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Sammanfattning 
 

Andelen kvinnlig representation i bolagsstyrelser har ökat sedan ett decennium 

tillbaka vilket rangordnar Sverige som ett av de länder i Europa med högst andel 

kvinnor i bolagsstyrelserna. Trots positiv utveckling är kvinnor fortfarande 

underrepresenterade i förhållande till det lagstiftade förslag som den svenska 

regeringen arbetat fram som förordar att kvinnor ska representeras till 40 procent i 

bolagsstyrelserna.  

  

Tidigare forskning har uppmärksammat på vilket sätt ett ökat kvinnligt perspektiv 

kan bidra till företagens utveckling och ekonomiska prestation men att finna 

teoretiska underlag har visat sig vara problematiskt. Forskningen kring hur ett ökat 

kvinnligt perspektiv kan påverka företagens lönsamhet är tvetydigt. Vår studie ämnar 

undersöka om det finns ett samband mellan könsdiversifiering i styrelsen och Tobins 

Q. Tillika undersöks om det finns en samvariation mellan andelen kvinnlig 

styrelserepresentation med kvinnligt aktieägande samt om styrelsen representerar det 

kvinnliga aktieägarnas röster.  

 

Vår teoretiska referensram grundar sig i teorier som ger en överblick över förståelsen 

i den underliggande dynamiken i hur bolagsstyrelser agerar samt fungerar. Studiens 

tillvägagångssätt bygger på en deduktiv forskningsmetodik som sedermera grundar 

sig i tidigare forskning inom det valda ämnet.  

  

Syftet med denna studie är att bidra till den rådande samhällsdebatt kring hur 

begreppet jämställdhet i bolagsstyrelser har en betydelse för aktieägarvärdet samt att 

försöka fylla det forskningsgap som påvisar dubbeltydiga resultat. Vår studie visar 

att det föreligger ett positivt signifikant samband mellan andelen kvinnor i 

bolagsstyrelser och Tobins Q och att andelen kvinnor i styrelsen kan representera de 

kvinnliga aktieägarna. Med hänsyn till denna studie föreslås att representationen av 

kvinnor i bolagsstyrelser kan bidra till ökad ekonomisk prestation, legitimitet samt 

förbättrad representation av företagets intressenter.  

 

 

Nyckelord: Könsdiversifiering, bolagsstyrelser, Tobins Q, legitimitet, kvinnligt 

aktieägande.  

 

 



 

Abstract 
 

The female representation in swedish corporate boards has increased over the last 

decades. Despite positive development women are still underrepresented in relation 

to the statutory proposal the swedish government try to pursuit, which advocates 

female representation to be defined by 40 percent in corporate boards. In this report, 

we examine whether there is a coherence between gender diversity in corporate 

boards and Tobins Q ratio. Also, if there is a co-variation among the proportion of 

female board members with female shareholders.  

 

Our results indicate that there is a positive significant correlation between the 

proportion of women in corporate boards and Tobins Q ratio and that the proportion 

of female board members can represent the female shareholders. In view of this 

study, it is proposed that the representation of women in corporate boards can 

contribute to increased economic performance, legitimacy and improved 

representation of the company's stakeholders.  

 

The purpose of this study is to contribute to the prevailing social controversy about 

how the concept of gender equality in corporate governance has a fundamental 

connotation for the shareholder value and to try to fill the research gap that shows 

equivocal results.  

 

 

Keywords: Gender diversity, corporate boards, Tobins Q ratio, legitimacy, female 

sharehold
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1 Inledning  

Studien inleder och behandlar bakgrunden till det valda forskningsområdet som 

behandlar könsdiversifiering i svenska bolagsstyrelser samt dess effekt på ekonomisk 

prestanda. Detta kommer mynna ut i en problemformulering samt en skildring kring 

problematiken ämnet står inför. Här beskrivs studiens syfte och så presenteras även 

att en kort disposition.  

1.1 Bakgrund  

Andelen kvinnor i bolagsstyrelser är ett flitigt omdebatterat ämne inom det svenska 

näringsväsendet. Alltifrån börsbolagens styrelser till den svenska ministern med 

ansvar för jämställdhetsfrågor har diskuterat åtgärder för att rätta till det som upplevs 

som ett problem, nämligen att det är tunnsått med kvinnliga styrelseledamöter inom 

svenskt näringsliv. Henrekson (2004) menar att anledningen till detta är att 

näringslivet har varit och anses vara av mansdominerad prägel. Enligt rapporten 

Kvinnoindex från Andra AP-fonden (2016) så går dock utvecklingen framåt och 

andelen kvinnliga styrelseledamöter har ökat det senaste decenniet. Mellan åren 2002 

och 2016 har andelen kvinnor ökat med 25 procent och kvinnorna utgör år 2016 

knappt 31 procent av de börsnoterade bolagens styrelseledamöter.  

 

Daunfeldt och Rudholm (2012) menar att denna problematik har lett till en debatt 

huruvida den svenska regeringen ska agera och implementera ett regelverk för att 

öka den kvinnliga representationen i svenska bolagsstyrelser. Ett argument för 

reglering är att könsdiversifiering kan förbättra den ekonomiska prestandan hos 

bolag då det finns åtskilliga teoretiska grunder som talar för att en högre andel 

kvinnor associeras med förbättrad ekonomisk prestanda. En diversifierad styrelse 

skulle kunna leda till en bättre förståelse av marknader på grund av ökad kreativitet 

och produktivitet, förbättrat beslutsfattande samt en förbättrad bild av bolaget.  

 

Enligt promemorian (DS 2006:11) som Justitiedepartementet har utvecklat framgår 

det att regeringen vill driva på i jämställdhetsutvecklingen och har lagt fram ett 

lagförslag som förordar att minst 40 procent av det underrepresenterade könet ska 

utgöras av styrelsen i aktiemarknadsbolag. Norge införde en lag om könskvotering 1 

januari år 2006 som innebar att minst 40 procent av de börsnoterade bolagens 

styrelseledamöter ska representeras av kvinnor. Därefter har flertalet europeiska 

länder som Frankrike och Spanien valt att gå i samma fotspår och införa en 

lagstiftning om kvotering.  

1.1.1 Könsdiversifiering i bolagsstyrelser  

Debatten om att införa en lagstiftad könskvotering har länge legat i fokus inom det 

svenska näringslivet och regeringen har anförtrott bolagsstyrelserna att ta itu med 

denna fördelningsproblematik på egen hand. Även om kvoteringsförslaget av 

regeringen baseras på framförallt etiska grunder så framhålls det även att man vill 

kunna ta till vara på den yrkesbakgrund och kvalifikationer som kvinnor besitter, då 

det finns en tydlig utveckling som pekar på att en majoritet av de som har 

eftergymnasial utbildning är kvinnor. Enligt den senaste promemorian DS (2016:32) 

från Justitiedepartementet framhäver man att det ligger i företagens intresse att 

tillvarata den kompetens som kvinnor besitter och att en jämn könsfördelad 
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bolagsstyrelse ger bolagen ett mångfaldigt beslutsfattande. Enligt Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning (2016) som omfattas av svenska börsnoterade bolag ska det 

upprätthållas en bolagsstyrning som säkerställer ett så ansvarsfullt och hållbart arbete 

som möjligt för dess aktieägare. Under det senaste decenniet har riktlinjerna1 för 

bolagsstyrning utvecklats och indikatorer som mångfald och jämställdhet har fått en 

ökad betydelse för investerare som förutsättning för bolagens ekonomiska resultat. 

En jämn könsfördelning är eftersträvansvärd med hänsyn till ett bolags 

styrelsesammansättning samt styrelseledamöternas kompetens och erfarenhet. 

 

 
 

Figur 1 Andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser 

 

 
 
Figur 1 redogör för en karakteristisk ökning av andelen kvinnlig representation i svenska 
bolagsstyrelser baserat på ett genomsnitt på OMX Stockholm under tidsperioden 2011–2015 
enligt Andra AP-fonden (2016). Detta står i kontrast och jämför med studiens urval baserat 
på 160 observationer, vilket är 32 svenska noterade bolag under samma tidsperiod. (Se 
Bilaga 1 för urvalsram).  
 

1.1.2 Styrelsens sammansättning och intressen  

Blom och Kärreman (2012) fastslår att styrelsen kan ses som ett organ inrättat för att 

hantera separationen mellan aktieägare och företagsledning. Enligt Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning (2016) väljer styrelsen i sin tur ut verkställande direktör som 

sköter företagets förvaltning men styrelsen behåller fortfarande den övergripande 

kontrollen av företaget. Blom och Kärreman poängterar vidare att bolagsledningens 

                                                 
1 En samling svenska riktlinjer för bolagsstyrning är framtagen av Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

som ska tillämpas av alla svenska bolag som är börsnoterade för att understödja god sed vid 

bolagsstyrning. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016).  
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huvuduppgift är att maximera vinsten och styrelsen ska kontrollera och följa upp 

företagsledningens verksamhet. Freeman och Reed (1983) menar att detta inte 

behöver betyda att man enbart beaktar aktieägarperspektivet i styrelsens arbete, utan 

det finns även andra aktörer utöver ägarna som är intresserade av att 

företagsledningen handlar på ett visst sätt. Bland dessa intressenter hittar man 

anställda i företaget och samhället. Det är därför nödvändigt att en styrelse tar hänsyn 

till andra intressenters anspråk, vid sidan av aktieägarna. Aktieägarna utser styrelsen 

på bolagsstämmor och har därigenom ett inflytande över styrelsens sammansättning.  

 

Campbell och Minguez-Vera (2008) menar att till följd av flertalet ekonomiska 

skandaler under 1990-talet samt den senaste finanskrisen har styrelsens roll som 

övervakare uppmärksammats och flera studier har riktat fokus till hur 

sammansättning av styrelsen påverkar dess arbete. Lorsch (2017) hävdar att 

sammansättningen av styrelsen får en betydande inverkan på hur väl styrelsen 

fungerar och hanterar olika problem som dyker upp. Lorsch menar även att styrelser 

bör utformas på ett sådant sätt att de kan vara representativ för företagets samtliga 

intressenter och inte enbart ägarna. 

 

Hur väl styrelsen fungerar och utför sina uppgifter är även orsakat av individens 

kvalifikationer samt bakgrund. Detta är något som Lorsch (2017) konstaterat efter att 

ha studerat bolagsstyrelser i Amerika. Lorsch menar att hur styrelseledamöterna 

agerar i olika situationer beror till stor del på deras erfarenhet, bakgrund, tankesätt 

eller förhållande till bolaget. Lorsch föreslår att bolagsstyrelsen ska studeras som ett 

komplext socialt system där sammansättning av gruppen påverkar dess kapacitet på 

ett meningsfullt sätt när det kommer till att hantera olika situationer. Lorsch betonar 

även att styrelsens representativa roll bör beaktas och därför borde styrelsen utformas 

på ett sådant sätt att det kan vara representativa för ägarna och företagets intressenter. 

Desvaux et al. (2007) menar att en grupp med hög mångfald innehar flera perspektiv 

och har därför bättre förutsättningar för problemlösning.   

 

De ekonomiska argumenten för ökad jämställdhet grundar sig i de direkta och 

indirekta fördelar som potentiellt uppstår genom att mer tydligt återspegla de 

demografiska egenskaperna hos viktiga intressentgrupper som investerare. Randøy et 

al. (2006) menar att mångfald kan bidra till flera perspektiv och därför en ökad 

kreativitet, förståelse samt förbättrad problemhantering. Detta går i linje med vad 

Carter et al. (2003) poängterar om att mångfald spelar en viktig roll och att 

människor med olika bakgrund, kvalifikationer samt kön ställer olika typer av frågor, 

vilket kan stärka styrelsen som kontrollorgan gentemot ledningen. De ekonomiska 

fördelarna kan även härledas till att företag med en hög andel kvinnor i 

bolagsstyrelser får bättre framtoning vilket ökar dess konkurrenskraft. Brammer et al. 

(2007) nämner att flertalet organisationer börjar värdesätta jämställdhet och även 

gjort offentliga utlåtanden om att i första hand söka investeringar som går i linje med 

detta. Ett exempel på detta återfinns i Westholm (2011) som påvisar att Folksam 

tillsammans med ett flertal utländska investerare har ingått ett nytt samarbete för 

ökad jämställdhet och mångfald i bolagsstyrelser.  

 

1.2 Problematisering  

Det senaste decenniets forskning och intensiva debatt om kvinnors 

underrepresentation i bolagsstyrelser har gett avtryck i samhället och är ett 



 

4 

kontroversiellt dilemma. Att beakta samhället som en komponent som kan påverka 

genom informella och formella krav kan bidra till en ökad förståelse kring hur 

kvinnans roll i bolagsstyrelser påverkat företagen.  

 

De ekonomiska argumenten för fler kvinnor i näringslivet bygger på att en större 

andel kvinnor direkt och indirekt kan påverka bolaget till att bli mer 

konkurrenskraftigt och effektivt. Adams och Ferreira (2009) hävdar att kvinnliga 

ledamöters beteendemönster skiljer sig från männen och bidrar till flera perspektiv 

och därmed en större kapacitet att hantera en effektiv problemlösning. Desvaux et al. 

(2007) bekräftar det som går i linje med Adams och Ferreira att en ökad andel 

kvinnor i bolagsstyrelser bidrar till att ge företaget en god profil vilket kan öka 

företagets konkurrenskraft genom en bättre förhandlingsposition mot intressenter. 

 

Burke och Vinnicombe (2008) betonar dock att tidigare forskning som påvisar ett 

samband mellan ökad kvinnlig representation med förbättrad ekonomisk prestanda 

och ökad kvalitet i bolagsstyrning, finns det dock ingen reliabilitet i förhållandet 

mellan dessa. Joecks et al. (2013) ställer sig kritisk till flertalet av tidigare studier 

gjorda inom ämnet då han menar att andelen kvinnor skiljer sig åt så pass mycket 

mellan undersökningarna att de är svåra att jämföra. Joecks et al. menar att en 

bolagsstyrelse med en låg andel kvinnor i många fall inte kommer att få någon 

påtaglig effekt för att det kvinnliga perspektivet kan komma att marginaliseras.  

 

I denna studie fokuserar vi på vad kvinnor bidrar med till styrelsens effektivitet i ett 

svenskt sammanhang. Enligt Andra AP-fonden (2016) så har andelen kvinnor i 

bolagsstyrelserna ökat men 25 procent från år 2002. Vilket placerar Sverige som ett 

av de länder i Europa med högst kvinnorepresentation i bolagsstyrelserna menar 

Europaportalen (2016). 

 

1.3 Problemformulering 

• Hur ser sambandet ut mellan en ökad andel kvinnor i bolagsstyrelser och 

Tobins Q2?  

 

• Hur ser sambandet ut mellan en ökad andel kvinnor i bolagsstyrelser och 

kvinnligt aktieägande?  

 

1.4 Syfte  

I denna uppsats avser vi att undersöka sambandet mellan kvinnors representation i 

svenska börsnoterade bolagsstyrelser med Tobins Q. Vi studerar även om andelen 

kvinnor har ett samband med kvinnligt aktieägande eftersom bolagsstyrelsens 

huvudsakliga uppgift är att representera och förvalta aktieägarnas intressen. Studien 

baseras på ett specifikt urval om ett trettiotal svenska noterade bolag där det skett en 

förändring i dess utveckling av könsdiversifiering. Vi ämnar med denna studie till att 

kunna bidra till den rådande samhällsdebatt genom att studera hur könsdiversifiering 

i bolagsstyrelser har en effekt på bolagens ekonomiska prestanda samt ytterligare 

                                                 
2 Tobins Q är ett mått som avspeglar marknadens förväntningar företagets framtida lönsamhet. Tobins 

Q beräknas genom att addera bolagets marknadsvärde med totalt bokförda skulder för att sedan ta 

fram kvoten dividerat med bolagets totala tillgångar.  
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kunna belysa hur begrepp som jämställdhet har en essentiell betydelse för ett bolags 

aktieägarvärde samt legitimitet.  

 

1.5 Disposition  

Uppsatsens framställning disponeras på följande sätt. 

 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram 

 

Här ämnar vi att presentera ett antal teorier som är viktiga för vår hypotesutveckling 

och som kommer genomsyra resterande delar av uppsatsen. I denna del presenteras 

även tidigare forskning på området könsdiversifiering i bolagsstyrelser samt hur det 

påverkat ekonomisk prestanda och bolagsstyrning generellt.  

 

Kapitel 3 – Metod  

 

Denna del avser metod samt hur vi gått tillväga för att lyckas med denna 

undersökning. Studien omfattas av en deduktiv forskningsmetodik som bygger på 

tidigare forskning inom det valda ämnet för att kunna besvara två 

hypotesutvecklingar och formulera syftet med studien. Kapitlet baseras på ett 

specifikt urval samt vilka kriterier som avses. Även hur datainsamling gått till och 

diverse variabler som vi anser viktiga för att kunna se en samvariation i vår 

hypotesutveckling. 

 

Kapitel 4 – Empirisk undersökning  

 

I detta kapitel presenterar vi och framställer deskriptiv statistik i form av de 160 

specifika observationer som vi avsett att utföra. Den datainsamling som vi utfört har 

analyserats via statistikprogrammet STATA och har omfattat 32 stycken svenska 

börsnoterade bolag observerade under tidsperioden 2011–2015. 

 

Kapitel 5 – Analys  

 

I detta kapitel avser vi att presentera och diskutera ett resultat som ska koppla ihop 

den empiriska undersökningen med hjälp av den teoretiska referensram vi valt ut för 

studien samt tidigare studier inom det valda forskningsområdet.  

 

Kapitel 6 – Slutsatser 

 

Här ämnar vi besvara våra hypoteser med hänsyn till valda teorier. Avslutningsvis 

presenteras även reflektioner kring ämnet.  
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2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen innefattar ett antal teorier som är viktiga för vår 

hypotesutveckling och som kommer genomsyra resterande delar av uppsatsen. I 

denna del presenteras även tidigare studier på området könsdiversifiering i 

bolagsstyrelser och hur det påverkat ekonomisk prestanda samt dynamiken i 

bolagsstyrning. De tidigare studierna har för avsikt att belysa att ämnet är 

omdebatterat samt bygger en grund för våra hypoteser. En majoritet av forskningen 

på området är utförd i Amerika men är ett internationellt fenomen, därav har vi 

inkluderat europeisk samt svensk forskning för att få en bredare insikt i ämnet.  

 

2.1 Agentteorin  

Vi inleder den teoretiska referensramen med att redogöra för den mest inflytelserika 

teoribildningen inom bolagsstyrning - agentteorin. Vilken ska ses mot bakgrund av 

den intressekonflikt som antas råda mellan aktieägare och de som sköter 

förvaltningen av bolaget, och i förlängningen problemet kring hur man ska förmå 

företagsledningen att agera i linje med ägarintresset.  

 

(Jensen och Meckling, 1976; Fama och Jensen, 1983) menar att en central 

utgångspunkt i agentteorin är separationen av ägande och kontroll av företaget. 

Under 1900-talet har utvecklingen i grova drag gått från en situation där ägaren även 

utgjorde företagsledningen, till en situation där en mer utvecklad finansmarknad har 

skapat möjlighet för flertalet ägare att investera i publika bolag. Detta har sedan 

skapat ett behov av att delegera ett operativt ledningsansvar till en professionell 

yrkesgrupp av företagsledare, vilket har minskat ägarnas direkta kontroll över sin 

investering. Enligt detta synsätt är aktieägarna riskbärande huvudmän, eller 

principaler och företagsledningen deras beslutsfattande ombud eller agenter.  

 

Jensen och Meckling (1976) förklarar att ett viktigt antagande i agentteorin är att 

medan aktieägarna vill ha maximal avkastning på investerat kapital, är detta inte med 

nödvändighet vad den tillsatta företagsledningen prioriterar. Bolagsstrukturen är ofta 

skilda från varandra vilket kan medföra en splittrad syn på hur bolagets verksamhet 

ska bedrivas. Problematiken eller intressekonflikter som kan uppstå mellan dessa 

parter benämns som agentkostnader, det vill säga de kostnader som kan hänföras till 

upprättandet och övervakningen av kontrakt mellan parter med olika och möjligen 

motsatta mål, där ägarna genom kontroll och incitament försöker säkerställa 

ledningens fokus på aktieägarvärdet. Agentkostnader innefattar därför alla kostnader 

som inte är kopplade till att maximera vinsten på ett hållbart sätt. Alla kostnader som 

det innebär för styrelsen att kontrollera, övervaka eller initiera företagsledningen i 

rätt riktning.  

2.1.1 Könsdiversifiering ur ett agentteoretiskt perspektiv  

Carter et al. (2003) belyser könsdiversifiering ur ett agentperspektiv där fokus riktas 

mot styrelsens roll som övervakare och dess uppgift att reducera agentkostnader. 

Carter et al. föreslår att en heterogen styrelse kan vara mer effektiv i sin roll som 

övervakare på grund av att representationen av kvinnor i bolagsstyrelser kan medföra 

särpräglade perspektiv och erfarenheter som är jämförbara med deras manliga 

kollegor. Detta resonemang får stöd av Adams och Ferreira (2009) som konstaterar i 
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sin studie att könsdiversifierade styrelser har högre närvaro än styrelser som är 

mansdominerade. Studien påvisade även att de kvinnliga ledamöterna överlag hade 

högre närvaro än männen samt att de även i högre grad blir tilldelade 

företagsövervakande uppgifter. 

 

Adams och Ferreira (2009) menar att övervakning i en större utsträckning samt ett 

högre deltagande av styrelseledamöter kan ha både positiva och negativa effekter på 

ett företags ekonomiska prestanda. Eftersom bolagsstyrelser betraktas som en viktig 

komponent i att övervinna agentproblematik, hävdar litteraturen generellt att starkare 

bolagsstyrning bör öka aktieägarvärdet. Dock påvisar studien att en alltför tuff 

övervakning kan ha motsatt effekt och försvaga aktieägarvärdet.  

 

2.2 Institutionell teori  

Denna teoribildning har vi för avsikt att diskutera på grund av påtryckningar från 

samhället i form av förväntningar som ställs på bolagen som därmed påverkar 

styrelser och deras beteenden. DiMaggio och Powell (1983) menar att bolag och 

institutioner utvecklas i takt med att samhället och individens preferenser utvecklas. I 

takt med denna utveckling kommer inte bolag kunna ta beslut som ser likadana ut 

över en längre tid. För att en organisation ska kunna öka sin legitimitet i linje med de 

förväntningar samhället har och kunna överleva på sikt är traditioner och normer en 

viktig faktor. Fördelen med dessa traditioner och normer är att de även kan tillföra 

organisationen stabilitet och resurser. Detta kan uttryckas med följande: en 

organisations överlevnad beror således inte på hur effektivt den producerar en viss 

typ av vara. Snarare beror det överlevnaden på hur den använder dessa traditioner 

och normer som kan bidra med argument för att detta är en effektiv organisation.  

2.2.1 Isomorfism och dess mekanismer  

DiMaggio och Powell (1983) beskriver hur organisationer påverkas av sin 

omgivning som tillika består av andra organisationer, samt hur dessa kommer att 

följa formella och informella regler, snarare än att välja rationella sätt att handla. I 

sin strävan att bli mer lika varandra, en så kallad homogeniseringsprocess, finns inget 

utrymme för att handla självständigt. Organisationer blir avspeglingar av varandra i 

sin strävan att uppnå legitimitet. När denna process uppstår blir kravet på 

homogenisering ofrånkomligt och detta resulterar i isomorfism. DiMaggio och 

Powell (1983) förklarar att det finns tre olika former av isomorfism:  

 

Tvingande isomorfism kommer framför allt från politiska påtryckningar och statens 

sätt att bidra med reglerande översikter och kontroller, där starka organisationer 

kräver av svaga organisationer inom samma fält att de ska anpassa sig till formella 

och informella krav. Den starkaste organisationen i detta fall är staten, som påverkar 

både genom lagstiftning och genom eftertraktade resurser av andra organisationer.  

 

Imiterande isomorfism kommer ur känslan av osäkerhet. När en organisation 

använder sig av teknologi som den inte riktigt förstår, om dess strategiska mål är 

tvetydiga eller om omgivningen är osäker på organisationens värderingar kan den 

välja att imitera andra. Istället för att lösa de egna problemen imiterar de mindre 

framgångsrika organisationerna de som verkar vara mer framgångsrika. Detta på 

grund av att få den motsvarande legitimitet som den organisation som de väljer att 

imitera. Ökningen av kvinnliga styrelseledamöter i bolagsstyrelser kan ses som ett 
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exempel på imiterande isomorfism. Kravet på jämställdhet kan upplevas som 

tvetydigt och istället för att hitta egna förhållningssätt imiterar mindre framgångsrika 

bolag de större genom att ta in fler kvinnor i styrelserummet. På så sätt framstår de 

kvinnliga ledamöterna för de mindre framgångsrika bolagen som ett sätt att lösa 

jämställdhetsfrågan.  

 

Normativ isomorfism kommer främst ur professionalisering då det blir vanligare att 

folk har en akademisk utbildning. Detta blir även ett sätt att likrikta de olika 

organisationerna, då man menar att de som har en akademisk utbildning utvecklar 

nätverk. Det är genom dessa nätverk man bibehåller sin kunskap och likhet samt 

sprider nya idéer inom den egna gruppen. Ett sätt att exemplifiera normativ 

isomorfism är med den nuvarande ekonomutbildningen samt media som propagerar 

för en positiv bild av kvinnliga ledare. När kvinnor med akademisk utbildning 

anställs i organisationer kommer de att sprida den positiva bilden av de kvinnliga 

ledarna. Jämställdhet blir därmed en professionell norm i ledaryrket.  

2.2.2 Könsdiversifiering ur ett institutionellt perspektiv  

Brammer et al. (2007) argumenterar för att könsfördelningen i styrelsen är influerat 

av omgivningen som företaget verkar i. I sin studie som omfattar 72 bolag i 

Storbritannien kunde Brammer et al. påvisa att det fanns ett samband mellan ett 

bolags branschtillhörighet och kvinnors representation i bolagsstyrelser. Brammer et 

al. kontrollerade för både diversifiering av kön och etnisk bakgrund. Slutsatsen var 

att könsdiversifiering visade sig ha starkast koppling koppling till 

branschtillhörigheten. Brammer et al. fann att kvinnor var mest sannolika att vara 

representerade i branscher som finans och bank. Brammer et al. föreslår utifrån 

denna studie att det är framförallt närheten till slutkonsumenten som får en 

betydande inverkan på hur företagen väljer att låta kvinnor få ta plats. 

 

2.3 Legitimitetsteorin  

Denna teori anses även som en av grundstenarna i förståelsen kring dynamiken i 

bolagsstyrning. I detta avsnitt ämnar vi ta upp frågan kring legitimitet och hur det 

avspeglar sig i hur bolag handlar och fattar beslut. Legitimitetsteorin utgör därmed en 

grund för hur bolagen agerar samt tar beslut i linje med samhällets förväntningar. 

Därav fungerar denna teoribildning gemensamt med institutionell teori då 

organisationer och bolags beslutsfattande och handlingar påverkas av samhällets 

förväntningar och huruvida de kan uppnå legitimitet emot dessa. Suchman (1995) 

menar att legitimitet är svårtolkat i det begreppet att bolagen gör allt i sin makt för att 

eftersträva en så legitim bild som möjligt för att uppnå de förväntningar som externa 

aktörer och samhället generellt ställer på bolaget. Detta försöker bolagen uppnå 

genom handlingar som anses önskvärda, korrekta eller lämpliga i linje med 

samhällets förväntningar på bolaget.  

 

Dowling och Pfeffer (1975) belyser att organisationer och bolag ställs dagligen inför 

ekonomiska och sociala utmaningar för att kunna anpassa sig efter den turbulenta 

marknaden som råder. Globala finanskriser och de finansiella marknadernas 

instabilitet sätter press på organisationer att omvärdera sina värderingar och betona 

vikten av legitimitet, vilket innebär att de måste respektera de värderingar och 

normer som samhället förväntar sig av bolagen. Organisationer måste anpassa sig 

efter rådande normer och värderingar i samhället men Perrow (1970) menar att detta 
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kan vara problematiskt för vissa bolag att försöka upprätthålla en legitimitet i 

samband med en marknad som ständigt utvecklas. För att försäkra sig om att denna 

legitimitet hålls levande bör man utgå från tre dimensioner, vilket inleds med att man 

anpassar sina strategiska mål och metoder så att de överensstämmer med de 

värderingar som samhället ställer på bolaget för att sedan kunna uppnå en legitimitet. 

För det andra, så kan bolaget, via kommunikation manifestera för de värderingar 

bolaget står för och på så sätt uppnå legitimitet. Slutligen kan ett bolag, genom 

kommunikation, försöka identifiera sig själva med symboler, värderingar och andra 

institutioner som redan besitter en social legitimitet och på så sätt kunna åstadkomma 

legitimitet. Eftersom att det är en svår och långdragen process att försöka ändra 

individers värderingar är det högst troligt att bolag kommer anpassa sig på grund av 

kravet att vara legitima. Eller i ett försök att anpassa sina värderingar efter 

institutioner som redan anses legitima.  

 

Suchman (1995) beskriver att man kan urskilja tre typer av legitimitet; pragmatisk, 

moralisk och kognitiv legitimitet. Alla tre typerna innefattar en generaliserad 

uppfattning eller antagande om att ett bolags handlingar är önskvärda, korrekta eller 

lämpliga i linje med samhällets förväntningar.  

 

Pragmatisk legitimitet bygger på att individer är nyttomaximerande, i detta fall 

bolagets intressenter. Utifrån denna typ granskar intressenterna bolagens handlingar i 

ett försök att förstå den praktiska betydelsen och vad det har för innebörd för 

intressenterna. Man kan kalla detta för utbyteslegitimitet, då bolagets legitimitet ökar 

när intressenterna är tillfreds med vad man önskade sig av bolaget.  

 

Kognitiv legitimitet baseras på individers undermedvetenhet, vilket innefattar sådant 

som lätt kan tas för givet. (Exempelvis kan vissa industrier, som 

livsmedelsproduktion anses vara en högre accepterad och legitim industri än 

exempelvis tobaksindustrin). Kognitiv legitimitet anses subtilt men även kraftfullt då 

den anses påverka intressenter på ett förtroendeingivande sätt och bolag kan utifrån 

detta anspela på saker som tas för givet. Kognitiv legitimitet kan med hänsyn till 

detta uppnås när bolag antas ensam i sitt slag och bästa aktören för en viss uppgift.    

     

Moralisk legitimitet bygger inte på bedömningen om huruvida ett bolags handling 

gynnar intressenten, utan snarare på bedömningen om handlingen är moraliskt riktig. 

I själva verket återspeglar moralisk legitimitet en logik som skiljer sig fundamentalt 

från nyttomaximerande egenintressen och bygger på altruism. Bolaget kan uppnå 

moralisk legitimitet genom att engagera sig i och genomföra procedurer som anses 

socialt accepterade.  

 

2.4 Tidigare studier  

En majoritet av tidigare forskning inom ämnet könsdiversifiering i bolagsstyrelser 

och dess påverkan på bolagens ekonomiska prestanda är genomförd i Amerika men 

är ett förekommande fenomen internationellt. Därmed har vi tagit hänsyn till och 

inkluderat amerikansk samt europeisk forskning för att kunna ge en bredare insikt i 

ämnet. 

 



 

10 

2.4.1 Amerikansk forskning  

Carter et al. (2006) 

Denna undersökning omfattar 1000 företag som studerats under år 1997. Andelen 

kvinnor i de undersökta bolagens styrelser var representerade till 9,6 procent. Efter 

att ha kontrollerat för branschtillhörighet, storlek och andra företagsvärden så fann 

Carter et al. att det visade sig föreligga ett signifikant positivt samband mellan 

Tobins Q och andelen kvinnor. Studien kunde även påvisa att andelen kvinnor 

korrelerade med styrelsens storlek. 

 

Adams och Ferreira (2009)  

En undersökning i Amerika på ett urval om 500 företag där de fann ett negativt 

samband mellan andelen kvinnor och Tobins Q. Däremot kunde Adams och Ferreira 

konstatera att diversifiering har en positiv effekt på bolag som redan från början har 

en bristfällig styrelsesammansättning eller styrelseskick. Adams och Ferreira menar 

att en framtvingad könskvotering kan leda till en förminskning av aktieägarvärdet på 

grund av detta. Adams och Ferreira understryker att det finns ett positivt samband 

mellan könsdiversifiering i bolagsstyrelser och ekonomisk prestanda. Dock påvisar 

studien att en alltför tuff övervakning kan ha motsatt effekt och försvaga 

aktieägarvärdet. 

2.4.2 Europeisk forskning  

Campbell och Minguez-Vera (2008)  

Spanien har historiskt sett haft en väldigt låg andel kvinnor representerade på 

arbetsmarknaden på grund av politiska påtryckningar fram till 1970-talet, då debatten 

om könsjämställdhet dök upp på den politiska agendan. Det spanska parlamentet 

lagstiftade år 2007 en jämställdhetslag som innebar att man skulle könskvotera in 40 

procent kvinnor i bolagsstyrelser för att ta itu med organisatoriska förändringar i 

bolagsstyrningen. Campbell och Minguez-Vera (2008) undersökte sambandet mellan 

ett ökat kvinnligt deltagande i spanska bolagsstyrelser och Tobins Q. Kvinnors 

representation mättes i variabler som totala antalet kvinnliga styrelseledamöter, 

andelen kvinnor procentuellt och två indexmått i mångfald (Blau och Shannon 

Index). Medelvärdet för andelen kvinnor i undersökningen var 3,2 %. Studien kunde 

påvisa att dessa olika mått på könsdiversifiering hade ett signifikant positivt samband 

med Tobins Q. Undersökningen baserades på 408 observationer från 68 listade 

spanska företag mellan perioden 1995–2000. I undersökningen utfördes även ett 

kausalitetstest av sambandet för att avgöra ifall det var andelen kvinnor som 

påverkade Tobins Q och inte framgångsrika företag som tillsatt kvinnor. Studien 

visade att kvinnors representation orsakade sambandet och inte det motsatta. 

Campbell och Minguez-Vera understryker att det är balansen av kvinnor och män 

och inte endast kvinnors närvaro som är kopplat till högre Tobins Q.  

 

Huse och Solberg (2006) 

Huse och Solberg (2006) berör i sin artikel gällande könsrelaterad styrelsedynamik 

hur dess mål är att utforska och konceptualisera hur kvinnor kan bidra i 

bolagsstyrelser. Tidigare forskning har hävdat att kvinnliga ledamöter medverkar och 

bidrar positivt till ekonomiskt beslutsfattande. Genom att vara mer mottaglig för 

kvinnors bidrag och engagemang kan bolag samla konkurrensfördelar samt att 

kvinnliga styrelseledamöter kan tjäna andra kvinnor som förebilder. Huse och 

Solberg har i sin studie gjort ingående intervjuer med ett antal kvinnliga 

styrelseledamöter från Norden som uttalat sig om fördelar, utmaningar och problem 
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som uppstår i samband med arbetet i bolagsstyrelsen. Studien har uppmärksammat 

den roll och på vilket sätt kvinnliga styrelseledamöter kan bidra samt hur status och 

representationen av kvinnor i styrelser kan förbättras. Studien påvisar att kvinnor 

såväl som män måste förstå bolagsdynamiken ur ett könsrelaterat perspektiv. 

Författarna menar att bidraget från kvinnliga ledamöter inte bara är en fråga om vad 

de kan bidra med, mycket beror på deras förmåga att kunna sätta sig in i och ta sig an 

en ledarroll, engagemang och deltagande vid styrelsemöten samt viljan av att bilda 

allianser med andra ledamöter. Huse och Solberg menar att detta betonades som en 

del av den “inre mobiliseringen” i bolagsstyrelsen för att uppnå stöd av andra 

ledamöter vid viktiga beslut. Författarna fastslår i sin studie att det finns ett behov för 

att förstå dynamiken i bolagsstyrelser ur ett könsperspektiv. 

 

Ahern och Dittmar (2012)  

Under 2004 införde Norge en lagstiftning som innebar att 40 procent av det 

underrepresenterade könet ska utgöras av bolagsstyrelsen i ett börsnoterat bolag. 

Ahern och Dittmar (2012) har gjort en studie på 248 listade norska bolag mellan 

perioden 2001–2009 för att undersöka huruvida den lagstiftade könskvoteringen 

förbättrade eller förminskade företagsvärdet. För att identifiera lagens effekt på 

företagens värde har man samlat in offentliga aktiekurser för samma period. Den 

norska regeringen underrättad om den lagstiftade könskvoteringen informellt år 

2002, godkändes som lagstiftning 2003 samt genomfördes officiellt år 2008. Under 

studiens gång har man samlat in namnen på alla de publika bolag som var 

registrerade på Oslo Stock Exchange perioden 2001–2009. För att identifiera ett 

orsakssamband mellan könskvoteringen och företagets värdet fanns två 

kompletterande tillvägagångssätt vid studien. Först beräknades en eventstudie på 

reaktionen av aktiekursen samma dag som man tillkännagav lagen. För det andra 

uppskattades effekten på Tobins Q genom att använda antalet kvinnliga 

styrelseledamöter innan tillkännagivandet som ett mått på den exogena förändringen. 

Det första tillvägagångssättet identifierar den omedelbara aktiekurs reaktionen, 

medan den andra metoden gav en långsiktig bild av kvoteringens inverkan på 

företagets värde. Resultatet påvisade att kvoteringen lett till sämre lönsamhet, mätt i 

Tobins Q.  

 

Smith et al. (2006)  

En studie som omfattade 2500 danska företag under åren 1993–2001 och fokuserade 

på sambandet mellan den kvinnliga ledarrollen och företagets lönsamhet. Studien 

innefattade kvinnliga styrelseledamöter och kvinnliga chefer i 2500 företag. Smith et 

al. kunde i studien påvisa ett positivt samband mellan andelen kvinnor på 

chefspositioner och olika resultatmått. Resultatet visade sig vara allra mest 

framträdande hos de kvinnliga ledarna med högst kompetens. För de kvinnliga 

styrelseledamöterna så kunde dock inte upptäckas något positivt samband. 

 

Randøy et al. (2006)  

I en studie med företag från Sverige, Norge och Danmark undersökte Randøy et al. 

(2006) om det fanns något samband mellan ROA och andelen kvinnor i 

bolagsstyrelser. Studien omfattade 459 företag varav 161 svenska börsnoterade bolag 

som observerades under 2005. Randøy et al. kunde inte finna något samband mellan 

de två variablerna i undersökningen. Däremot kunde studien identifiera ett positivt 

samband mellan andelen kvinnor och styrelsens storlek. 
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2.5 Hypotesutveckling  

Forskning kring de ekonomiska effekterna av kvinnlig representation i 

bolagsstyrelser är motstridig och ofullständig. (Carter et al. 2003; Smith et al. 2006) 

har funnit positiva samband mellan företagsvärden och andelen kvinnor i 

bolagsstyrelser, samtidigt som Adams och Ferreira (2009) påvisat negativa samband 

i deras undersökningar. Dessa tre studier har testat sambandet mellan kvinnors 

representation och företagsvärdet Tobins Q.  

  

Brammer et al. (2007) menar att de ekonomiska argumenten för en ökad andel 

kvinnor i bolagsstyrelser bygger på den förlorade kompetensen som det innebär att 

systematiskt bortse från en grupp människor. På samma sätt skulle detta kunna bli en 

konsekvens när män strategiskt väljs bort av fel anledning vid en eventuell 

lagstiftning om könskvotering i bolagsstyrelser menar Randøy et al. (2006). Sverige 

är det land i Europa med störst representation av kvinnor i bolagsstyrelser utan att 

infört lagstiftning om könskvotering. Till skillnad från Randøy et al. studie har 

flertalet av de tidigare studierna som undersökt sambandet mellan andelen kvinnor 

och lönsamhetsmått baserats på ett urval med en betydligt lägre andel kvinnor. 

 

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnor i bolagsstyrelser 

och Tobins Q. 

 

De senaste decenniets jämställdhetsdebatt och forskning kring könsdiversifiering i 

bolagsstyrelser har skapat en ökad medvetenhet hos intressenter som medför att de i 

allt större utsträckning gör val som avspeglar deras värderingar.  

 

Styrelsens huvuduppgift är att representera aktieägarna och dess intressen. Flertalet 

studier har riktat fokus till hur styrelsens sammansättning påverkar dess funktion och 

roll efter att det kunna konstaterats att styrelser tenderar att vara homogena. Brammer 

et al. (2007) menar att det är på många sätt fördelaktigt att ha en demografiskt 

heterogen styrelse då de avspeglar företagets omgivning och intressenter på ett bättre 

sätt. Brammer et al. kunde även konstatera i sin studie att könsdiversifieringen i 

styrelsen varierar mellan branscher och menar och på så vis var influerat av 

företagets intressenter. I denna undersökningen avser vi att studera om det de 

kvinnliga aktieägarna kan avspeglas i styrelsens sammansättning. 

 

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnliga aktieägare och 

könsdiversifierade styrelser.  
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3 Metod  

Här ämnar vi att presentera vår metod som inleder med vilken typ av 

forskningsdesign som lämpar sig för att kunna besvara vår hypotesutveckling som 

sedermera grundar sig i tidigare studier. I detta avsnitt presenteras även hur 

processen för datainsamlingen gått till samt slutligen vilka variabler vi avser att 

använda samt hur dessa har analyserats med hjälp av multivariat analys.  

 

3.1 Forskningsdesign  

Enligt Bryman och Bell (2013) ska detta begrepp utgöra en ram för insamling och 

analys av data samt fungera som en struktur som ska vägleda hur man analyserar den 

data eller information som framkommer. Studien kommer omfattas av en deduktiv 

forskningsmetodik som bygger på tidigare forskning inom det valda ämnet för att 

kunna besvara våra två hypoteser och formulera syftet med studien. Utgångspunkten 

för utformningen av forskningsdesignen har därför varit att studera hur de tidigare 

studiernas metod har sett ut. Tvärsnittsdesign känns given i vårt fall då vi kommer 

behöva samla in data från mer än ett specifikt fall vid en viss tidpunkt i syfte att 

komma fram till och upptäcka olika slags sambandsmönster.  

Denna variation kan enbart skapas om mer än ett fall studeras.  

3.2 Urval  

Denna studie undersöker två hypoteser som bygger på vilken betydelse den kvinnliga 

representationen i bolagsstyrelser har för bolagen. Urvalsramen innefattar 32 svenska 

bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. (Se Bilaga 1). För att stickprovets 

resultat ska kunna ge en ärlig bild av hela populationen så menar Holme och Solvang 

(2010) att det krävs ett representativt urval. Vi har följt två kriterier i urvalsprocessen 

enligt nedan. 

  

• Företag som varit börsnoterade på OMX Stockholm under tidsperioden 

2011–2015.  

• Företag får ej ha registrerats eller avregistrerats från OMX Stockholm under 

perioden 2011–2015.  

• Företag som påvisat en ökad andel kvinnlig styrelserepresentation under 

2011–2015.  

 

Företag som inte kunnat uppfylla kriterierna har således fallit bort. Ett bortfall i 

undersökningen har varit ett bolag som utvecklat spelsystem som på grund av dess 

konstruktionen av värdet Tobins Q skulle medföra att jämförelsen skulle bli skev. 

 

3.3 Datainsamling  

Data till denna studie är inhämtad från två typer av källor, vilket är Euroclear 

Sweden samt från de utvalda bolagens årsredovisningar. Datan som vi använt till vår 

studie definieras som sekundärdata enligt Bryman och Bell (2013). Undersökningen 

omfattar 32 stycken bolag som studerats under en tidsperiod mellan 2011–2015, 

vilket totalt innefattar 160 observationer. För att hitta urvalet har vi utgått från bolag 

som listats på AllBright över de bolag där det skett en karakteristisk ökning i dess 
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jämställdhetsutveckling. AllBright är en icke-vinstdrivande stiftelse som aktivt 

jobbar för jämställdhet och diversifiering inom det svenska näringslivet.  

 

3.4 Analys av data  

Multivariata analyser har använts i undersökningen för att besvara hypoteserna 1 och 

2. Dessa analyser har utförts i statistikprogrammet STATA. Bryman och Bell (2013) 

menar att en multivariat analys är tillämpbar när man söker ett samband mellan två 

eller flera variabler. Bryman och Bell menar även att en multivariat analys kan vara 

användbar då man misstänker att flera variabler kan ha betydelse och en univariat 

analys skulle därför kunna ge ett falskt samband. Campbell och Minguez-Vera 

(2008) understryker vikten av att inkludera fler variabler som skulle kunna påverka 

resultatet och uppvisa ett missvisande samband. Det ska även tilläggas att i en sådan 

studie går det dock inte att utesluta helt vilken orsaksriktning som framkallar ett 

eventuellt samband menar Joecks et al. (2013). Fyra (pooled OLS) regressioner 

utfördes enligt nedan: 

 

Regression 1 

Tobins Q =Andelen kvinnor+ StrlSDummyVD + Andel kvinnliga 

aktieägare+ Andel kvinnliga röster. 
 
Regression 2 

Tobins Q =Andelen kvinnor+ D/E+ ROA + 

StrlSDummyStODummyVD.



Regression 3 

Andelen kvinnor =Tobins Q + D/E + ROA + StrlS + DummyStO.



Regression 4 

Andelen kvinnor =Tobins Q + StrlSDummyVD+ Andel kvinnliga 

aktieägare + Andel kvinnliga röster. 
 

3.5 Variabler  

Valet av oberoende variabler är framtagna utifrån våra två hypoteser som grundar sig 

i tidigare studier. (Campbell och Minguez-Vera 2008; Adams och Ferreira 2009) 

rekommenderar att kontrollvariabler används när man studerar könsdiversifiering 

och Tobins Q genom regressionsanalys. Vi har även samlat in information från 

årsredovisningarnas bokslut för att beräkna nyckeltalen, detta har gjorts för att 

säkerställa att de är framtagna på samma sätt för alla bolag under den valda 

tidsperioden. Samtliga variabler är insamlade från alla företag under hela 

femårsperioden. 

 

Tobins Q  

Enligt Adams och Ferreira (2009) beräknas denna variabel genom att addera bolagets 

marknadsvärde med företagets totala bokförda skulder för att sedan ta fram kvoten 

av den summan genom bolagets totala bokförda tillgångar. Marknadsvärdet har vi 

tagit fram genom att multiplicera slutkursen för vardera bolags aktie med antalet 

aktier i bolaget vid årets slut. Detta mått menar Campbell och Minguez-Vera (2008) 
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avspeglar marknadens förväntningar om bolagets framtida lönsamhet och kan därför 

ge en indikation om bolagets konkurrenskraft. En kvot som är högre än 1 i Tobins Q 

förväntas skapa mer värde för investerare genom att resurser används på ett effektivt 

sätt. Samtidigt associeras en kvot under 1 med sämre utnyttjande av resurser.  

 

Kvinnlig representation 

Andelen kvinnor i styrelse och ledning beräknas som kvoten av antalet kvinnor och 

det totala antalet styrelseledamöterna. Detta har angivits med två decimaler. 

 

Andelen kvinnliga aktieägare (Andel kvinnliga aktieägare) 

Denna variabel har beräknats som kvoten av det totala antalet kvinnliga aktieägare 

genom totala antalet aktieägare. 

 

Andelen kvinnliga röster (Andel kvinnliga röster)  

Andelen kvinnliga röster är beräknat som kvoten av det totala antalet röster i 

företaget. 

  

Return on Asset (ROA) 

Avkastning på totalt kapital (Return on asset, ROA) beräknas genom att summera 

ihop rörelseresultatet med de finansiella kostnaderna och sedan dividera detta med 

företagets totala bokförda tillgångar. Enligt Campbell och Minguez-Vera (2008) är 

detta mått helt baserat på det ekonomiska utfallet.  

 

Debt to Equity (D/E) 

I likhet med Campbell och Minguez-Vera (2008) har vi använt oss av 

skuldsättningsgraden (Debt to Equity, D/E) som en kontrollvariabel i vår metod. 

Detta beräknas som kvoten av de totala bokförda skulderna med de totala bokförda 

tillgångarna.   

 

Storleken på styrelsen (StrlS)  

Brammer et al. (2007) menar att storleken på styrelsen har betydelse för hur stor 

andelen kvinnor är. Det totala antalet ledamöter har beräknats för alla 160 

observationer. I detta ingår även arbetstagarrepresentanter men ej suppleanter. Detta 

med anledning av att deras roll endast är att närvara vid eventuell frånvaro av de 

faktiska ledamöterna i styrelsen.   

 

Kön styrelseordförande/VD (DummyStO och DummyKlVD) 

I likhet med tidigare studier som Adams och Ferreira (2009) utfört har vi har även 

använt oss av två dummyvariabler i våra regressionsanalyser. I det ena fallet om 

styrelseordförande/VD är kvinna anges 1 och i det andra fallet om 

styrelseordförande/VD är man anges 0. 
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4 Empirisk undersökning   

I detta avsnitt ämnar vi att presentera resultaten av den empiriska undersökningen 

som inleder med deskriptiv statistik över den datainsamling som har för avsikt att 

kunna besvara vår hypotesutveckling. Här återfinns även fyra regressionsanalyser 

med Tobins Q samt andelen kvinnor i styrelsen som beroende variabler.  

4.1 Deskriptiv statistik  

I tabell (1) – (3) redovisas deskriptiv statistik från de 160 observationer som vi avsett 

att använda i vår analys. Detta omfattar 32 stycken specifika börsnoterade bolag 

observerade under tidsperioden 2011–2015. Sammanställningen av den deskriptiva 

statistiken är indelad i tre olika kategorier utformade i tre olika tabeller.  

Första kategorin innefattar variabler som är företagsspecifika som inrymmer totala 

bokförda tillgångar, totala bokförda skulder, eget kapital samt marknadsvärdet. I 

första kategorin finns tillika tre nyckeltal i form av Tobins Q, skuldsättningsgraden 

samt slutligen avkastning på totala tillgångar (Return on asset, ROA). Den andra 

kategorin redogör information över styrelsen samt koncernens sammansättning. Där 

framgår att medelantalet för kvinnor i bolagsstyrelsen är 2,24 och medelantalet män 

är 5,41. Totalt sett så är kvinnor representerade till 28 procent av totalt 160 

observationer i bolagsstyrelser. Slutligen redogör den tredje kategorin information 

över ägardata i form av manligt och kvinnligt aktieinnehav samt antalet röster. 
 

Tabell 1 Deskriptiv statistik 
 

 Medelvärde Median Standardavvikelse Min Max 

Företagsspecifika 

variabler  
     

Totala tillgångar (Mkr) 25,579 3,304 57,395 5,44 336,590 

Totala skulder (Mkr) 9,141 1,409 1,438 3,57 64,613 

Eget kapital (Mkr) 14,423 1,496 40,422 -7,86 271,977 

Marknadsvärde (Mkr) 19,338 2,740 43,625 5,8 261,719 

Tobins Q 1,79 1,16 1,70 0,00 11,82 

D/E 1,97 1,19 6,71 -19,93 58,40 

Avkastning totalt 

kapital (ROA) 

 

0,09 0,06 0,11 0,00 0,86 

Tabell 1 presenterar deskriptiv statistik över medelvärde, median, standardavvikelse samt 
min -och maxvärden för 160 observationer fördelat på 32 stycken svenska börsnoterade 
bolag under tidsperioden 2011-2015. De företagsspecifika variablerna är totalt bokförda 
tillgångar i Mkr, totalt bokförda skulder i Mkr samt eget kapital i Mkr. Marknadsvärdet 
(slutkursen vid årets slut multiplicerat med antalet aktier vid årets slut), Tobins Q är ett 
lönsamhetsmått (beräknas genom att addera bolagets marknadsvärde med bokförda skulder 
genom totala bokförda tillgångar). D/E är skuldsättningsgraden (totala bokförda skulder 
dividerat med det totala egna kapitalet). ROA är avkastning på totalt kapital 
(Rörelseresultatet adderas med finansiella kostnader och sedan dividerat med totala 
bokförda tillgångar). 
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Tabell 2 Deskriptiv statistik 

 

 Medelvärde Median Standardavvikelse Min Max 

Styrelse samt koncerns 

sammansättning  
     

Storlek styrelse 7,65 7,00 2,30 3,00 14,00 

Antal kvinnor styrelse 2,24 2,00 1,49 0,00 8,00 

Antal män styrelse  5,41 5,00 1,74 3,00 11,00 

Andel kvinnor styrelse  0,28 0,29 0,15 0,00 0,63 

Andel män styrelse  0,72 0,71 0,15 0,38 1,00 

Styrelseordförande kön 0,02 0,00 0,15 0,00 1,00 

Storlek koncern 7,00 6,00 3,01 1,00 22,00 

Antal kvinnor koncern 2,10 2,00 1,43 0,00 8,00 

Antal män koncern  4,89 4,00 2,58 1,00 14,00 

Andel kvinnor koncern  0,31 0,29 0,19 0,00 0,80 

Andel män koncern  0,66 0,70 0,23 0,20 1,00 

Koncernchef kön 0,14 0,00 0,35 0,00 1,00 

Tabell 2 presenterar deskriptiv statistik över medelvärde, median, standardavvikelse samt 
min -och maxvärden för 160 observationer fördelat på 32 stycken svenska börsnoterade 
bolag under tidsperioden 2011–2015. Variablerna uppvisar styrelse samt koncernens 
sammansättning och består utav: Storlek styrelse (totalt antal ledamöter), antal kvinnor 
styrelse, antal män styrelse, andel kvinnor styrelse, andel män styrelse, styrelseordförande 
kön (dummy, 0=man, 1=kvinna), storlek koncern (totalt antal ledamöter), antal kvinnor 
koncern, antal män koncern, andel kvinnor koncern, andel män koncern samt koncernchef 
kön (dummy, 0=man, 1=kvinna).  
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Tabell 3 Deskriptiv statistik 
 

 Medelvärde Median Standardavvikelse Min Max 

Ägardata       

Antal kvinnor 

aktieägare 

7680 1966 11705 282 62833 

Antal män 

aktieägare 

12496 4457 16973 588 90969 

Antal total 

aktieägare  

20177 6621 28628 870 153802 

Andel kvinnor 

aktieägare 

0,34 0,34 0,06 0,17 0,55 

Andel män 

aktieägare   

0,66 0,66 0,06 0,45 0,83 

Antal kvinnor 

röster  

8299688 3862196 15084774 162088 161299639 

Antal män röster  26918838 11190152 153786171 437093 1951755701 

Antal total röster  35218527 16801716 166577864 720914 2113055340 

Andel kvinnor 

röster 

0,29 0,27 0,14 0,07 0,67 

Andel män röster   0,71 0,73 0,14 0,33 0,93 

Tabell 3 presenterar deskriptiv statistik över medelvärde, median, standardavvikelse samt 
min -och maxvärden för 160 observationer fördelat på 32 stycken svenska börsnoterade 
bolag under tidsperioden 2011–2015. Variablerna uppvisar ägardata i form av: Antal kvinnor 
aktieägare, antal män aktieägare, antal total aktieägare, andel kvinnor aktieägare, andel män 
aktieägare, antal kvinnor röster, antal män röster, antal totala röster, andel kvinnor röster 
samt andel män röster.  
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4.2 Samband mellan könsdiversifiering och Tobins Q  

I tabell 4 presenteras resultatet av regression (1) och (2) som utförts för att besvara 

hypotes 1. I dessa två regressioner är den beroende variabeln Tobins Q och de 

oberoende variablerna är företagsspecifika samt ryms inom begreppet 

bolagsstyrning.  

 

Enligt regression (2) så redovisas att det föreligger ett signifikant positivt samband 

mellan Tobins Q och andelen kvinnor på 1 procentsnivån. Det starkaste sambandet 

föreligger mellan andelen kvinnor och storleken på styrelsen som är signifikant på 1 

procentsnivån. Dummy variabeln som anger om styrelseordföranden är kvinna eller 

man visar sig ha ett samband med hur stor andel kvinnor det är i styrelsen enligt 

regression. Sambandet är signifikant på 5 procentsnivån.  

 

4.3 Samband mellan könsdiversifiering och kvinnligt aktieägande 

I tabell 5 presenteras resultatet av regression (3) och (4) för att besvara hypotes 2. I 

dessa två regressioner är den beroende variabeln andelen kvinnor i styrelsen och de 

oberoende variablerna är företagsspecifika samt ryms inom begreppet 

bolagsstyrning. 

 

I regression (4) redovisas att det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnor i 

styrelsen och andelen kvinnliga aktieägare. Sambandet är signifikant på 1 

procentsnivån och vi kan utifrån resultatet behålla hypotes 2. I regression (4) framgår 

det dock att andelen kvinnor i styrelsen är negativt korrelerat med andelen kvinnliga 

röster.  
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Tabell 4 Regressionsanalys (1) – (2) 
 

Tobins Q (1) – (2) 

 

Oberoende variabler  

 

(1) 

 

(2) 

 

D/E - 

- 

0,011 

(0,61) 

 

ROA  - 

- 

5,572*** 

(4,68) 

 

Storlek styrelse 0,051 

(0,78) 

-0,023 

(-0,40) 

 

Andel kvinnor styrelse  3,159*** 

(3,32) 

2,369*** 

(2,65) 

 

Styrelseordförande kön - 

- 

-1,311* 

(-1,66) 

 

Koncernchef kön -0,673* 

(-1,72) 

-0,734** 

(-2,02) 

 

Andel kvinnliga aktieägare -0,361 

(-0,12) 

- 

- 

 

Andel kvinnliga röster -1,178 

(-0,91) 

- 

- 

 

R2 Justerat  

 

0,088 0,194 

Antal observationer  

 

160 160 

Tabell 4 presenterar resultatet av regressionsanalys (1) och (2) med Tobins Q som 
beroende variabel. De oberoende variablerna är företagsspecifika och presenteras i 
följeordningen; Tobins Q (bolagets marknadsvärde adderat med bokförda skulder genom 
totala bokförda tillgångar), D/E är skuldsättningsgraden (totala bokförda skulder dividerat 
med totala bokförda tillgångar), ROA är avkastning på totalt kapital (Rörelseresultatet 
adderas med finansiella kostnader och sedan dividerat med totala bokförda tillgångar).  
Resterande oberoende variabler ryms inom begreppet bolagsstyrning och följer av 
ordningen: Storlek styrelse (antalet styrelseledamöter), Andel kvinnor styrelse, 
Styrelseordförande kön (dummy, 0=man, 1=kvinna), Koncernchef kön (dummy, 0=man, 
1=kvinna), Andel kvinnliga aktieägare samt Andel kvinnliga röster.  
Resultatet avser 32 stycken börsnoterade bolag som studerats under tidsperioden 2011–
2015. Koefficienten anges med tre decimaler samt t-värden anges i parantes.  

Statistisk signifikansnivå 0,01 (***), 0,05 (**) samt 0,10 (*).  
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Tabell 5 Regressionsanalys (3) – (4) 

 

Andel kvinnor styrelse (3) – (4) 

  

Oberoende variabler  
 

(3) 

 

 

(4) 

Tobins Q 0,016** 

(2,30) 

 

- 

- 

D/E 5,146^ 

(0,31) 

 

- 

- 

ROA  0,143 

(1,25) 

 

- 

- 

Styrelseordförande kön 0,133** 

(2,30) 

 

- 

- 

Storlek styrelse  0,019*** 

(3,88) 

 

0,019*** 

(3,58) 

 

Koncernchef kön - 

- 

 

0,056* 

(1,74) 

Andel kvinnliga aktieägare - 

- 

 

0,690*** 

(2,79) 

Andel kvinnliga röster  - 

- 

 

-0,075 

(-0,70) 

R2 justerat  0,166 

 

0,179 

Antal observationer  160 

 

165 

Tabell 5 presenterar resultatet av regressionsanalys (3) och (4) med andelen kvinnor i 
styrelser som beroende variabel. De oberoende variablerna är företagsspecifika och 
presenteras i följeordningen; Tobins Q (bolagets marknadsvärde adderat med bokförda 
skulder genom totala bokförda tillgångar), D/E är skuldsättningsgraden (totala bokförda 
skulder dividerat med totala bokförda tillgångar), ROA är avkastning på totalt kapital 
(Rörelseresultatet adderas med finansiella kostnader och sedan dividerat med totala 
bokförda tillgångar). Resterande oberoende variabler ryms inom begreppet bolagsstyrning 
och följer av ordningen: Storlek styrelse (antalet styrelseledamöter), Andel kvinnor 
styrelse, Styrelseordförande kön (dummy, 0=man, 1=kvinna), Koncernchef kön (dummy, 
0=man, 1=kvinna), Andel kvinnliga aktieägare samt Andel kvinnliga röster.  
Resultatet avser 32 stycken börsnoterade bolag som studerats under tidsperioden 2011–
2015. Koefficienten anges med tre decimaler samt t-värden anges i parantes.  
^ Indikerar att koefficienten är multiplicerad med 10 000.  

Statistisk signifikansnivå 0,01 (***), 0,05 (**) samt 0,10 (*).  
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5 Analys   

I detta kapitel avser vi att presentera och diskutera ett resultat som ställs i relation till 

vår hypotesutveckling med hjälp av vad tidigare studier har klarlagt kring ämnet. 

Detta ska även ställas i förbindelse till den empiriska undersökningen samt vald 

teoretisk referensram.  

 

5.1 Samband mellan könsdiversifiering och Tobins Q  

Resultatet av denna undersökning omfattar 32 bolag noterade på Stockholm OMX 

och har till skillnad från majoriteten av tidigare studier som nämnts baserats på ett 

urval med en påtagligt högre andel kvinnor. I undersökningen av Campbell och 

Minguez-Vera (2008) så är kvinnor i styrelsen representerade till endast 3,2 procent 

och i studien av Carter et al. (2003) så är andelen kvinnor i medeltal 9,6 procent. I 

likhet med flertalet tidigare studier i ämnet så har regressionsanalyser varit metoden 

för denna undersökning, vilket gör att vi kan jämföra resultaten med tidigare studier.  

 

Tabell 4 redogör för resultaten av regression (1) - (2) för att besvara hypotes 1.  

I regression (1) redovisas ett positivt signifikant samband mellan andelen kvinnor i 

bolagsstyrelsen och Tobins Q. Regressionen har en justerad förklaringsgrad på 8,8 

procent i regression (1) och en förklaringsgrad om 19,4 procent i regression (2). 

I regression (3) när andelen kvinnor är den beroende variabeln och Tobins Q den 

oberoende så visas ett positivt signifikant samband på 5 procentsnivån. Med detta 

resultat så kan vi behålla hypotes 1 och resultatet av undersökningen stödjer därmed 

(Campbell och Minguez-Vera 2008; Carter et al. 2003) som båda fann ett signifikant 

samband mellan Tobins Q och andelen kvinnor i bolagsstyrelser. Som Joecks et al. 

(2013) antyder föreligger det problem med att härleda orsaksriktningen vid en sådan 

undersökning, det vill säga att utifrån resultatet kan det inte uteslutas att det är 

kvinnors representation som påverkat Tobins Q och inte lönsamma företag som har 

anställt fler kvinnor. 

  

I regression (1) så presenteras en signifikant negativ korrelation mellan Tobins Q och 

kvinnlig styrelseordförande/koncernchef. Resultatet överensstämmer därför inte med 

studien av Smith et al. (2006) som fann ett positivt signifikant samband mellan 

kvinnor på chefspositioner och olika lönsamhetsmått. Regression (2) redovisar även 

ett negativt samband mellan Tobins Q och en kvinnlig styrelseordförande. 

  

Enligt resultatet av regression (3) så framgår att det inte existerar något samband 

mellan andelen kvinnor och lönsamhetsmåttet ROA. Detta överensstämmer med vad 

Randøy et al. (2006) konstaterat efter en studie på bland annat svenska företag. 

Resultatet överensstämmer inte med det negativa samband som Adams och Ferreira 

(2009) kunde konstatera i sin amerikanska studie.  

  

Resultatet av regression (2) och (3) redovisar en positiv signifikant samband mellan 

storleken på styrelsen och andelen kvinnor i styrelsen. Sambandet är signifikant på 1 

procentsnivån i båda regressionerna. Vilket innebär att bolag som innehar en stor 

styrelsegrupp är sannolikheten högre att en kvinna är anställd. Resultatet 

överensstämmer med vad (Carter et al. 2003; Randøy et al. 2006) åberopat i sina 

studier. Andelen kvinnor i styrelsen har ett signifikant samband med en kvinnlig 
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styrelseordförande. Detta samband korrelerar och är signifikant på 5 procentsnivån. 

Resultatet indikerar på att det är större sannolikhet för en kvinnlig styrelseledamot att 

vara anställd i ett företag med en kvinnlig styrelseordförande. 

 

5.2 Samband mellan könsdiversifiering och kvinnligt aktieägande  

Tabell 5 redogör för resultaten av regression (3) - (4) för att besvara hypotes 2.  

I regression (4) framgår att det existerar ett signifikant samband mellan andelen 

kvinnor i styrelsen och andelen kvinnliga aktieägare på 1 procentsnivån. Resultatet 

visar att flera kvinnliga aktieägare finns i företag med en högre andel kvinnor i 

styrelsen. Detta samband skulle kunna tolkas som att kvinnliga aktieägarna finns 

representerade bland bolagets styrelseledamöter i de svenska börsnoterade bolagen. 

Som nämnts tidigare kan det inte avgöras vad som påverkat vad i en sådan typ av 

undersökning.  

 

Blom och Kärreman (2012) fastslår att styrelsen kan ses som ett organ inrättat för att 

hantera separationen mellan aktieägare och företagsledning. Aktieägarna väljer ut 

lämpliga ledamöter till att utgöra styrelsen under årsstämman genom valberedning. I 

regression (4) framgår det även att det föreligger ett negativt samband mellan 

andelen kvinnor i styrelsen och andelen kvinnliga röster. Detta innebär att de 

kvinnliga aktieägarna har ett lägre antal aktier per person i jämförelse med de 

manliga ägarna. Det kvinnliga aktieägandet har därför inte den förhandlingsposition 

som skulle kunna innebära att fanns en direkt koppling till hur stor andelen tillsatta 

kvinnliga ledamöter är. Resultatet talar därför inte för att de endast är de kvinnliga 

aktierösterna som påverkat styrelsens könsdiversifiering. 

 

Campbell och Minguez-Vera (2008) menar att styrelsens demografiska 

sammansättning kan påverka hur styrelsens effektivitet i rollen att representera 

aktieägarna och deras intressen. Brammer et al. (2007) föreslår att en 

könsdiversifierad styrelse kan bidra till en mer representativ styrelse och bättre 

avspegla företagets intressenter. Brammer et al. kunde i sin studie konstatera ett 

samband mellan andelen kvinnor bolagsstyrelserna och dess branschtillhörighet. De 

företag som verkade nära slutkonsument hade en högre andel kvinnor, vilket 

Brammer et al. menade bättre avspeglar könsbalansen bland konsumenterna. Dagens 

välutvecklade finansmarknad har skapat möjlighet för flera att med enkelhet 

investera i olika bolag. Detta har medfört att bolag idag har allt fler aktieägare som 

troligen även omfattas av bredare demografisk spridning. Mot denna bakgrund så 

skulle sambandet kunna påvisa att de kvinnliga aktieägarna finns representerade 

bland bolagets styrelseledamöter.  

 

5.3 Samband mellan könsdiversifiering och teoretisk referensram 

Agentteori 

Brealey et al. (2014) menar att styrelsen ska representera aktieägarna och dess 

intressen. Styrelsen ska därför utformas på ett sätt som kan säkerställa att detta sker 

när det kommer till sammansättning och antalet ledamöter. Aktieägarna väljer ut 

lämpliga ledamöter till att utgöra styrelsen under årsstämman genom valberedning. 

Jensen och Meckling (1976) menar att alla kostnader som bolaget orsakar som inte är 

i linje med detta är att anse som agentkostnader. på så sätt så påverkar 

agentkostnaderna hur väl företaget ekonomiska utfall. Ur ett agentteoretiskt 
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perspektiv har Adams och Ferreira (2009) hävdat att en könsdiversifierad styrelse 

kan öka styrelsens förmåga att få kontroll på agentproblematiken. För investerare är 

därför detta av stor vikt då insynen och möjligheten till kontroll av verksamheten är 

begränsad. Resultatet av vår undersökning som visar att det finns ett samband mellan 

andelen kvinnor i styrelsen och Tobins Q skulle kunna ge en indikation om att 

företag med en högre andel kvinnor värderas högre och anses vara 

konkurrenskraftiga i detta avseende. 

 

Institutionell teori 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) så formas en organisation av sin omgivning 

genom samhällets värderingar, krav och lagar. (Carter et al. 2008; Brammer et al. 

2009) menar att allt fler institutioner och myndigheter har gjort offentliga 

ställningstaganden där de förespråkar jämställdhet. På samma sätt har troligen 

jämställdhetsdebatten medfört en större medvetenhet bland privatpersoner om hur 

kvinnors situation i samhället ser ut. Vilket kan komma till uttryck i deras 

handlingar. Utifrån resultatet så kan det tolkas som att kvinnor värderar jämställda 

bolag högre och i allt högre grad väljer att köpa aktier i dessa bolag. I regression (4) 

så framgår det dock att andelen kvinnor i styrelsen inte har något samband med 

andelen kvinnliga röster. Det kvinnliga aktieägandet har därför inte den 

förhandlingsposition som skulle kunna innebära att fanns en direkt koppling till hur 

stor andelen tillsatta kvinnliga ledamöter är.  

  

Legitimitetsteori 

Perrow (1970) menar att företag måste anpassa sig efter rådande normer och 

värderingar som samhället förväntar sig av bolagen och genom detta erhåller 

företaget samhällets legitimitet. Legitimitet är avgörande för företagets framtida 

överlevnad och Perrow menar att inneha legitimitet av samhället är en 

konkurrensfördel. Brammer et al. (2007) menar att företag som har en 

könsdiversifirerad styrelse kan anskaffa en bättre framtoning som kan öka deras 

konkurrenskraft och på så vis främja företagets framtida lönsamhet. Detta skulle 

kunna förklara varför resultatet visar ett starkt positivt samband mellan andelen 

kvinnor i styrelsen och Tobins Q men inte med ROA. Tobins Q är ett mått som ger 

en indikation på företagets framtida utveckling samtidigt som ROA endast ger en 

återblick av hur effektivt företaget lyckats förvalta sina tillgångar.  
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6 Slutsats 

Här ämnar vi besvara vår hypotesutveckling med hänsyn till valda teorier. 

Avslutningsvis presenteras även egna tankar och reflektioner kring ämnet.  

 

 

Enligt denna studie så kan vi påvisa ett starkt positivt samband mellan andelen 

kvinnor i bolagsstyrelser och företagsvärdet Tobins Q. Detta resultat kan ge en 

indikation på att en ökning i andelen kvinnor i styrelsen ger ett ökat Tobins Q. De 

finns troligen flera drivkrafter som ligger bakom att det skett en ökning i andelen 

kvinnor i bolagsstyrelserna det senaste decenniet. Vi föreslår att politiska 

påtryckningar, legitimitet och konkurrenskraft kan vara några av dessa faktorer. 

  

Resultatet påvisade att andelen kvinnor i styrelsen kunde representera det kvinnliga 

aktieägarna då det förelåg ett starkt signifikant samband mellan dessa variabler. Vår 

undersökning visar även att det inte finns ett samband mellan andelen kvinnor och 

andelen kvinnliga röster. Att härleda vad som orsakat vad, är tyvärr inte möjligt med 

en sådan undersökning som vi gjort och därför kan vi inte utesluta hur dessa 

samband utvecklats. Utifrån denna studie föreslår vi att representationen av kvinnor i 

bolagsstyrelser kan bidra till ökat värde mätt i Tobins Q, legitimitet och förbättrad 

representation av företagets intressenter.  

 

6.1 Framtida studier  

För att få en större förståelse på vilket sätt kvinnor i bolagsstyrelser kan bidra till 

företagets ekonomiska utveckling så skulle kvantitativa studier kunna kompletteras 

med kvalitativa metoder. Detta på grund av att styrelsens roll och funktion kan 

påverkas av dess sammansättning av ledamöter på ett meningsfullt sätt. Det har varit 

svårt att jämföra olika studier inom ämnet eftersom det är många faktorer som kan 

påverka resultaten samt att förutsättningarna för kvinnor skiljer sig åt mellan studier 

utförda i olika länder. Det skulle därför kunna ge ett värdefullt bidrag till 

samhällsdebatten om kvinnors representation i näringslivet.   
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Bilaga 1: Urvalsram  

 
Urvalet bygger på 33 svenska bolag noterade på Stockholm OMX under tidsperioden 

2011–2015.   

 

Atlas Copco 

Axfood 

Beijer Eletronics  

Biogaia 

Bioinvent  

Clas Ohlson 

Cloetta 

Concordia Maritime 

Duroc  

East Capital Explorer  

Elos Medtech 

Getinge 

HEBA  

Holmen 

Industrivärden 

Intellecta 

Investor 

Kappahl 

Kungsleden 

Midway 

MQ Holding  

NetEnt 

Nordic Mines 

Odd Molly 

Profilgruppen 

Ratos 

Sectra  

Sweco 

Swedish Match 

Swedol 

TELE2 

Wihlborgs Fastigheter  

Xano 
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