
 

Resultat fra n intervjuer och 
utformningen av enka ten diskuterades 
pa  det tredje referensgruppsmo tet  

Den 14 september 2016 var det dags för det tredje referensgruppsmötet inom projektet 

”Kvinnor och män i styrelser och åtgärder för energi-och klimateffektivitet”. Fokus denna 

gång var dels att presentera och diskutera resultat från intervjuer som gjorts med 

styrelseledamöter i Sverige och dels att diskutera utformningen av en enkät som skall skickas 

till styrelseledamöter i Sverige och Norge i november 2016.  

Forskarna redovisade först resultat från intervjuer om hur man ser på klimatfrågan och 

företagens klimatarbete, som gjorts bland transport- och tillverkningsföretag i Sverige. Här 

verkar det finnas en tydlig skillnad mellan äldre styrelseledamöter (>65 år) och yngre (<50 år) 

angående hur man ser på klimatfrågan: något man inte behöver oroa sig för eftersom vädret 

alltid har förändrats; eller något som oroar och som man måste förhålla sig till. Deltagarna i 

referensgruppen hade många frågor och kommentarer till dessa resultat. Motiv att ta hänsyn 

till klimatfrågan om det inte specifikt nämns står i ägardirektiven diskuterades också. Det 

påpekades också att många företag t.ex. kommunala inte vill ligga i framkant när det gäller 

klimatarbete. 

Sedan presenterade forskarna exempel på frågor som kan komma att ingå i enkäten (se ovan) 

och som handlade om hur man ser på klimatförändringen: om man tror att den finns, om man 

tror att Sverige eller andra läder drabbas och i så fall när. Frågor om hur man ser på arbete i 

styrelsen kommer också att ingå och utmynna i en analys om man kan se skillnader mellan 

kvinnor och män. Referensgruppsdeltagarna lovade titta på de färdigutvecklade frågorna 

innan enkäten skickas ut. Resultat från en textanalys av dokument från norska transport- och 

tillverkningsföretag presenterades kort och det var inte så väl ställt med kvinnor och klimat 

där heller. 

Mötet avslutades med att boka de två sista mötena i projektet som kommer att äga rum den 23 

februari 13-15 (norska intervjuer klara, preliminära resultat från enkäten) och den 18 oktober 

13-16 (i stort sett alla resultat framtagna) med en AW.  

  
Ingalill Söderberg presenterar resultat från den svenska intervjuundersökningen 

 


