012). 

Vi har valt att använda oss av en deduktiv metod i vår rapport. Den deduktiva metoden bygger 

på att man som forskare utgår från redan kända teorier (Bryman & Bell, 2011).  

2.1 Datainsamling kvalitativ undersökning 
 

En kvalitativ undersökning med intervjuer från kvinnor och män i fastighetsbolagens styrelser 

och i ledande positioner har gjorts. Vi analyserar deras syn på vad det finns för skillnader mellan 

kvinnor och mäns möjligheter att ta risker. Intervjuer innefattar antaganden och kunskap, till 

skillnad från en konversation (Denscombe 1983, Silverman 1985). Vår forskningsintervju sker 

under följande förutsättningar: det finns ett samtycke till att delta, intervjun är ett oförbehållsamt 

möte med avsikt att producera material som kommer att användas i vårt forskningssyfte, det som 

sägs under intervjun är till vår studie om den intervjuade inte uttrycker motsatsen. Det är 

forskarna som bestämmer dagordningen för diskussionen (Denscombe 2009). 

Vi har avgränsat oss till dessa intervjupersoner med ledande positioner i fastighetsbolag: Anders 

Keller (Valberedningen, FastPartner), Rickard Backlund (Styrelseordförande, NP3), Elisabeth 

Vansvik (HR-Direktör, Wallenstam), Hallgeir Ostrem (Juridisk direktör och styrelseledamot, 

Entra Properties), Olav Line (VD, Norwegian Properties), Person X (VD, Bolag Y), Agneta 

Jacobsson (VD, DTZ). För att få en djupare inblick i dagens genusforskning har två intervjuer 

med genusforskarna Lotta Snickare och Anna Wahl genomförts.  

Åtta semistrukturerade, personliga intervjuer har genomförts. En intervju skedde via telefon. Två 

intervjuer har även spelats in. Vid semistrukturerade intervjuer finns en färdig frågeställning som 

ska besvaras under intervjuen. Intervjuerna är väldigt flexibla när det gäller ordningsföljden och 

intervjupersonerna får utveckla sina idéer och berätta utförligt om de ämnena som intervjuaren 

tar upp (Denscombe 2009). Kvalitativa metoder lämpar sig väl när man vill få en djupare 

förståelse för människors uppfattning, inställning, tankar och åsikter om ett visst fenomen 

(Esaiasson m.fl. 2012). 

Intervjuerna sker på ett objektivt sätt och det är viktigt att man inte låter sina egna värderingar 
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påverka studien (Bryman & Bell, 2011). 

Inför intervjuerna förberedde vi oss väl genom att studera information om bolaget. 

Intervjutillfället började med en kort presentation av oss intervjuare och vår uppsats. Sedan fick 

respondenterna kort presentera sig. Under intervjuerna ställde en av oss frågor och den andra 

antecknade. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter. Vi valde att i majoriteten av intervjuerna inte 

spela in, då det kan resultera i ett sämre utfall om respondenten upplever inspelningen som ett 

störande inslag (Ejvegård 2009). 

2.2 Datainsamling kvantitativ undersökning 

 

2.2.1 Metodval  
 

Den kvantitativa studien redovisas med beskrivande statistik som MANOVA, vilket innebär att 

man analyserar variansen mellan andel kvinnor och de nyckeltal som vi valt att studera. Därmed 

kan slutsatser dras om det föreligger signifikanta skillnader eller inte mellan andel kvinnor och 

de nyckeltal vi valt att studera, som visar på om företaget tar mycket risker eller inte. Styrkan 

med denna studie är att resultatet genereras utifrån ett väl beprövat instrument med hög 

reliabilitet och validitet (Dunn et al., 1995; Nelson et al., 1993). 

MANOVA är ett kortord för multivariat variansanalys. Det är en statistisk metod för 

signifikansprövning, där man har en eller flera oberoende variabler och två eller fler beroende 

variabler (Agresti 2008). För att utföra MANOVA användes IBM SPSS, som är ett datorprogram 

för statistisk analys. Skalan av tillförlitlighet visar hur fri vår data är från slumpfel. Hög 

korrelation mellan samma data vid olika tillfällen indikerar hög tillförlitlighet (Pallant 2013). 

Det vi studerar är mätbart och en kvantitativ metod syftar till att mäta och förklara (Nyberg & 

Tidström, 2012). Syftet med den kvantitativa analysen är att mäta om det finns en korrelation 

mellan fastighetsbolag med större andel kvinnor och företagets riskexponering. Den kvantitativa 

delen svarar alltså på vår fråga om andelen kvinnor i styrelse och koncernledning i 

fastighetsbolag påverkar företagens riskexponering. Vi kan inte ur denna analys påvisa om man 

definierar risk på olika sätt som man eller kvinna, tar olika typer av risker som man och kvinna 

eller hur man blir bemött beroende på kön. 

2.2.2 Tillvägagångssätt  
 

Till den kvantitativa analysen gjordes datainsamling från årsredovisningar år 2010-2014. De 

införskaffande årsredovisningarna är nerladdade från respektive företags hemsida. Nyckeltal från 

24 svenska fastighetsbolag har använts.  

Det undersökts om det finns någon korrelation mellan företagens skuldsättningsgrad, 

räntetäckningsgrad, soliditet, likviditet och andel kvinnor i styrelse och i koncernledning. Andel 

kvinnor i fastighetsbolagen är andel kvinnor i styrelsen och i koncernledningen. Då information 



13 
 

om koncernledningen/ledande befattningshavare inte hittats har vi enbart tittat på styrelsens 

fördelning. Andel kvinnor i styrelsen och ledande positioner är den oberoende variabeln. De 

beroende variablerna är skuldsättningsgrad, räntetäckningsgrad, likviditet och soliditet. 

2.3 Motivering till val av nyckeltal 
 

Skuldsättningsgrad - Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som beskriver ett företags 

finansiella risk. Det är ett mått på hur skulderna är i förhållande till eget kapital. En hög 

skuldsättningsgrad indikerar på mer risk hos bolaget (E-conomic). 

Räntetäckningsgrad - Nyckeltalet anger företagets förmåga att täcka sina finansiella kostnader. 

Räntetäckningsgraden beror på bolagets resultat efter finansiella intäkter och finansiella 

kostnader (Ekonomi-info). Har bolaget en låg räntetäckningsgrad har bolaget en mindre förmåga 

att betala bolagets finansiella kostnader. Detta tyder på en högre risk hos bolaget. 

Likviditet - Likviditet syftar på ett bolags kortsiktiga betalningsförmåga. I ett fastighetsbolag 

varierar likviditeten betydligt över året, då hyresinbetalningar kommer in kvartalsvis medan 

driftkostnader är relativt jämnt utspridda över tiden (E-conomic). 

Soliditet - Detta nyckeltal är ett mått på hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget 

kapital istället för lån. Det är en utmärkt indikator på hur företaget valt att lägga upp sin 

kapitalstruktur och förändringen i denna över tid visar på hur företaget väljer att utveckla sin 

kapitalstruktur. Soliditeten indikerar hur känsligt bolaget är för ränteförändringar (E- conomic). 

Hög soliditet indikerar mindre risk hos bolaget. 
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3. Teorier 

3.1 Vad är risk? 
 

Risk är inom national- och företagsekonomi samt finansiell ekonomi sannolikheten att förlora 

pengar multiplicerat med den genomsnittliga förlustens storlek. Begreppet risk används ofta i 

investeringssammanhang och betecknar på sannolikheten för förlust av kapital (Brueggeman, 

Fisher, 2010). 

Ett fastighetsbolag är genom sin verksamhet exponerad för olika slags risker. Det är både 

strategiska, affärsmässiga, operationella, finansiella och risker i den finansiella rapporteringen. 

Vissa risker tas medvetet av fastighetsbolag som en del i affärsverksamheten. Andra risker är 

utanför bolagets kontroll. De negativa konsekvenserna av dessa kan begränsas genom eget 

agerande (Berk, DeMarzo 2013). 

Ett fastighetsbolags risknivå avgörs i huvudsak av vilken typ av fastigheter bolaget äger samt var 

fastigheterna är belägna. Med ett attraktivt fastighetsbestånd minskar risken för hyresbortfall och 

värdenedgång i ett sämre konjunkturläge. För att minimera risken inom fastighetsbranschen ska 

man öka antalet tillgångar i sin fastighetsportfölj (Giannotti & Mattarocci, 2008). De fastigheter 

man investerar i ska inte vara korrelerade eller beroende av samma faktor då man bygger en 

portfölj. 

Omvärldsfaktorer, i form av förändrade marknadsförutsättningar, är en risk i fastighetsbolag som 

styrelser och koncernledningen har svårt att påverka i ett kortare perspektiv. Detta måste tas 

hänsyn till i verksamhetens strategiska utveckling. Små generella förändringar i avkastningen 

kan leda till stora resultateffekter hos bolagen. Räntekostnader är en av fastighetsbolagens största 

kostnadspost som påverkas av förändringar i marknadsräntan. Marknadsräntan kommer i sin tur 

påverka kreditgivarens ersättning för att låna ut pengar (Brueggeman, Fisher 2011). 

Många fastighetsbolags lönsamhet och verksamhet påverkas av makroekonomiska faktorer 

såsom konjunktur, ränteläge, politiska beslut och den regionala utvecklingen. Hyresutvecklingen 

och värdet på fastigheterna utgör både en risk och möjlighet. En höjning av fastighetsskatten 

utgör en risk. En lång avtalstid är en fördel vid sjunkande marknadshyror och en nackdel vid 

stigande hyror. Omsättningsbaserade hyror utgör en risk för de fastighetsbolag som hyr ut 

butiker (Brueggeman, Fisher 2011). 

3.2 Olika typer av risker 
 

Strategiska risker är bolagets affärsstrategi, affärsmodell och organisation. Affärsmässiga risker 

är förknippade med bolagets kärnverksamhet, och kan avse risker i förvaltningsverksamheten, 

projektutvecklingen och vid transaktioner med fastigheter och bolag (Berk & DeMarzo, 2013). 

Operationella risker är risk för att verksamheten utsätts för oförutsedda händelser till följd av 

bristande rutiner, bristfälligt systemstöd, icke ändamålsenlig organisation, katastrof eller brottslig 
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handling. Finansiella risker är förknippade med de oförutsägbara, som räntenivåer, 

finansieringsmöjligheter, aktiekurser och valutakurser (Brueggeman & Fisher, 2011). 

Marknadsrisker avser risken för värdeförändring i ett finansiellt instrument på grund av 

fluktuationer av aktiekurser, valutakurser och räntor. Med kreditrisk avses risken för förlust om 

bolagets motparter inte fullgör sina avtalsförpliktelser och eventuella säkerheter inte täcker 

bolagets fordringar. Likvididetsrisk innebär risken för att likviditet inte finns tillgängligt för att 

möta betalningsåtaganden och avser det lånebehov som kan täckas genom refinansiering eller 

nyupplåning i ett ansträngt marknadsläge. Fastighetsbranschen är kapitalintensiv och kräver en 

fungerande kapitalmarknad. Tillgång till finansiering via banker och kapitalmarknader är därför 

av stor vikt för företagen (Huffman 2002). 

Finansieringsrisk definieras som risken att finansiering inte kan erhållas, eller att den endast kan 

erhållas till ökade kostnader, som en följd av förändringar i det finansiella systemet. Det är 

risken att inte ha tillgång till det kapital som verksamheten kräver. En del av fastighetsbolagens 

kapitalförsörjning sker genom extern upplåning. I takt med att dessa lån förfaller måste de 

återbetalas eller förnyas. Förutsättningarna för att kunna refinansiera lånen beror på marknadens 

utbud av krediter. Valutarisker påverkar fastighetsbolagens resultat om köp och försäljning sker i 

olika valutor. Ränterisk avser den resultateffekt som en bestående ränteförändring har på 

bolagets finansnetto och avser risken för att förändringar i marknadsräntor påverkar företagets 

upplåningskostnad. Har man ett större lånat kapital, ökar risken för fastighetsbolaget. Räntekostnader 

utgör ofta fastighetsbolagens största kostnadspost (Fabege 2015).  

3.3 Skillnader mellan män och kvinnor 
 

Existerande skillnader mellan könen kan vara obekvämt och känsligt för människor att diskutera. 

Det finns delade meningar om huruvida det finns skillnader mellan könen och vilka dessa i så 

fall skulle vara. Några forskare menar att det finns biologiska skillnader - exempelvis att kvinnor 

av naturen är mer mjuka - medan andra menar att det är skillnader i socialisation, att vi lär oss, 

socialiseras in i roller och efter normer. Det finns de som också menar på att det finns fler 

likheter än skillnader mellan kvinnor och män (Alvesson, Billing 1999). 

På 1980-talet spred sig intresset för de kulturella aspekterna med fokus på gruppers syn på 

organisationer utifrån de värderingar och föreställningar som de har. Idag är företagen väl 

medvetna om att till exempel gruppnormer, könsmärkning och företagskulturer spelar en stor roll 

för förståelsen av hur olika organisationer fungerar och hur det påverkat beteendet. I mitten av 

1990-talet började forskarna fokusera mer på̊ kön och insåg att organisationer innehåller män 

och kvinnor som präglas av till exempel könsrelaterade värderingar, mål och språk (O´Neill 

2002). 

Alvesson och Billing berättar om Hines som menar på̊ att maskulina drag exempelvis är hård, 

social, handlingsfokuserad och analytisk. Han anser vidare att feminina drag handlar om att det 

är betydelsefullt att vara kreativ, mjuk och att prioritera känslor. Alvesson och Billing refererar 

vidare till Marshall som anser att begrepp som till exempel oberoende, kontroll, rationalitet och 

att hävda sig själv, är begrepp som överensstämmer med maskulinitet. Marshall ser begrepp som 
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beroende, accepterande, samarbetande och mottagliga som typiskt kvinnliga. Grant som också̊ 

nämns av Alvesson och Billing menar på̊ att omsorg, sympati och empati är exempel på̊ 

kvinnliga generella egenskaper (Alvesson, Billing 1999). 

Maskulina och feminina stereotyper är olika, anser Regina O’Neill, professor i ledarskap och 

entreprenörskap. Den manliga stereotypen beskriver män som tuffa, risktagare, dominanta och 

äventyrliga medan den feminina stereotypen beskriver kvinnor som vänliga, hjälpsamma, varma 

och känslomässigt stöttande. Maskulina värden har enligt undersökningar visat sig hänga 

samman med perceptionen av ett lämpligt och lyckat ledarskap. Detta kan ha lett till att män 

uppfattas som mer lämpade för högre toppositioner än kvinnor. Könsstereotypisering kan ha en 

negativ inverkan på̊ kvinnliga ledare då de blir hänförda allt det som den feminina stereotypen 

innehåller och inget om hur de är som beslutsfattande ledare, vilket kan innebära att deras 

kompetens underskattas. Uppfattningen om kvinnliga ledare kunde ha blivit annorlunda ifall de 

istället blivit klassade som ledare och då hamnat i denna kategori, menar O’Neill (O’Neill, 

2002).  

Drake och Solberg beskriver Berit Åhs förklaringar på de olikheter och skillnader som finns 

mellan vuxna män och kvinnor med att de fortfarande formas av sina olika uppväxt- och 

utvecklingsår (Drake, Solberg 1996). Åhs anser att det kan sägas att män och kvinnor tillhör 

olika kulturer på grund av att de under sina liv stöter på olika krav och förväntningar. Utifrån 

detta påstående utvecklar de olika sociala samband och värderingar. Exempelvis kan en grupp 

som helt består av kvinnor öka framställningen av erfarenheter och referensramar som avskiljer 

sig från dem som en grupp som helt består av män skulle utveckla. Med andra ord kan det som 

verkar vara vettigt i den ena gruppen verka och visas som totalt främmande för den andra 

gruppen, påpekar Åhs (Drake, Solberg 1996). 

En situation som kvinnor och män är med om tillsammans kan ge dem helt olika erfarenheter. 

Detta på grund av att situationen kan upplevas mycket annorlunda beroende på om det är en 

kvinna eller man som upplever den. Åhs förklarar att de får olika uppmuntran och 

uppmärksamhet trots att de befinner sig i samma situation, dessutom har och får de olika 

förväntningar och reaktioner på sig från sin omgivning (Drake, Solberg 1996). 

Det krävs att kvinnorna är ett en viss andel för att de ska kunna få igenom de synpunkter och 

värderingar som anses stereotypiskt kvinnliga, anser Drake och Solberg. Den kritiska lägsta 

gränsen verkar vara på̊ 30 procent.  

3.4 Hur män och kvinnor beaktar risk 
 

Det finns en del forskning kring hur män och kvinnor beaktar risker. Av forskning framgår att 

kvinnor och män i olika kulturer uppvisar liknande skillnader i personliga värderingar, där 

kvinnor värderar prestation och makt lägre än män och välvilja/universalism högre än män. 

(Schwarts och Rubel 2005). Det finns nya studier som tyder på att kvinnor tar mer risker än sina 

manliga kollegor (Croson och Gneezy 2009, Eckel och Grossman 2008) och att kvinnorna är 

mindre benägna att konkurrera (Gneezy, Niederle och Rustichini 2001).  
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Det har konstaterats skillnader i uppfattningar mellan män och kvinnor inom den 

samhällsvetenskapliga miljöforskningen. Kvinnor värderar miljöfrågor högre och uttrycker ofta 

högre riskuppfattning än sina manliga kollegor (Davidson & Freudenberg, 1996). Detta borde 

påverka miljövänligt beteende, som att exempelvis köpa miljövänlig bil eller grön el, menar 

Mellor (2007) .  

3.5 Att vara minoritet i en majoritetskultur 
 

Gruppers sammansättning är en orsak till varför maktstrukturen ser ut på det vis den gör idag 

(Kanter 1993). Gruppers sammansättning får konsekvenser för arbetsprestationen. Det spelar roll 

om en individ ingår i en majoritet eller en minoritet. Kvinnor befinner sig i en minoritet i 

styrelser och koncernledning, då styrelser och koncernledning är mansdominerad. Det finns fyra 

olika grupper som beskrivs nedan. Den första gruppen är den likformiga gruppen som består av 

människor av samma typ. Det kan vara homogent i form av kön, ras eller etnicitet. Gruppens 

proportion är 100:0 (Kanter 1993). 

Det finns en andra grupp som är snedfördelad. Det innebär att en kategori av människor är 

dominerande en annan. Den kategorin som har majoritet kan ofta uppfattas som dominant och de 

få till antalet i denna grupptyp behandlas ofta som representanter för sin kategori. De 

representerar en hel grupp snarare än att vara individer. Gruppens proportion brukar 

kännetecknas som 85:15 (Kanter 1993). 

Det finns även en lutande grupp, som har en mer jämställd utbredning. I denna grupp är 

proportionen 65:35 och minoriteten ses som individer och olika varandra (Kanter 1993). 

Till slut finns det en balanserad grupp, som har proportionerna 60:40 och 50:50. Kultur och 

interaktion speglar denna fördelning. Konsekvenserna för individerna i denna grupp är med 

beroende av andra strukturella aspekter och personlighetsfaktorer. Kön i sig är inte de avgörande 

faktorerna för hur man definierar en person (Kanter 1993).  

Att vara i minoritet är associerad med tre sätt att bli betraktad på. Det är synlighet, kontrast och 

generaliserande. Att vara i minoritet kan innebära att man syns och har allas ögon på sig. Man 

blir synligare än den individ som ingår i majoritetsgruppen. Man blir mer uppmärksammad som 

minoritet. Synligheten är fördelad över antalet medlemmar som består av samma kulturella typ, 

och avtar i proportion till att andelen medlemmar av den kategorin ökar. Synlighet kan ofta leda 

till höga krav på individen i en minoritet. Det kan även innebära att man inte syns alls. Man 

negligeras och uppfattas inte över huvudet taget. Det blir enklare att generalisera en minoritet. Är 

man i en minoritet representerar man sin kategori i gruppen och man kan lättare bli isolerad. 

Minoriteten ses inte som en individ utan som en representant för sin kategori. Att vara 

generaliserande innebär att man använder stereotyper eller fördomar om en persons sociala 

grupp (Kanter 1993). 

Kanter har identifierat tre förklaringsvariabler till varför olika positioner framkallar och 

förstärker olika beteenden (Kanter 1977). Förklaringsvariablerna är möjlighetsstrukturen, 

maktstrukturen och antalstrukturen. De möjligheter som finns i företaget i form av 
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karriärsmöjligheter, utveckling och belöning påverkar beteendet hos den individ som innehar 

positionen. Om det är en position med små möjligheter till utveckling anpassar personen sina 

förväntningar och ambitioner till detta och blir osäker. En position med stora möjligheter 

påverkar individen på motsatt sätt. Även hur mycket makt du har påverkar beteendet (Kanter 

1993). 

Att vara i en minoritet är inte en fördel men kan skapa positiva effekter i vissa situationer. 

Könsneutral strategi innebär att betydelser av kön förnekas. Många kvinnor i minoritet vill inte 

synliggöra eller lägga vikt vid att de är kvinnor för att inte framstå som avvikande, kritiska eller 

problematiska (Wahl et al, 2011). Organisationsstruktur avser bland annat social struktur - vilka 

normer och förväntningar vi män och kvinnor har när det kommer till hur vi ska uppträda. Men i 

huvudsak avses begreppet organisationsstruktur hur man samordnar och fördelar arbetsuppgifter 

för att uppnå ett visst mål (Wahl et al, 2011). 

3.4 Maktteorier 
 

Genusforskningen synliggör vad män och kvinnor har för olika makt i ledande positioner. Det 

här leder till att makt och kön är nära relaterat till varandra. Makt definieras som möjlighet att 

mobilisera resurser för att utföra ett effektivt arbete. Personer med liten makt har ofta en mer 

auktoriserad ledarstil än dom med mycket makt. Ju mer makt en grupp har desto större tyngd och 

genomslag får det perspektiv som de företräder (Snickare 2012). Ledare med mindre makt 

tenderar att kritisera och kontrollera sina medarbetare mer än ledare med mer makt. De tenderar 

även att hålla tillbaka sina medarbetare istället för att få dem att utvecklas. Ledare med mer makt 

har en mer stödjande och delegerande ledarstil. De är mindre detaljstyrande och ger medarbetare 

möjligheter att utvecklas. 

3.5 Män och kvinnor som ledare 
 

Kvinnor och män på chefspositioner bemöts och bedöms på olika sätt. Män är en norm och 

kvinnor jämförs med normen vilket kan påverka sättet att utföra arbetet (Wahl, 1996). Kvinnor är 

ofta en minoritet som ledare och utövar därför chefskap under olika villkor. Forskning antyder 

att kvinnliga ledare investerar mer tid och energi i humankapital jämfört med sina manliga 

kollegor (Ward et al, 1998 - från Sperelakis). Kvinnor är mindre benägna än män att be om högre 

positioner och bli befordrade (Babcock och Laschever, 2003). Om kvinnor var mer bestämda, 

skulle det finnas många fler kvinnliga ledare (Alvesson, Sandberg, 2011). Kvinnors större 

emotionella känslighet och social kompetens värderas högre i organisationer i kris som står inför 

svåra personalbeslut (Ryan et al. 2011). Kvinnor uppfattas som bättre chefer i dåligt presterade 

företag, då de ses som mer kapabla att ta skulden för misslyckandet. Studien visar att 

observatörer associerar män som ideala chefer för framgångsrika företag (Ryan et al. 2011). 

Värderingar som har visat sig kunna förutsäga ekonomiskt beteende skiljer sig markant från man 

till kvinna. Kvinnor är mer inriktade på att förbättra för alla företagets intressenter, lägger mindre 

vikt vid tradition, likformighet, trygghet och egen makt och mer vikt vid hög integritet och 
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oberoende. De är vidare mer välvilliga och måna om sin omvärld, och mer öppna för förändring 

och stimulerande arbetsuppgifter enligt en studie. De var också, kanske något oväntat och i 

motsats till mönstret i befolkningen i allmänhet, mer riskbenägna än männen i undersökningen 

(Adams, Funk 2012). 

Forskning visar tydligt att kvinnors närvaro har positiva effekter på arbetet i styrelserummen. 

Könsblandade styrelser lägger enligt en amerikansk studie mer kraft på styrning och 

övervakning. Ny forskning visar också att könsbalanserade styrelser är mer engagerade i sitt 

beslutsfattande. Kvinnliga ledamöter har en högre närvarofrekvens än män och har en positiv 

effekt på männens närvaro (Adams, Funk 2012). 

När ett företag rekryterar nya medarbetare innehåller platsannonsen ofta begrepp som flexibilitet, 

integritet, ödmjukhet och förändringsbenägenhet. Dessa egenskaper är mer framträdande hos 

kvinnor enligt en studie av styrelseledamöter i svenska börsnoterade bolag (Adams, Funk 2012). 

Det finns studier som visar på̊ att de som får de ledande positionerna i näringslivet har uppenbara 

likheter vad det gäller utbildningar och erfarenheter. Till exempel har de ofta ekonomi- eller 

teknikexamina från någon av de mest ansedda skolorna i Sverige, exempelvis Kungliga Tekniska 

Högskolan eller Handelshögskolan i Stockholm.
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4. Resultat 

4.1 Empiri, Kvalitativ analys 

 
Kapitlet innehåller det insamlade och sammanställda materialet från intervjuerna med sju personer som 

har en ledande position och som representerar företag inom fastighetsbranschen. Vår intervjuguide 

ligger till grund för utformningen och presentationen av det empiriska materialet. Två intervjuer har 

genomförts med genusforskare som är experter inom området.  

4.1.1 Intervju med Anders Keller 

 
Anders Keller har suttit med i FastPartners valberedning sedan åtta år tillbaka men varit verksam i 

bolaget i närmare 30 år. Med en juridikexamen har han bland annat suttit med i landstingsförbundet, 

men kom in i fastighetsbranschen som marknadschef för ett fastighetsbolag i början på 1980-talet. 

Kellers första styrelseuppdrag hade han som 24-åring inom resebyråbranschen. Senare när FastPartners 

blev börsnoterade år 1994 satt han som suppleant i styrelsen (samtidigt som han var 

marknadsdirektör), men har sedan 2009 varit med i valberedningen. Han menar på att en orsak till att 

han fått den rollen är ett starkt förtroende mellan den verkställande direktören och honom själv. Ett 

förtroende som baserats på tron på att han kommer kunna ta beslut samt fixa uppdrag självständigt, 

vara socialt begåvad och komma bra överens med de andra styrelsemedlemmarna. 

I senaste omgången av rekrytering ansåg valberedningen att de hade fel åldersstruktur och för få 

kvinnor, vilket resulterat i att styrelsen från och med nästa år kommer att bestå av tre kvinnor och två 

män. FastPartner är det första börsnoterade fastighetsbolaget i Sverige med att ha en styrelse med 60 % 

kvinnor. Det största problemet enligt honom kommer att vara marknaden som eventuellt kommer att 

tolka detta negativt i den meningen att företaget gjort denna justering för att “sticka ut”, istället för att 

kvinnor valts ut på grund av sina erfarenheter och kompetenser. 

Keller kommer fram till att det inte är någon större skillnad, på vad som eventuellt skiljer kvinnor och 

män i maktpositioner. Det är skillnad på individnivå, inte på könsnivå, menar han. Med det drar han 

slutsatsen att det är alldeles för få kvinnor i styrelser idag. Han anser att kvinnor är mindre riskbenägna 

men bara i en positiv bemärkelse. 

Det råder inget tvivel om att han är väldigt positiv till kvinnor i ledning. När det nämns artiklar där 

författarna menar att kvinnor är mer fega, känsliga och inte vågar tar risker i samma utsträckning som 

män gör, skrattar han och påstår att den tuffaste personen i styrelsen idag är den enda kvinnan. När det 

kommer till vem som snabbast tar beslut är hans erfarenhet att kvinnor tänker till en extra gång, vilket 

styrker hans idé om att kvinnor är mindre riskbenägna. 

Trots att hans vision är att det ska vara mer jämställt i styrelser framöver, är han starkt emot 

könskvotering. Hans argument till det är att det är för starkt angrepp mot ägarrätten. Keller är dock 
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övertygad att det kommer vara en stor skillnad om fem år. 

4.1.2 Intervju med Rickard Backlund 

 

Rickard Backlund är en av grundarna till NP3 Fastigheter, ett börsnoterat fastighetsbolag som innehar 

kommersiella fastigheter i bland annat Sundsvall, Umeå, Luleå och Borlänge. Idag är han “bara” 

ordförande i styrelsen. Hans akademiska bakgrund består av en civilingenjörs examen inom väg och 

vatten på KTH. Efter examen kastades han ut i fastighetsbranschen och var verksam på Aberdeen Asset 

Management som bland annat koncernchef. 

Backlund anser att det är en bedrövlig könsfördelning inom ledningen hos fastighetsbolag. Att det är 

färre kvinnor på högre positioner beror på att kvinnor kommer senare in i karriären, att det är en 

trängre rekryteringsprocess, menar han. Förutom familj och dylikt som kan fördröja karriärer, tror han 

även på att kvinnor inte vågar ta sig an styrelseuppdrag och högre chefspositioner i samma grad som 

män gör. Kvinnor är mer självkritiska och ställer sig själv frågan om de kommer att klara av rollen, 

medan män oftast tänker att det är en självklar och lätt uppgift. Han drar slutsatsen att det behövs fler 

kvinnor i både styrelser och högre ledningar, och att det är blandningen som är största styrkan. 

Blandning av kön, ålder, erfarenheter och olika infallsvinklar. Backlund är heller inte främmande för 

att införa regeln om könskvotering. Går det inte att ordna en jämnare könsfördelning på naturlig väg, 

kan man lika gärna använda sig av lagstiftning. 

När man har beaktat risk har man övervärderat ett scenario, menar Backlund. Han påstår att varenda 

gång man tar ett beslut tar man mer eller mindre en risk. En risk kan vara att inte ta ett beslut, 

fortsätter han. Ett exempel ur sin karriär då han tog en stor risk var när han och hans kollegor 

börsnoterade NP3. Det var en stor arbetsuppgift för ledningen att uppfylla kraven utifrån, att hela tiden 

informera marknaden och att framförallt inte tappa affärsfokus. (Fler vanliga risker man tar inom 

fastighetsbranschen är exempelvis varje gång en transaktion görs, hur man skapar ett bra driftnetto, hur 

man handskar externa finansieringar, beslut om räntesäkringar, hur man tar hand om den passiva delen 

i balansräkningen). 

Under Backlunds karriär har han uppmärksammat att kvinnor oftast är mer kompetenta när det 

kommer till ekonomi och finans, medan männen oftast besitter erfarenheterna. Att det är några större 

skillnader mellan män och kvinnor vill han inte påstå, däremot är hans erfarenhet att män tar något 

större risker, tar snabbare beslut och oftast inte tänker lika grundligt inför ett beslut. Han refererar till 

ett fall när de var i processen att eventuellt köpa en fastighet som var ett försäljningsställe för Porsche - 

alla män i styrelsen sa ja till transaktionen, utom den enda kvinnan som noggrannare ville undersöka 

siffrorna inför investeringen. 

Han berättar att han stött på sämre bemötande av övriga ledningen när han tagit ett beslut och det har 

gått mindre bra, men han tror inte att det skulle vara någon skillnad på bemötandet om han skulle vara 

en kvinna. Han jämför med den politiska världen där kvinnan oftast har sämre fallissemang. Han själv 

har inte uppmärksammat olika bemötande mot män och kvinnor, oavsett utfall. 
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4.1.3 Intervju med Elisabeth Vansvik 

 
Med en magisterexamen i medievetenskap från Göteborgs Universitet, började Elisabeth Vansvik år 

1995 jobba på ett vikariat på Volvos huvudkontor där hon fick arbeta med ekonomisk information. 

Efter 7-8 år hamnade hon i fastighetsbranschen då hon blev kommunikationschef på Wallenstam. Idag 

är hon kommunikation och HR-direktör på fastighetsbolaget. Den första chefsrollen fick hon när hon 

var 38 år. 

För Vansvik är risk något som man inte har räknat med, när planen inte blir som man tänkt sig. Risker 

som hon tagit har bland annat skett i samband med rekrytering och nya uppdrag som utmanat henne. 

För henne har risken varit om hon skulle ha klarat av det eller inte. Hon anser dock att risker i 

fastighetsbranschen är mycket mer förutsägbart än exempelvis fordonsbranschen som kan slå om 

väldigt kraftigt. Wallenstam har bara bostäder i storstadsregionen och därför är exempelvis risken för 

vakans mycket liten, förklarar hon. Risken för att kalkyler inte håller och riskfrågor i samband med 

säkerhet och byggande kvarstår ändå alltid, fortsätter hon. 

På Wallenstam är det lika många anställda av båda könen, berättar Vansvik. Hon anser sig inte har 

blivit annorlunda bemött av sin omgivning när hon tagit en risk, varken om det gått bra eller dåligt. 

När det kommer till om man får möta samma risker som man och kvinna menar Vansvik att det beror 

på individen, vad man har för ansvar och i vilken verksamhet man jobbar i. I hennes roll inom 

ledningen förväntas det att man ständigt driver verksamheten genom att ta risker, vilket man pratar 

öppet om i organisationen, förklarar hon. Vidare drar hon slutsatsen att hon inte alls känt av att man 

behandlar män och kvinnor olika på Wallenstam. Det handlar mer om vilken befattning man har. 

Vansvik är ytterst tveksam till om kvotering behövs, hennes bild är att dagens ojämna fördelning 

mellan könen kommer att ändra sig naturligt. En kvotering innebär en risk i att man inte kommer in på 

lika villkor, och på Wallenstam är det en självklarhet att kvinnor är lika bra som män, menar hon. Vem 

det är av könen som tar snabbast beslut kan hon inte svara på, det är på individnivå. Hon vet själv att 

det finns en föreställning om att män tar större risk, men har själv inte upplevt det. Vidare anser hon att 

kvinnor tänker mer på hållbarhet, då hon refererar till att majoriteten av alla hållbarhetschefer är 

kvinnor. 

4.1.4 Intervju med Hallgeir Østrem 

 
Hallgeir Østrem sitter med i Entras koncernledning som juridisk direktör då han avsvarar för den 

strategiska utvecklingen. Sysslorna han ansvarar för är mångsidiga, det kan vara allt ifrån 

kontraktsförhandling till att köpa rätt juridiskt bistånd. 

Entra Properties är en av de få börsnoterade fastighetsbolagen i Norge och därför är de av stort intresse 

för denna uppsats. Med detta uppfyller de därmed kraven för andelen kvinnor och män i styrelsen och 

Østrem berättar stolt att de faktiskt har större andel kvinnor med i både styrelsen och ledande 

positioner än vad som krävs enligt kvoteringslagen. 

Trots sin juridiska bakgrund har Østrem de senaste 22 åren jobbat inom fastighetsbranschen. Vi 
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diskuterar hur fördelningen generellt sätt är i fastighetsbranschen och Østrem menar på att den är 

väldigt mansdominerad. Østrem refererar bland annat till den årliga fastighetsmässan i Cannes och 

menar på att det alltid är få kvinnorepresentanter på plats. 

När vi kommer in på ämnet risk börjar han prata om att norrmän i sin helhet har en större riskkultur 

jämfört med exempelvis Sverige. Østrem menar på att det beror på att Norge förr i tiden var ett enda 

stort bondesamhälle med låg andel högutbildade, men sedan man funnit oljan hade 

utvecklingsmöjligheterna ökat markant och därför har norska företagen generellt sett varit mer 

benägen att ta risker. Han påstår att det finns en skillnad i hur man bedriver ett företag i Norge och i 

Sverige - främsta skillnaden är att det föreligger större hierarki och att man inte vågar ta lika stora 

risker. Det bottnar i att svenskar är mer rädda för att göra fel, menar han. 

Liksom i Sverige är det fler högutbildade kvinnor än män i Norge. Ändå är det fler kvinnor som faller 

mellan stolarna vid positionering av chefsroller och ledande positioner, förklarar han. Enligt Østrems 

erfarenhet är kvinnor mindre riskvilliga och i Norge är det inte män som väljer män, utan mer kvinnor 

som väljer att inte ta på sig en ledande roll. Mycket på grund av naturliga skäl som familj och barn, 

men också för att man inte vågar ta för sig trots att man har kompetens. Han förklarar vidare att 

kvinnor är mycket mer försiktigare och tänker igenom mer innan de tar ett beslut med hög riskfaktor. 

Skulle en kvinna misslyckas skulle hon ta det mer personligt, medan en man skulle ha lättare att 

glömma och gå vidare, enligt hans egen erfarenhet. Med andra ord är kvinnor mer utsatta för negativt 

bemötande vid felsteg i sin karriär. 

När frågan ställs om hur man beaktar sitt risktagande när utfallet blivit positivt har män en tendens att 

skryta mer om sin framgång, enligt Østrem. Kvinnor har generellt sett ett mindre behov av att 

marknadsföra sig själva och får därför inte samma uppmärksamhet när de lyckas, avslutar han. 

4.1.5 Intervju med Olav Line 

 
Olav Line har en civilingenjörsutbildning från NTNU, Norwegian University of Technology and 

Science, men har läst ekonomi efter sin examen. Han började jobba inom oljeindustrin på utveckling, 

drift och marknadssidan. Han trivdes dock inte inom den branschen och blev VD för ett norskt 

utvecklingsbolag med fokusering på att bygga fastighetsbolag. Hans första chefsuppdrag fick han vid 

38 års ålder på fastighetsbolaget Jernhusen då han jobbade med utveckling. Idag är han VD för 

Norwegian Properties, ett av de få norska börsnoterade fastighetsbolagen. 

Line menar att det finns två typer av risker i fastighetsbranschen - omdömesrisker och finansiella 

risker. Han nämner delområden som miljö, olyckor och investering. Han berättar om tiden när han blev 

VD för Norwegian Properties, då bolaget var nära att gå i konkurs. De hade inte beaktat riskerna 

tillräckligt bra tidigare och idag är risk det område i deras strategi som de lägger mest tid på. Han anser 

att det är ytterst viktigt att kunna diskutera öppet om det. Han byggde upp bolaget igen genom att satsa 

på hållbarhet, diversifierade sig genom att skapa mervärde för både aktörerna och hyresgästerna på 

lång sikt. Line nämner i samband med detta exempel gröna byggnader, certifikaten av BREEM etc. 

Det han också menar med risker är att finansiellt kunna placera sig på ett sätt idag så att de klarar av en 

nedgång i ekonomin. 
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Ur ett genusperspektiv är Lines erfarenhet att kvinnor mer tillbakadragna med att ta risker. Enligt 

honom tänker kvinnor mer igenom ett helt projekt och inte bara vad det finns för möjligheter. Han 

påpekar att det är sällan han misslyckats med ett risktagande, men att det hänt någon gång. Varför det 

varit få gånger är för att hela styrelsen (med olika erfarenheter och bakgrunder) ska vara med på alla 

beslut som klubbas. Är det ett riskfyllt projekt ser han till att undersöka alla slags riskperspektiv och 

hur de skulle kunna hantera problemet om allt går fel. Han menar på att det inte hade varit annorlunda 

om man var kvinna eftersom att hela styrelsen var med på det. 

Line är för den norska lagstiftningen om könskvotering. Man bryter möjligheten för män att skapa den 

tidigare sammanhållningen, då det är bättre och större grad av transparens med kvinnor i styrelsen. 

Nätverken inom branschen är små men starka, och hans erfarenhet är att män generellt sett väljer män. 

Om det var en kvinna som hade hans position tror han att det inte hade varit annorlunda. Hur mycket 

man tillåts ta risker handlar mycket om vem som är VD, påpekar Line. Man ska våga ska ta risker, 

men vara klar och tydlig med vilka risker man tar. Det största problemet med att vara välutbildad är att 

man ska göra allt rätt och får inte göra något fel. Man ska ha en attityd och en framförhållning som 

tillåter en att ta risker. Hur duktig är man på att värdera risker spelar stor roll, fortsätter han. 

Man hyllas till en viss grad om man lyckas enligt hans erfarenhet men han nämner också den 

skandinaviska jantelagen - du ska inte tro att du är någon och får därmed inte skryta när det går bra. 

Han känner dock igen tänket att man blir lite mer extraordinär som framgångsrik kvinna i en 

mansdominerad bransch. I Oslo finns det bara en kvinnlig VD i fastighetsbranschen, Mona 

Ingebrigtsen på Oslo Areal, och han refererar ofta till henne. Till en viss grad så gör man VD som en 

könsroll, anser han. Man värderar vad Mona gör, och blir till en viss grad hårdare för att hon är en 

kvinna. Men generellt sett handlar det mer om individen i sig och inte om kvinnor, forsätter han. Han 

anser dock att män oftast tar snabbast beslut, men det betyder dock inte att det är bäst. Han har dock 

inga åsikter om vilka av könen som tänker mer hållbart - han menar att det är jämt. 

4.1.6 Intervju med person X 

 
Person X har en civilingenjörsexamen i Lantmäteri med inriktning fastighetsekonomi på KTH. Efter 

examen hamnade X på Trygghansa fastigheter och jobbade med stabsfunktion, analys, värdering och 

stöttade operativa enheter. År 1990 började X på Hufvudstaden då hen främst jobbade med köp och 

försäljning och var operativt ansvarig. Idag är hen VD på Bolag Y sedan år 1999. 

X beskriver risk som en osäkerhet om framtida skadliga händelser. Definitionen kan tillämpas på alla 

områden, men man får välja sin egen risknivå. Är man långsiktig vet man att konjunkturer kommer 

och går, därför har bolag Y valt en riskprofil som klarar av alla nedgångar, förklarar X. Vidare 

förklarar hen att de har en väldigt låg belåningsgrad (ca 20 procent), då de främst jobbar med 

långsiktiga affärer och känner stolthet att få jobba med framgångsrika hyresgäster. Med sin syn på risk 

är bolag Y duktiga på att avgöra risknivån i en affär. Även om det finns fantastiska möjligheter att 

tjäna pengar har de i beaktande att det finns stora risker att förlora. Är det för stor risk i en affär går 

inte Bolag Y in. 

Strategin är att jobba mer konsekvent, att göra en attraktiv marknadsplats ännu mer attraktiv. En annan 
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strategi för att motarbeta risk enligt person X är att se till att alltid ha en stark balansräkning, vilket 

innebär att de kan göra affärer när ingen annan kan göra affärer. Alla affärer innebär att ta en risk, 

oftast har du ca 70 procent information, men har man gjort sin hemläxa och sitt bästa för att förbereda 

sig har man bättre förutsättningar till ett lyckat utfall, fortsätter person X. 

Vilka möjligheter man har att ta risker har inget med könet att göra menar person X. Det har med 

individen att göra och hur man lever sitt liv. Bemötande hen erfarit då det gått mindre bra har inte 

heller varit kopplat till risken som man tagit. Det har med hur förberedd och påläst man är och om man 

har gjort sitt bästa under de förutsättningar som går att ta reda på. X anser att man därmed blir sämre 

bemött om man har slarvat i sin uppgift med informationssökningen inför risktagandet. Om det går 

dåligt är det tråkigt, men det kan hända även den bästa. Det kan även bero på omständigheter som man 

inte kan rå över, förklarar person X. 

Vidare säger person X att det inte är någon skillnad på bemötande mot könen. Det är ingen skillnad på 

om du är man eller kvinna, religiös eller inte osv. Hen förutsätter att man har gjort sitt bästa. 

Risktagande är alltså inte knytet till kön.  

Person X är inte för könskvotering. Istället är hen dock för en jämn kompetensfördelning. X vill inte 

bli kvoterad in bara för att hen är en man eller kvinna, utan för den egna kompetensen. Vidare 

diskuterar hen att det är viktigt med mångfald där man kompletterar varandra för bolagets möjligheter 

att utvecklas. Då handlar det inte bara om jämn fördelning av kön - utan också bakgrund, ålder och 

etnicitet.  

Avslutningsvis menar person X att hen stött på både män och kvinnor som tar snabba beslut, tar 

mycket risker och tänker hållbart. X kan alltså inte avgöra vilket kön som tar snabbast beslut, tar mest 

risker och tänker mer hållbart. Hen anser att det återigen handlar om individens egenskaper. 

4.1.7 Intervju med Agneta Jacobsson 

 
Agneta Jacobsson, idag VD på DTZ, har en civilingenjörsbakgrund i Lantmäteri från KTH. Efter sin 

examen fortsatte hon som doktorand, men slutförde det aldrig. Hon jobbade bland annat som 

lärarassistent på KTH och skrev en bok. Därefter jobbade hon som konsult då hon värderade 

fastigheter och 1984 startade hon ett eget värderingsföretag med ett kompisgäng. Efter ett tag började 

Jacobsson jobba på DTZ i ett franchising koncept. 

Det finns många olika slags risker menar Jacobsson och tar bland annat upp ekonomisk risk och 

personlig risk. Risk för henne är att man satsar på något för att få något ännu större. Hon har själv tagit 

stora risker genom livet, då hon gått igenom både bra och dåliga tider. Hon nämner jobbrelaterade men 

också många vardagliga risker hon tagit genom åren, ett intressant exempel är att hon ofta möter svåra 

samtal då det finns människor som inte säger hela sanningen. Jacobsson menar att det är ett 

risktagande att säga vad man egentligen tycker - oavsett om du sitter i en årsstämma med din 

bostadsrättsförening eller är ordförande i styrelse på ett stort fastighetsbolag. Oftast lönar det sig att 

säga vad man egentligen tycker och tänker enligt hennes erfarenhet. Hon är för hög transparens, men 

hon påpekar även att det finns situationer i arbetslivet där man inte kan gå ut med all information om 

man ska leda ett företag professionellt. Jacobssons erfarenhet är att av de anställda hon haft är det fler 
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män som lättare kastar sig ut i kallt vatten. Ska hon ge något råd till gruppen kvinnor är det att inte 

tänka sig för allt för mycket - säg ja! Går det åt skogen, fixar det sig ändå och folk glömmer ens 

misstag, menar hon. Hon förklarar vidare att det ligger något i att kvinnor generellt sett tar mindre 

risker, då det ligger i kvinnans natur att man ska värna om familjen. Man vill inte riskera sitt jobb för 

att sedan inte kunna ställa mat på bordet till sina barn. 

Generellt sett tycker Jacobsson inte att kvinnor blir sämre bemötta om man misslyckas i ett 

risktagande. Dock får man mer uppmärksamhet som kvinna i en mansdominerad bransch, vilket kan 

vara både negativt och positivt, påpekar hon. Ett knep för att uppfattas mer trovärdig, som hon själv 

har lärt sig genom åren, är att tala långsamt och tydligt. Hon menar att kvinnor har en tendens att gå 

upp i falsett och kan därmed uppfattas som tjatiga, hispiga och okontrollerade. Hon refererar till ett fall 

nyligen där hon fått höra av en utländsk kollega att hon hade “skrikit på̊ honom”, när hon bara sagt till 

honom ordentligt. I det fallet upplevde hon att hon bara hade fått det bemötande för att hon var en 

kvinna.  

Även om Jacobsson inte är riskvillig när det gäller sin privata ekonomi, är hon för att man ska våga ta 

risker och bygga en erfarenhetsbank mer än att man inte gör det och ångrar sig i efterhand. Hon 

påpekar att det gäller att vara positiv och alltid tänka att det kommer gå bra. Är du av det motsatta 

könet tillåts man inte att ta mer risker idag även om det historiskt alltid sett ut så, förklarar hon vidare. 

Jacobsson är mot kvotering, då hon menar på att jämn fördelning mellan könen kan ordnas på andra 

sätt. Man måste kunna få ett jobb för sina personliga kvalifikationer, anser hon. Ju fler personer med 

olika tänkesätt som styr ett bolag desto bättre. 

Avslutningsvis påstår hon att som en stor grupp tar män snabbare beslut och tar större risker, men att 

det kan variera ganska kraftigt mellan individer. Hon tar upp en liknelse från vardagen då man ska gå 

ut på krogen. En del kvinnor tänker strategiskt genom att inte välja att gå ut med en annan snygg 

kvinna för att inte riskera att få mindre uppmärksamhet, medan män tänker att det bara är en fördel att 

gå med en annan man som ser bra ut eller är framgångsrik för att det kommer locka kvinnor och gynna 

honom själv. Med det vill hon också påstå att kvinnor tänker mer långsiktigt och flera steg framåt. 

4.2 Övriga intervjuer 
 

Denna del innehåller det insamlade och sammanställda materialet från intervjuerna med 2 personer 

som forskar inom området genus och jämställdhet. Syftet är få mer input inom genusområdet som 

även berör våra forskningsfrågor. 

 

4.2.1 Intervju med Anna Wahl 

 

Anna Wahl disputerade 1992 på Handelshögskolan i Stockholm, där hon också blev docent år 

1998. Anna Wahl är idag professor i genus, organisation och ledning på KTH (vid industriell 

ekonomi). Hon är dessutom gästprofessor på deltid vid Tema Genus, Linköpings universitet. 

Frågorna hon huvudsakligen forskar i handlar om kön som maktrelation i organisationer relaterade 
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till processer av förändring av motstånd. 

 

Wahl är för en könskvotering i Sverige för att få en ökad jämställdhet och menar på att man skulle 

ha infört den för längesedan. Det hade hjälpt svenskt näringsliv. Hon hoppas på att det svenska 

folket ska bli mer genusmedvetna, men att det krävs att man ständigt fortsätter den processen med 

mer utbildning inom området. Man skulle kunna snabba på processen genom lagstiftning av 

kvotering, anser hon. 

 

Vidare förklarar hon att kvoteringen är en bra metod, men att det beror på hur den används och på 

vilket sätt man motiverar till en lagändring. Wahl menar på att det många som är emot kvoteringen 

för att man anser att man då byter ut kompetens mot kön, men metoden är djupare än så. Det föregår 

alldeles för mycket rädsla och okunnighet i den frågan, kvotering skulle hjälpa till med det är inte allt 

man måste göra. 

 

Wahl anser att det är omöjligt att driva frågor om man är en minoritet, som kvinnor i ledande 

positioner är. Om beslut om exempelvis risktagande påverkas beror på vilka kvinnor man väljer att 

ta in, förklarar hon och refererar till en period i början av 2000-talet då företag rekryterade in fler 

kvinnor. Man rekryterade in kvinnor som själva inte var för kvotering och med svaga åsikter. Med 

det menar hon att man måste ha en strategi för förändring i hela organisationen för att en kvotering 

ska ha effekt. När det är lika många kvinnor som män, skapar det möjlighet att driva frågor i 

ledningen, avslutar Wahl. 
 

4.2.2 Intervju med Lotta Snickare 

 

Lotta Snickare är verksam som forskare på avdelningen Centrum för Bank och Finans på KTH. 

Idag bor hon i Norge och är därför insatt i den kvoteringslagen och hur norskt näringsliv har 

påverkats av den. Hon menar på att klimatet i det norska näringslivet ändrats sedan lagen, då 

gamla vanor brutits upp. Man diskuterar mer öppet och vågar ta obekväma beslut. 

 

Hon har forskat inom feministiskt ledarskap. Hon menar främst på att kvinnor i högre ledningar styrs 

mer av beslut som är mer hållbara och långsiktiga än män. Snickare drar därför slutsatsen att kvinnor 

generellt tar mindre risker på grund av sitt hållbarhetstänk. Kanske inte alltid på grund av det är en 

“kvinnlig egenskap”, utan hon nämner både könsmärkning, minoritetsteorier och normer som format 

förväntningarna av hur respektive kön ska bete sig i samhället.  

 

4.3 Översikt över intervjumaterialet 
 

På frågan om hur intervjupersonerna definierar risk fick vi olika svar. Vansvik menar att en risk är när 

hon tar ett beslut och det inte går som hon tänkt sig. Det finns en risk att ta på sig nya uppdrag, en risk 

att man inte klarar av de nya utmaningarna. En risk är för Backlund sannolikheten för ett utfall. Man 
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tar risker varje gång man tar ett beslut och varje gång en transaktion sker. Risk är enligt Backlund när 

man övervärderat ett scenario. Østrem menar att risker handlar om kunskap. Har man kunskapen och 

vet vad riskerna innebär är det enklare att ta risker och man tar därför mer risker. Line menar att det 

finns två typer av risker. Det är omdömesrisker och finansiella risker. Han menar att båda egentligen 

är finansiella risker och involverar miljörisker, olyckor och finansieringsalternativ. Line berättar 

mycket om hållbarhet och att det är viktigt för Norwegian Properties att arbeta långsiktigt. Det är 

viktigt att placera företagets strategier på ett sätt att man klarar av en nedgång i ekonomin.  

Person X menar att risker är osäkerheten till framtida skadliga händelser. Arbetar man långsiktigt 

väljer man en riskprofil som klarar nedgångar. Man kan tjäna mycket pengar på kort sikt, men det är 

mer riskabelt då man även kan förlora alla pengar. Han menar även att alla affärer innebär risker. För 

Jacobsson finns det olika typer av risker. Det är allt från finansiella risker till mer personliga risker. 

När man tar en risk så satsar man något för att får något större. Jacobsson pratar mycket om personliga 

risker, som risken att man som föräldrar inte har råd att ge sina barn mat. Som VD måste hon ta risker 

för att skydda sin personal och värna om dem. Det finns även risker att människor inte talar sanning. 

Det leder till många svåra samtal i vardagen.  

Nedan redovisas resultat från den kvalitativa delen där vi ställde frågorna: Vilka tar snabbast beslut, 

män eller kvinnor? Vilka tar störst risk, män eller kvinnor och vilka tänker mest på hållbarhet, män 

eller kvinnor? De personer som ansåg att det inte förekom några skillnader mellan könen, utan det 

berodde på individen har som svar ett streck. 
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4.4 Resultat från den kvantitativa analysen 

 

För att svara på frågan om andelen kvinnor i styrelse och koncernledning i fastighetsbolag 

påverkar företagens riskexponering har vi genomfört en kvantitativ studie. 

En multivariat variansanalys utfördes för att undersöka om andel kvinnor i styrelser och i 

koncernledning påverkar företagets nyckeltal som räntetäckningsgrad, skuldsättningsgrad, 

likviditet och soliditet. Andel kvinnor i styrelsen och ledande positioner användes som 

oberoende variabel. 

 

De beroende variablerna är skuldsättningsgrad, räntetäckningsgrad, likviditet och soliditet. 

Preliminärt antagande genomfördes för att kontrollera normalfördelning, linjäritet, multivariata 

extremvärden, homogenitet av varians och kovariansmatriser. Vår data uppfyllde inte kraven 

på normalfördelning, linjäritet och vi hade för få observationer. Det fanns ingen statistisk 

signifikans mellan bolag med fler eller färre kvinnor i styrelser/ledningsgruppen och de 

oberoende variablerna. F (4, 13)= 0,881, p= 0,502. Wilks´Lambda= 0,787, partial eta squared= 

0,213. Resultatet för det beroende variablerna var för sig visade inte heller någon statistisk 

signifikans. Bonferroni justerad alpha level är -0,057 (-0,040), F (1, 16)= 0,35, p= 0,562, 

partial eta squared= 0,021. En observation av dessa tal indikerar att det inte finns någon 

statistisk signifikant mellan andel kvinnor och de nyckeltal vi valt att studera. 
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5. Analys 
 

Detta kapitel innehåller analys av våra respondenters tankar kring hur män och kvinnor 

betraktar och beaktar risker i fastighetsbolag. Vi kommer att analysera empirin genom att 

koppla denna till den litteratur vi tidigare presenterat. Utformningen av intervjuguiden ligger 

till grund för uppställningen av den kvalitativa analysen. Den kvantitativa analysen behandlar 

statistisk signifikans mellan våra nyckeltal och andel kvinnor i styrelser och koncernledningar. 

 

I de fastighetsbolag vi har analyserat har 2 varit kvinnor och 5 varit män. Resultaten av 

intervjuerna påvisade mäns och kvinnors olika föreställningar om vad de tar för olika risker 

och hur risker betraktas och beaktas av män och kvinnor. 

5.1 Definierar män och kvinnor risk på samma sätt?  

 
Som tidigare nämnts finns det många olika typer av risker i fastighetsbolag. Risk är inom 

national- och företagsekonomi samt finansiell ekonomi sannolikheten att förlora pengar 

multiplicerat med den genomsnittliga förlustens storlek, vilket ofta används i 

investeringssammanhang (Brueggeman, Fisher 2010). Ingen av våra intervjukandidater 

definierade risk på detta sätt. Resultatet var väldigt nyanserat.  

Enligt vår teori så finns det biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Hines menar att vi 

uppfostras till att bli en man eller en kvinna, då vi socialiseras in i roller och efter normer 

(Alvesson, Billing, 1999). En situation som kvinnor och män är med om tillsammans kan ge 

dem helt olika erfarenheter, menar Åhs. Detta på grund av att situationen upplevs olika beroende 

på om man är en man eller en kvinna (Drake, Solberg 1996). Utifrån dessa yttranden utvecklar 

män och kvinnor olika sociala samband i företagskulturer. Detta kan leda till att man definierar 

risk på olika sätt, könen emellan.  

Vi fick olika svar av våra respondenter när vi frågade hur de definierar risk. En viss skillnad 

mellan könen upplevdes då de kvinnliga respondenterna gick mer in på personliga och 

känslomässiga risker i samband med sitt arbete. Ett exempel är Jacobsson som anser att hon som 

VD måste hon ta risker för att skydda sin personal och värna om dem. Hon berättar även om 

risken att man som föräldrar inte har råd att ge sina barn mat, som en konsekvens av att man 

tagit fel beslut på sin arbetsplats. Line är den enda manliga intervjukandidaten som upplyser 

vikten av hållbarhet. För Norwegian Properties är det viktigt att man arbetar långsiktigt och 

beaktar hållbarhet, anser Line som VD för bolaget. Majoriteten av de manliga 

intervjukandidaterna menar att risker kan minimeras genom att man förbereder sig 

kunskapsmässigt och analysar framtida prognoser och scenarion. Person X menar exempelvis att 

risk är osäkerheten till framtida skadliga händelser. Har man kunskap och vet vad riskerna 

innebär är man mer förberedd för oförutsägbara händelser, menar Østrem. Arbetar man 

långsiktigt väljer man en riskprofil som klarar nedgångar. Man kan tjäna mycket pengar på kort 

sikt, men det är mer riskabelt då man även kan förlora alla pengar, förklarar Person X vidare.  
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Vår kvantitativa studie kan inte ge svar på denna forskningsfråga.  

5.2 Upplever män och kvinnor i styrelser och koncernledning i 

fastighetsbolag att män tar mer risker än kvinnor?  

 
Exempel på teorier som stödjer denna forskningsfråga är minoritetsteorier, maktteorier och 

könsstereotypisering som Kanter, Snickare och O’Neill skriver om. Kanter menar att det spelar 

roll hur grupper är sammansatta och om en individ ingår i en majoritet eller minoritet. Detta 

kan få konsekvenser vid arbetsprestationer. I styrelser och koncernledning i svenska 

fastighetsbolag befinner sig kvinnor i en mansdominerad miljö, och är därför en minoritet. Att 

vara i en minoritet är associerad med tre sätt att bli betraktad på: synlighet, kontrast och 

generaliserande. En minoritets karaktär tenderar att bli förvanskad för att passa in i normen. 

Man kapslar sig in i sin förväntade roll och riskerar att bli bedömd utifrån tänkta stereotyper. 

Med andra ord är det lättare att generalisera en minoritet, enligt Kanter. Utifrån 

minoritetsteorin förväntas det att kvinnor eventuellt tar mindre risker än män, då de generella 

normerna och förväntningarna är att män är mer riskbenägna. Det finns även många nya studier 

som säger på att kvinnor är mer riskbenägna än sina manliga kollegor (Croson och Gneezy 2009; 

Eckel och Grossman 2008; Adams, Funk 2012), vilket säger emot vår forskningsfråga.  

 

Ju mer makt en grupp har desto större tyngd och genomslag får det perspektiv de företräder i vår 

världsbild, enligt maktteorin (Snickare, 2012). Det här leder till att makt och kön är nära relaterat 

till varandra, vilket är relevant i denna kontext. Kvinnor värderar miljöfrågor högre och uttrycker 

ofta högre riskuppfattning än sina manliga kollegor (Davidson & Freudenberg, 1996). Detta 

borde påverka miljövänligt beteende, som att exempelvis köpa miljövänlig bil eller grön el, 

menar Mellor (2007) .  

Vår empiriska studie visar att majoriteten av respondenterna anser att män generellt sett tar mer 

risker. Respondenterna i Sverige menar främst att det inte är några skillnader mellan män och 

kvinnor i bolagsstyrelser och koncernledning. Hur mycket risk man tar beror på individen, inte 

vilket kön man har. Det framträdde dock större skillnader mellan män och kvinnor under 

intervjuernas gång än vad de först påstod. När respondenterna var tvungna att välja vilka som tar 

mer risk, män eller kvinnor, valde majoriteten män. Det är dock en stor skillnad mot hur det var 

för bara något decennie sedan, då samtliga menar på att skillnaderna i riskbeaktningen är 

betydligt mindre idag. 

Vi upplevde en viss skillnad i huruvida svenska och norska respondenter svarade på våra 

intervjufrågor. De norska intervjukandidaterna var mycket mer öppna för att diskutera de 

eventuella skillnaderna mellan män och kvinnor inom ledande positioner. Både de norska 

kandidaterna (Østrem och Line) hade tydliga åsikter, baserat på sina egna erfarenheter, att 

kvinnor är mer tillbakadragna när det gäller att våga ta risker. De är även mer eftertänksamma 

och grundliga när det gäller beslut angående att ta risker. Østrem och Line menar att det dock 

är under utveckling. Kvinnor vågar ta mer risker idag jämfört med tidigare. Vid vår kvalitativa 

datainsamling är vår uppfattning att de svenska respondenterna var något politiskt korrekta och 
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kanske inte vågade uttrycka sig i ord som speglade deras verkliga erfarenhet och uppfattning.  

 

Sex av sju respondenter menar på att män är mer riskbenägna. Detta kom fram när 

respondenterna var tvungna att välja antingen män eller kvinnor som mest riskbenägna. 

Jacobsson förklarar att det ligger något i att kvinnor generellt sett tar färre risker. Det ligger i 

kvinnans natur att man ska värna om familjen. Man vill inte riskera sitt jobb för att sedan inte 

kunna servera mat på bordet till sina barn, förklarar hon vidare. Person X menar att vilka 

möjligheter man som man eller kvinna har att ta risker beror på individen och hur man väljer 

att leva sitt liv. Det bör inte generaliseras och har inte med könet att göra.  

 

Samtliga respondenter menar i vår kvalitativa undersökning att man inte tar olika risker som 

man eller kvinna men däremot är man som kvinna mer eftertänksam och studerar risker mer 

djupgående. Backlund refererar till ett exempel när de var i processen att eventuellt köpa en 

fastighet som råkade vara ett försäljningsställe för Porsche - alla män i styrelsen sa ja till 

transaktionen, förutom den enda kvinnan som noggrannare ville undersöka siffrorna inför 

investeringen. Fem av sju respondenter anser att kvinnor tänker mer hållbart. Line är en av två 

som inte överensstämmer med majoriteten. Han var själv den person som införde 

hållbarhetstänket i bolaget, då bolaget var nära att gå i konkurs. Det visar sig i vårt resultat att 

kvinnor och män tänker olika när det gäller hur snabbt ett beslut tas. Vi har inte fått starkt 

underlag för att kunna påvisa att män och kvinnor tar olika risker.  

 

Om män och kvinnor tar olika typer av risker kan inte stödjas i vår kvantitativa analys. 

5.3 Hur upplever män och kvinnor att man blir bemött som man 

respektive kvinna när man tar risker i styrelsen och 

koncernledning i fastighetsbolag? 

 
Maskulina och feminina stereotyper är olika, anser Regina O’Neill, professor i ledarskap och 

entreprenörskap. Att man har olika förväntningar på sig som man och kvinna kan leda till att 

man får ett annorlunda bemötande när man inte lever upp till bilden som ges av könen. 

Forskning visar att kvinnor och män på chefspositioner bemöts och bedöms på olika sätt. Wahl 

menar att män är en norm och kvinnor jämförs med normen, vilket kan påverka sättet att utföra 

arbetet. Kvinnor är ofta minoritet som ledare och utövar därför chefskap under olika villkor. 

Att man som kvinna i styrelser och koncernledningen i fastighetsbolag är en minoritet leder till 

att man blir bemött på ett annat sätt än män, menar minoritetsteorin. Man synliggörs mer om 

man tillhör minoritet och misslyckas. Kvinnor uppfattas som bättre chefer i dåligt presterade 

företag, då de anses som mer kapabla att ta skulden för misslyckandet. En studie visar att 

observatörer associerar män till ideala chefer i framgångsrika företag (Ryan et al. 2011), vilket 

kan påverka hur man blir bemött.  

 

Resultatet på denna forskningsfråga i vår kvalitativa studie var väldigt varierande. Vansvik på 

Wallenstam anser att hon aldrig har blivit bemött annorlunda på grund av sitt kön. Backlund 
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har inte heller uppmärksammat olika bemötande mot män och kvinnor - oavsett vad 

risktagandet hade för utfall. Østrem påpekar att det kan förekomma olika attityder och 

inställningar när man tagit en risk med utfall framgång. Män har en tendens att skryta mer om 

sin framgång, enligt honom. Kvinnor har generellt sett ett mindre behov av att marknadsföra 

sig själva och får därför inte samma uppmärksamhet när de lyckas, avslutar han. 

 

Person X drar slutsatsen att det inte är någon skillnad i bemötande vid beaktande av risk och 

kön, då risktagande är kopplat till vad individen har för erfarenhet och ambitioner. Intressant 

nog kopplar hen bemötandet med hur pass förberedd och påläst man är och om man har gjort 

sitt bästa under de förutsättningar som går att ta reda på. Person X anser att man därmed blir 

sämre bemött om man har slarvat i sin uppgift. Om det går dåligt är det såklart tråkigt, men det 

kan hända även den bästa. Det kan även bero på omständigheter som man inte kan rå för, 

förklarar Person X. 

 

Generellt sett tycker Jacobsson inte att kvinnor blir sämre bemötta om man misslyckas i sitt 

risktagande. Dock får man mer uppmärksamhet som kvinna i en mansdominerad bransch, 

vilket kan vara både negativt och positivt, påpekar hon. Hon menar att kvinnor har en tendens 

att gå upp i falsett och kan därmed uppfattas som tjatiga, hispiga och okontrollerade. Hon 

refererar till ett fall nyligen där hon fått höra av en utländsk kollega att hon hade “skrikit på̊ 

honom”, när hon bara sagt till honom på̊ skarpen. I det fallet upplevde hon att hon bara hade 

fått det bemötande för att hon var en kvinna. Detta bekräftar minoritetsteorin. 

 

Tre av våra sju respondenter tycker att det inte finns några skillnader i bemötandet med 

beaktning till risk och kön. De resterande fyra respondenterna tycker att det finns skillnader i 

hur man blir bemött som man och kvinna vid risktagande. Hur man blir bemött i samband 

med ett risktagande som man och kvinna kan inte styrkas av vår kvantitativa del. 

5.4 Påverkar andelen kvinnor i styrelse och koncernledning i 

fastighetsbolag företagens riskexponering? 
 

Som tidigare nämnts är den generella uppfattningen att män tar större risker än kvinnor, vilket 

borde indikera att en större andel kvinnor i styrelse och koncernledning i fastighetsbolag 

minskar företagets riskexponering. Teorin till detta avsnitt är åter igen kopplat till 

minoritetsteorier, maktteorier och könsmärkning. Denna forskningsfråga har vi valt att 

undersöka kvantitativt.  

 

Tyvärr visar vår kvantitativa analys ingen statistisk korrelation mellan de bolagen med större 

andel kvinnor och företagets riskexponering. Detta kan bero på för få observationer och vår 

insamlingsdata som inte uppfyller kraven för MANOVA. Vår kvalitativa studie antyder dock 

att det kan finnas skillnader i bolagets riskexponering beroende på andel kvinnor i styrelse 

och koncernledning. Det är därför av stort intresse att vidareforska inom detta område, med 

större antal observationer.   
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6. Slutsats 
 

Utifrån våra teorier som vi har valt att presentera och intervjukandidater kan vi bekräfta att det 

mellan könen finns skillnader i hur man definierar risk. Det hade eventuellt behövts fler 

respondenter, eller lika många av varje kön, för att få ett tydligare svar på denna 

forskningsfråga. Det kan också vara skillnad på individnivå i hur man betraktar och definierar 

risk. Med hänsyn till våra sju respondenter kan vi dra slutsatsen att det ändå existerar en viss 

skillnad. Den kvantitativa analysen stödjer inte denna slutsats.  

 

Generellt sett upplevs det enligt våra sju kandidater att män tar mer risker än kvinnor. Det 

framkom dock till en början inte av våra svenska intervjukandidater, då vi upplevde att de var 

något politiskt korrekta. Många påstod att det är större skillnader på individnivå. Att män 

allomfattande sett tar större risker än kvinnor upplevdes dock av majoriteten. Det framgick 

extra tydligt av de norska intervjukandidaterna. Därför kan slutsatsen dras att det generellt 

upplevs att män tar större risker än kvinnor i styrelser och koncernledning i fastighetsbolag. 

Man kan inte dra denna slutsats av den kvantitativa analysen.  

 

Svaren på hur man blir bemött när man tar risker som kvinna eller man är väldigt olika. 

Majoriteten påstår att det mest berodde på hur du är som person, mer än om du är en man eller 

kvinna. Teorier om hur män och kvinnor är som ledare visar dock på att det finns skillnader, 

vilket också kunde stödjas av vissa av våra intervjukandidater. Slutsatsen är att skillnader i hur 

man blir bemött som man eller kvinna när man tar risker i styrelser och koncernledning generellt 

sett inte upplevs, men att det förekommer. Vår kvantitativa analys kan inte påvisa detta. 

 

Det uppmärksammades att det inte var stora skillnader mellan svaren beroende på om du var 

man eller kvinna. De stora skillnaderna i svaren var mellan svenska och norska 

intervjukandidater. Den kvantitativa studien visade att det inte fanns någon statistisk signifikant 

mellan andel kvinnor i styrelser och koncernledning och bolagens riskexponering (med hänsyn 

till nyckeltalen likviditet, soliditet, räntetäckningsgrad och skuldsättningsgrad).  

 

Eftersom att vår kvantitativa analys inte visar någon statistisk korrelation mellan de bolagen 

med större andel kvinnor och företagets riskexponering kan vi inte dra slutsatsen att andel 

kvinnor i styrelse och koncernledning påverkar fastighetsbolagets riskexponering.  

 

I denna studie har vi svar på hur risk betraktas. Hur de beaktas av män och kvinnor i styrelser 

och koncernledning i fastighetsbolag har denna studie inte kunnat svara på med statiskt 

signifikant resultat.  
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6.1 Metodkritik 

6.2 Kvalitativ analys 

 

Urvalet av respondenter påverkades av personernas vilja att delta i undersökningen. Ämnet om 

skillnader i kön kan uppfattas som känsligt. Intervjuerna har därför att i så stor omfattning som 

möjligt skett med respondenterna under personliga möten. Det kan vara svårt att 

fastställa om respondenterna har lämnat sanna svar i intervjuerna eller anpassat svaren efter 

vad de tror att intervjuaren vill att de ska svara, så kallade anpassningssvar finns risk för en 

snedvridning i resultatet. 

 

Vi är medvetna om att intervjupersonerna förmodligen är något vinklade i sina svar. Vi ställer 

oss frågan om vi hade fått annorlunda svar om vi hade varit av motsatt kön och undersökt 

samma fråga? Vi är medvetna om att många generaliserar. Man gör det ständigt men många 

förnekar det (William, 2000). Alla rapporterade studier innehåller någon typ av generalisering. 

Det som skiljer sig åt är bara vad folk identifierar generalisering som (William, 2000). 

 

I denna studie har vi fått svar på vad våra respondenter har för åsikter utifrån deras erfarenhet. 

Kanske skulle någon annan som följer vår metod få andra nyanser av svar? 

 

Antalet respondenter kan påverka hur mycket vi kan påvisa av en allmängiltig bild av hur 

fastighetsbolagens män och kvinnor i styrelser och koncernledningen betraktar och beaktar risk. 

Det kan därför diskuteras hur bra sju intervjuer är för att kunna dra en slutsats om den allmänna 

bilden i fastighetsbolagens styrelser och koncernledning. Antal kvinnliga respondenter kan 

också påverka resultatet. Det optimala vore att ha intervjuat lika många kvinnor som män. 

Varför vi inte gjorde det berodde främst på att vi inte fick tag på lika många kvinnliga 

respondenter som satt i styrelsen eller var verksam i koncernledningen i fastighetsbolag.  

6.3 Kvantitativ analys 

 

Vi har tittat på förhållandet mellan soliditet, likviditet, räntetäckningsgrad, skuldsättningsgrad 

och andel kvinnor i styrelsen och koncernledningen. Data är inhämtat från bolagens 

årsredovisningar. Årsredovisningar är mest troligt pålitliga, men man ska läsa dem med 

försiktighet då det kan ligga i styrelsens intresse att försköna uppgifterna i årsredovisningen.  

 

Parametrarna, soliditet, likviditet, räntetäckningsgrad och skuldsättningsgrad behöver inte 

nödvändigtvis förklaras av vår oberoende variabel, andel kvinnor i styrelsen, utan kan bero på 

externa faktorer i form av till exempel konjunktursvängningar. De grundläggande antaganden är 

ej uppfyllda när vi genomförde MANOVA. De som inte uppfylldes var linjäritet och 

normalfördelningen. Det är även för få observationer för att kunna dra en rättvis slutsats. 
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Statistik behöver inte helt överensstämmer med verkligheten i alla avseenden, utan ska beaktas 

kritiskt. 

 

För ett mer givande resultat kunde nyckeltal som har större koppling till risk analyserats. 

Slutsatsen har dragits att nyckeltal som likviditet inte är så relevant och givande i denna 

studie. Ur den kvantitativa analysen kan vi inte få ut vilka olika typer av risker som man som 

man och kvinna tar. Det kan inte heller konstateras hur man blir bemött vid risktagande som 

man och kvinna. Syftet med den kvantitativa analysen är att hitta korrelation mellan andel 

kvinnor i styrelsen och koncernledningen fastighetsbolagens riskexponering.    

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Intervjuerna visade att det fanns skillnader mellan män och kvinnor i norska fastighetsbolag. 

Vår MANOVA visade inte det. Vår kvantitativa analys visar inte någon statistisk korrelation 

mellan de bolagen med större andel kvinnor och företagets riskexponering, men vår 

kvalitativa studie antyder det. Det är därför av stort intresse att forska vidare inom detta 

område, med större antal observationer.   

 

Det kan vara intressant att göra en djupare analys på varför det skiljer sig så mycket mellan 

svenska och norska företag och analysera om det beror på att norska fastighetsbolag har 

könskvotering eller har en annan riskkultur jämfört med Sverige. 

 

Ett annat intresseväckande förslag på̊ fortsatt forskning är att undersöka länder mer 

djupgående som lagstadgat könskvotering i bolagsstyrelser. Detta för att se vad lagen fått för 

effekter på olika områden som till exempel könsmärkning, risktagande och bolag både före 

och efter lagstiftningen. 

 

Vi behandlar i vår uppsats hur risker betraktas och beaktas av kvinnor och män i ledande 

positioner, men vi tittar inte närmare på̊ rekryteringsprocessen till dessa beslutsfattande 

positioner. Rekryteringsprocessen är något som vi anser att det bör forskas vidare om för att 

utreda om det blir eventuella skillnader i hur man beaktar risker. Går man på vissa egenskaper 

som kan tyda på att man exempelvis är mer riskbenägen och våghalsig? 

6.5 Reflektioner kring studien 

 

Vi tycker att denna studie har varit intressant att arbeta med, då det är ett aktuellt ämne och har 

väckt intresse och frågor hos oss. Utifrån den aspekt vi valt att titta på undersökningsområdet i 

den kvalitativa analysen har vi fått fram givande information och intressanta diskussioner har 

förts med respondenterna – speciellt med de norska.  

 

Undersökningarnas utgångsläge har dock inte varit den mest optimala då vi hade önskat att 



37 
 

intervjua fler (i den kvalitativa studien) och behövt mer data (i den kvantitativa studien). Varför 

vi haft få observationer i den kvantitativa analysen, MANOVA, beror främst på att det var svårt 

att få tag på underlag till många fastighetsbolag.  Den kvalitativa undersökningens icke 

optimala utgångsläge beror främst på tidsbrist och eventuell ovilja att ställa upp hos 

kandidaterna då det är ett relativt känsligt ämne. Det optimala hade varit att intervjua lika 

många kvinnor och män. Detta beror på att det har varit svårt att få tag på kvinnliga 

respondenter, då de är en underrepresenterande grupp i bolagsstyrelser och koncernledningar i 

fastighetsbolag. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjumall 

 

1. Namn & företag: 

2. Utbildning: 

3. Hur har din karriär sett ut? 

4. Vilket/ vilka eventuella styrelse/chefsuppdrag har du haft tidigare? 

5. I vilken ålder fick du ditt första styrelseuppdrag/chefsroll? 

6. Vilka styrelseuppdrag/ledningsposition har du idag? 

7. Vad innebär risk för dig? 

8. När har du tagit risker? 

9. Vad betyder det att ta en risk i fastighetsbranschen? 

10. Möter man samma möjlighet att ta risker som man och kvinna? 

11. Vad får du för konsekvenser om du misslyckas i ditt risktagande? Hur uppfattas ditt 

misslyckandes av andra i ledningsgruppen? 

12. Tror du att du skulle få andra konsekvenser om du var av det motsatta könet? 

13. Hur mycket tillåter man dig att ta risker? 

14. Tror du att du skulle få mer/mindre tillåtelse att ta risker om du var av det motsatta könet? 

15. Om du lyckas med ditt risktagande, vad får det för konsekvenser? 

16. Tror du att du hade fått andra konsekvenser om du var av det motsatta könet? 

17. Vilka tar snabbast beslut enligt dig – män eller kvinnor? 

18. Vilka tar störst risk – män eller kvinnor? 

19. Vilka tänker mer på hållbarhet och tänker långsiktigt – män eller kvinnor? 

20. Vilka är mest omtänksamma – män eller kvinnor? 
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Bilaga 2 – Output från MANOVA  
 

Tests of Between-Subjects Effects
a
 

Source Dependent Variable Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square 

Corrected Model 

NySoliditet14 2453038,831
b
 1 2453038,831 

NyLikviditet14 136,578
c
 1 136,578 

Räntetäckningsgrad14 ,243
d
 1 ,243 

Skuldsättningsgrad14 ,061
e
 1 ,061 

Intercept 

NySoliditet14 2910416,566 1 2910416,566 

NyLikviditet14 14805,867 1 14805,867 

Räntetäckningsgrad14 134,671 1 134,671 

Skuldsättningsgrad14 32,057 1 32,057 

Kvinnoinfluerad14Over32proc 

NySoliditet14 2453038,831 1 2453038,831 

NyLikviditet14 136,578 1 136,578 

Räntetäckningsgrad14 ,243 1 ,243 

Skuldsättningsgrad14 ,061 1 ,061 

Error 

NySoliditet14 9523532,974 16 595220,811 

NyLikviditet14 24089,334 16 1505,583 

Räntetäckningsgrad14 48,704 16 3,044 

Skuldsättningsgrad14 2,788 16 ,174 

Total 

NySoliditet14 12987168,295 18 
 

NyLikviditet14 47987,912 18 
 

Räntetäckningsgrad14 253,034 18 
 

Skuldsättningsgrad14 46,998 18 
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Corrected Total 

NySoliditet14 11976571,806 17 
 

NyLikviditet14 24225,912 17 
 

Räntetäckningsgrad14 48,947 17 
 

Skuldsättningsgrad14 2,849 17 
 

 

Tests of Between-Subjects Effects
a
 

Source Dependent Variable F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 

NySoliditet14 4,121
b
 ,059 ,205 

NyLikviditet14 ,091
c
 ,767 ,006 

Räntetäckningsgrad14 ,080
d
 ,781 ,005 

Skuldsättningsgrad14 ,350
e
 ,562 ,021 

Intercept 

NySoliditet14 4,890 ,042 ,234 

NyLikviditet14 9,834 ,006 ,381 

Räntetäckningsgrad14 44,241 ,000 ,734 

Skuldsättningsgrad14 183,943 ,000 ,920 

Kvinnoinfluerad14Over32proc 

NySoliditet14 4,121 ,059 ,205 

NyLikviditet14 ,091 ,767 ,006 

Räntetäckningsgrad14 ,080 ,781 ,005 

Skuldsättningsgrad14 ,350 ,562 ,021 

Error 

NySoliditet14 
   

NyLikviditet14 
   

Räntetäckningsgrad14 
   

Skuldsättningsgrad14 
   

Total 

NySoliditet14 
   

NyLikviditet14 
   

Räntetäckningsgrad14 
   



46 
 

Skuldsättningsgrad14 
   

Corrected Total 

NySoliditet14 
   

NyLikviditet14 
   

Räntetäckningsgrad14 
   

Skuldsättningsgrad14 
   

 

a. Kvinnoinfluerad14 = Andel kvinnor >24% 

b. R Squared = ,205 (Adjusted R Squared = ,155) 

c. R Squared = ,006 (Adjusted R Squared = -,057) 

d. R Squared = ,005 (Adjusted R Squared = -,057) 

e. R Squared = ,021 (Adjusted R Squared = -,040) 

 

Multivariate Tests
a,b

 

Effect Value F Hypothesis df Error df 

Intercept 

Pillai's Trace ,980 158,505
c
 4,000 13,000 

Wilks' Lambda ,020 158,505
c
 4,000 13,000 

Hotelling's Trace 48,771 158,505
c
 4,000 13,000 

Roy's Largest Root 48,771 158,505
c
 4,000 13,000 

Kvinnoinfluerad14Over32proc 

Pillai's Trace ,213 ,881
c
 4,000 13,000 

Wilks' Lambda ,787 ,881
c
 4,000 13,000 

Hotelling's Trace ,271 ,881
c
 4,000 13,000 

Roy's Largest Root ,271 ,881
c
 4,000 13,000 

 

Multivariate Tests
a,b

 

Effect Sig. Partial Eta Squared 

Intercept Pillai's Trace ,000 ,980
c
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Wilks' Lambda ,000 ,980
c
 

Hotelling's Trace ,000 ,980
c
 

Roy's Largest Root ,000 ,980
c
 

Kvinnoinfluerad14Over32proc 

Pillai's Trace ,502 ,213
c
 

Wilks' Lambda ,502 ,213
c
 

Hotelling's Trace ,502 ,213
c
 

Roy's Largest Root ,502 ,213
c
 

 

a. Kvinnoinfluerad14 = Andel kvinnor >24% 

b. Design: Intercept + Kvinnoinfluerad14Over32proc 

c. Exact statistic 

 



 

 


