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Sammandrag 
De senaste åren har en ökning av andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska börsnoterade 

företag kunnat urskiljas. I takt med denna ökning är det intressant att undersöka huruvida en 

mer könsdiversifierad styrelse har en påverkan på diverse bolagsbeslut, exempelvis beslut om 

utdelning. Tidigare studier har funnit att andelen kvinnliga styrelseledamöter, samt dessa 

styrelseledamöters aktieinnehav, har ett signifikant positivt samband med olika mått på 

utdelning. Detta ligger i linje med agentteorin och tidigare forskning gällande kvinnor och 

mäns riskpreferenser. Tre regressionsmodeller används i studien för att undersöka huruvida 

samma samband går att finna i svenska börsnoterade företag mellan åren 2014-2017. 

Utdelning mäts på tre olika sätt: huruvida företag genomför utdelning eller inte, aktiens 

direktavkastning och utdelningen per aktie. Resultaten visar att det inte föreligger ett samband 

mellan något av måtten på utdelning och andelen kvinnliga styrelseledamöter. Studien finner 

inte heller stöd för att ett samband skulle föreligga mellan de kvinnliga styrelseledamöternas 

aktieinnehav och något av de olika måtten på utdelning.  

 

Nyckelord: Kvinnliga styrelseledamöter, aktieinnehav, agentteorin, riskpreferenser, 
utdelning, styrelsevariabler, styrmedel, kontroll 
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1. Problematisering 
Målet för de flesta företagen är att gå med vinst (se exempelvis prop. 2004/05:85). Hur 

företagen sedan väljer att använda sina vinstmedel kan variera från företag till företag. Ett 

företag kan exempelvis välja att behålla vinstmedlen för att finansiera stundande tillväxt, 

vilket minskar företagets behov av externt kapital (Hail, Tahound och Wang, 2014). Istället 

för att behålla kapitalet i verksamheten kan företaget välja att på olika sätt fördela vinsten till 

aktieägarna. Ett vanligt sätt för ett företag att distribuera vinstmedel till sina aktieägare är att 

genomföra utdelningar.  Med detta avses att företagen betalar ut vinstmedlen till företagets 

ägare i proportion till respektive ägarandel. 

Utdelningar har historiskt sett varit den dominerande formen av vinstutdelning (Brav et al., 

2005) och för många företag är utdelning en självklar del av verksamheten (Easterbrook, 

1984). Trots denna självklarhet har det genom åren förts flertalet diskussioner kring vilken 

funktion utdelningar har i praktiken. En av de funktioner som lyfts fram är utdelningens 

möjlighet att signalera företagets framgång och framtida lönsamhet till marknaden. Lintner 

(1956) visade genom sin fältstudie att företag undviker att ändra utdelningsnivån om de 

riskerar att behöva sänka nivån i framtiden. Anledningen visade sig vara att företagsledningen 

befarar att aktieägarna tolkar utdelningssänkningar som ett tecken på att verksamheten inte 

möter sina lönsamhetsmål, denna signaleringseffekt finner även Bhattcharya (1979) och 

Miller och Rock (1985) stöd för.  

En annan intressant funktion av utdelningar som lyfts fram är att företag kan använda 

utdelning som en form av bolagsstyrning (Easterbrook, 1984). I enlighet med agentteorin 

(Jensen och Meckling, 1976) kommer ledningen att agera utifrån egenintresse om möjlighet 

ges och därmed förbise ägarnas bästa. Enligt Rozeff (1982), Easterbrook (1984) och Jensen 

(1986) kan företagen minska denna risk genom att genomföra utdelningar. Motiveringen är att 

utdelningar minskar företagens kassa vilket innebär att företagen måste söka externt kapital. 

Vid extern finansiering övervakas verksamheten noga av långivarna och investerarna. De 

externa parterna ställer då krav på företagsledningen vilket hindrar dem från att genomföra 

värdeförstörande investeringar. Enligt detta synsätt fungerar således utdelning som ett 

styrmedel vid kontroll av ledningen vilket i slutändan leder till att intressekonflikten mellan 

ledning och ägare minskar.  

Att begränsa intressekonflikten mellan ledning och ägare torde vara en prioriterad fråga för 

aktieägarna; om den lämnas oreglerad riskerar ägarna att förlora stora summor i ett minskat 
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företagsvärde. Eftersom utdelning har visat sig vara ett sätt att mitigera intressekonflikten är 

det av intresse att lyfta fram hur beslut om utdelning fattas och vilka faktorer som visat sig 

påverka detta beslut. Beslut om huruvida ett företag ska genomföra utdelningar eller inte 

fattas av bolagsstämman, ofta på förslag av bolagsstyrelsen (18 kap. 1 och 2 §§ 

Aktiebolagslagen (2005:551)). Det finns flertalet studier som belyser hur olika faktorer 

inverkar på ett företags utdelningar. Exempelvis finner Brav et al. (2005), i motsats till 

Lintner (1956), att den tidigare utdelningsnivån har en mindre påverkan på kommande 

utdelningar. Becker, Ivković och Weisbenner (2011) pekar på att investerarnas preferenser för 

utdelning påverkar företagets utdelningsbeslut medan von Eije och Megginson (2008) visar 

att faktorer som exempelvis bolagets ålder, kassa samt hävstång påverkar vinstdispositionen. 

Dessa studier är bara ett mindre urval av den omfattande litteraturen inom området. 

Ovanstående studier undersöker företagsspecifika faktorers förhållande till företagens 

utdelning. Utöver denna typ av studier finns även forskning där styrelserelaterade variablers 

förhållande till företagens utdelning har studerats. De senaste åren har ett antal artiklar 

publicerats på området. En av studierna med styrelsefokus utfördes av Hu och Kumar (2004) 

vilka bland annat finner att antalet oberoende styrelseledamöter1 har ett positivt samband med 

företags utdelning och återköp, detta resultat stämmer överens med Schellenger, Wood och 

Tashakori (1989), Setia-Atmaja (2010) och Sharma (2011). Sharmas (2011) studie pekar 

därutöver även på att det föreligger ett negativt samband mellan utdelningsnivån och hur 

många styrelser styrelseledamöterna sitter i samtidigt samt ett positivt samband mellan antalet 

år som styrelseledamöterna suttit i styrelsen och utdelning. 

Ytterligare en styrelserelaterad variabel vars förhållande till vinstutdelning har undersökts är 

andelen kvinnor i bolagsstyrelsen (Pucheta-Martínez och Bel-Oms, 2016; Chen, Leung och 

Goergen, 2017). Resultaten visar på att det föreligger ett positivt samband mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och bolagens vinstutdelning. Dessutom har ett positivt samband observerats 

mellan de kvinnliga styrelseledamöternas aktieinnehav och vinstutdelning (Pucheta-Martínez 

och Bel-Oms, 2016). Dessa resultat förklaras av att tidigare forskning visat att kvinnliga 

styrelseledamöter har en ökad benägenhet att kontrollera ledningen (Adams och Ferreira, 

2009). I och med att kvinnor kontrollerar företagets ledning i större utsträckning finns därmed 

en möjlighet att dessa även använder utdelningar som styrmedel i högre grad, eftersom 

utdelning fungerar som ett sätt att kontrollera företagsledningen. 

                                                
1 Med oberoende styrelseledamöter avser Hu och Kumar (2004) att styrelseledamöterna saknar familjeband med 
Vd:n samt att de inte är eller har varit anställda av företaget. 
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Att undersöka huruvida kvinnliga styrelseledamöter har någon inverkan på företags 

vinstutdelning får anses ligga i linje med de senaste årens jämställdhetsdebatt. Trots att 

Sverige rankas högt i globala jämställdhetsrangordningar2 har svenska bolagsstyrelser under 

lång tid dominerats av män. På senare tid har dock andelen kvinnliga styrelseledamöter ökat. 

Aktuell statistik visar att 32,2 procent av styrelseledamöterna i bolag noterade på Nasdaq 

Stockholm är kvinnor, att jämföra med 6,1 procent år 2002 (Andra AP-fonden, 2017). Denna 

ökning kan delvis bero på det ökade hotet om lagstadgad kvotering. Genom åren har ett antal 

motioner lämnats in på området (se exempelvis motion 2005/06:L240) och regeringskansliet 

tog år 2016 fram en utredning med förslag till lagstadgad könskvotering för bolagsstyrelser 

(Ds 2016:32). Samtliga förslag har dock fått läggas på is sedan politisk enighet inte kunnat 

uppnås. 

Det kan således konstateras att kvinnor i bolagsstyrelser är en mycket aktuell fråga i Sverige 

samt att andelen kvinnliga styrelseledamöter stadigt ökar i de svenska börsbolagen. Med tanke 

på att tidigare forskning visat att dessa kvinnliga styrelseledamöter har en inverkan på 

amerikanska (Chen, Leung och Goergen, 2017) samt spanska (Pucheta-Martínez och Bel-

Oms, 2016) företags mycket viktiga vinstudelningsbeslut, är det intressant att undersöka om 

samma samband föreligger hos svenska företag. 

 

1.1 Syfte 
Denna uppsats syftar till att undersöka huruvida kvinnliga styrelseledamöter i svenska 

börsnoterade företag påverkar företagens utdelning. Dessutom kommer uppsatsen att 

undersöka huruvida de kvinnliga styrelseledamöternas aktieinnehav påverkar företagens 

utdelning.  

 

 

 

                                                
2 Sverige hamnade på plats 5 i The global gender gap report 2017 (World Economic Forum, 2017). 
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2. Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt redogörs för uppsatsens huvudsakliga teoretiska bakgrund och tillhörande 

empiriska studier. Inledningsvis förklaras agentteorin, vilken kommande hypoteser och 

analyser bygger på. Därefter avhandlas hur tidigare forskning kunnat urskilja skillnader i 

hur män och kvinnor agerar, främst i styrelserollen. Slutligen utvecklas uppsatsens hypoteser 

utifrån redovisad teori.  
 

2.1 Agentteorin 
Agentteorin bygger på en inneboende intressekonflikt mellan en så kallad principal och en 

agent (Jensen och Meckling, 1976). Ett agentförhållande definieras enligt Jensen och 

Meckling (1976) som en överenskommelse enligt vilken en eller flera personer (principal) 

kontrakterar en annan person (agent) att utföra tjänster för principalen. I förhållandet ingår 

även att principalen har delegerat ett visst beslutsfattande till agenten. Detta förhållande går 

att applicera på företag; där utgör företagets ledning agent medan företagets ägare intar rollen 

som principal. 

Separationen av ägande och ledning i ett företag kommer att resultera i intressekonflikter 

parterna emellan. Ledningen kommer i dessa situationer att agera i egenintresse och bortse 

från ägarnas bästa, under förutsättning att ledningen vill maximera sin nytta (Jensen och 

Meckling, 1976). För att begränsa dessa intressekonflikter kan principalen övervaka agenten 

på olika sätt. Ett viktigt led i övervakningen av ledningen är tillsättandet av en styrelse vilken 

kan se över ledningens verksamhet (Sharma, 2011; Shaukat och Trojanowski, 2017).  

Ägarnas övervakning av företagsledningen resulterar i kostnader, vilka refereras till som 

agentkostnader. Dessa kostnader består av övervakningskostnader, kontraktskostnader samt 

residuala förluster som uppstår när agenten trots övervakning avviker från principalens 

intresse (Jensen och Meckling, 1976). För att maximera sitt aktieägarvärde bör ägarna sträva 

efter att hålla nere dessa kostnader; ett sätt att göra detta på är att använda sig av utdelningar. 

Rozeff (1982) finner i sin studie att vinstutdelning kan användas för att övervaka företagets 

ledning för att minska agentkostnaderna. Resultatet visar att företag med en högre andel 

utomstående aktieägare (ägare utan ledningsansvar) betalar ut mer utdelning eftersom dessa 

utomstående aktieägare kräver en högre utdelning för att kontrollera ledningen. Easterbrook 

(1984) instämmer i Rozeffs (1982) slutsats att utdelning kan användas som en 
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övervakningsmetod; Easterbrook ser utdelningen som ett medel för bolagsstyrning. 

Easterbrooks (1984) artikel utgår från problemet att ledningen, i motsats till aktieägarna, är 

mer riskaversiv. Ledningen kan ha en stor del av sin privata förmögenhet knuten till bolaget, 

skulle företaget göra förluster skulle ledningen dock inte bara bli av med sin förmögenhet 

utan även sitt jobb. Det står därför mer på spel för ledningen än det gör för aktieägarna. Med 

anledning av denna riskaversion finns det en risk att företagets ledning genomför lågrisk-

investeringar, som i de flesta fallen genererar en lägre avkastning. Det står därmed i strid med 

ägarnas intresse, det vill säga att riskera mer för att möjliggöra högre vinster. (Easterbrook, 

1984) 

För att minska riskaversionsproblematiken visar Easterbrook (1984) att företaget, genom att 

dela ut sina vinstmedel till ägarna och istället använda lånat kapital för att genomföra 

investeringar, ökar företagets skuldsättning och därmed dess risk. När företaget söker externt 

kapital för finansiering av investeringar övervakas dess verksamhet av långivarna, vilket 

innebär att ledningen övervakas åt aktieägarna till en lägre kostnad. En kontinuerlig utdelning, 

som leder till kontinuerlig extern finansiering, ger således även ledningsövervakning. 

Easterbrook (1984) konstaterar därmed att utdelning är ett effektivt sätt att kontrollera 

företagets ledning till en lägre kostnad. Jensen (1986) drar samma slutsats som Easterbrook 

(1984) och förordar att fria kassaflöden bör delas ut till aktieägarna för att undvika att 

ledningen genomför icke-lönsamma investeringar samt för att utsätta företagets ledning för 

kontroll på kapitalmarknaden. Sammanfattningsvis kan konstateras att utdelning synes 

fungera som ett effektivt sätt att mitigera agentkostnaderna, något som även konstaterats i 

senare studier (se exempelvis Adjaoud och Ben-Amar, 2010; Jiraporn och Chintrakarn, 2009; 

La Porta et al., 2000; Sharma, 2011). 

 

2.2 Risktagande 
Förhållandet mellan risk och avkastning har kallats den första fundamentala ekonomiska 

lagen och den går ut på att den förväntade avkastningen ökar desto mer risk som tas (Ghysels, 

Santa-Clara och Rossen, 2005). Beroende på en individs riskpreferenser kommer olika beslut 

att fattas. Under förutsättning att individen är riskaversiv kommer denne att hålla nere risken, 

vilket resulterar i en lägre förväntad avkastning (Sharpe, 1964).   
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Studier har genom åren konsekvent visat att kvinnors riskpreferenser skiljer sig från mäns på 

så vis att kvinnor generellt sett är mer riskaversiva (Eckel och Grossman, 2008; Groson och 

Gneezy, 2009). Utifrån detta antagande har slutsatsen kommit att dras att kvinnliga 

styrelseledamöter kontrollerar företagsledningen mer eftersom de är mer riskaversiva, och att 

kontrollen bland annat sker genom ökade utdelningar i enlighet med agentteorin (Pucheta-

Martínez och Bel-Oms, 2016).  

Att män och kvinnor skulle besitta olika riskpreferenser är dock omdiskuterat. Johnson och 

Powell (1994) finner att manliga och kvinnliga utbildade företagsledare har samma typ av 

riskpreferenser. Atkinson, Baird och Frye (2003) kommer fram till att samma resultat gäller 

för fondförvaltare. Härutöver har även Adams och Funk (2012) funnit att kvinnliga 

styrelseledamöter i svenska noterade bolag år 2005 är lika, eller till och med mer, riskbenägna 

än sina manliga kollegor. Det synes således generellt finnas en skillnad mellan kvinnor och 

mäns riskbenägenhet, denna skillnad går dock inte alltid att finna hos exempelvis 

styrelseledamöter.  

 

2.3 Kvinnor i bolagsstyrelser 
Det finns ett flertal studier som undersöker kvinnor i styrelsen och relationen mellan olika 

aspekter av företagsvariabler. Tidigare forskning visar exempelvis att kvinnliga 

styrelseledamöter har en positiv inverkan på företags prestation; Carter, Simkins och Simpson 

(2003) finner i sin studie ett positivt samband mellan kvinnor i styrelsen och företagsvärde. 

Även Dezsö och Ross (2012) finner liknande samband i sin undersökning, där andelen 

kvinnor i styrelsen har ett positivt samband med företagsprestation i de fall då innovation är 

en del av företagets strategi. Detta går i linje med Miller och Trianas (2009) studie som finner 

ett positivt samband mellan en mer könsdiversifierad styrelse och innovation. Kvinnor i 

styrelsen tycks även ha en inverkan på vissa specifika styrelsebeslut. Shaukat, Qiu och 

Trojanowski (2016) finner exempelvis att företag med fler kvinnor i styrelsen tenderar att i 

högre grad fokusera på Corporate Social Responsibility (CSR).  

Adams och Ferreira (2009) finner i sin studie att kvinnor i större utsträckning deltar i 

övervakning av ledningen, detta i och med att de är mer benägna att delta i de 

övervakningsrelaterade styrelsekommittéerna som exempelvis revisions-, nominerings- samt 

bolagsstyrningskommittéerna. De finner dessutom att kvinnor har en högre närvaro vid 
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styrelsemöten än män och att de i och med detta influerar sina manliga kollegor som även de 

får en högre närvaro desto fler kvinnor det finns i styrelsen. Gul, Srinidhi och Ng (2011) 

påvisar också att kvinnor förbättrar diskussioner inom styrelsen och att de dessutom ökar 

styrelsens förmåga att bättre övervaka företagets offentliggörande av information. Kvinnliga 

styrelseledamöter räds inte att förmedla sin åsikt i styrelsediskussioner, vilket innebär att 

beslutsfattanden inom styrelsen är mindre påverkade av grupptänkande (Chen, Crossland och 

Huang, 2016). 

De senaste åren har även två studier visat att kvinnliga styrelseledamöter har en inverkan på 

företagens utdelning. Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) undersöker ett antal 

styrelserelaterade variablers inverkan på spanska företags utdelningar. Denna studie visar att 

andelen kvinnliga styrelseledamöter påverkar företagens benägenhet att genomföra 

utdelningar. Även Chen, Leung och Goergen (2017) visar att det föreligger ett samband 

mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och utdelningen för amerikanska företag.  

Att kvinnliga styrelseledamöter kan ha en påverkan på företagets utdelningar kan antas 

överensstämma med agentteorin. Adams och Ferreira (2009) visar i sin studie att kvinnliga 

styrelseledamöter övervakar ledningen i större utsträckning än manliga styrelseledamöter. 

Med anledning av den ökade kontrollen kan kvinnliga styrelseledamöter bidra till lägre 

agentkostnader, exempelvis genom att föreslå högre utdelningar.  

Ett motiv till kvinnliga styrelseledamöters ökade ledningskontroll är deras riskaversion, detta 

är exempelvis en av grunderna för Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) studie. Ur ett 

svenskt perspektiv bör dock denna motivering ifrågasättas. Som tidigare beskrivits finner 

Adams och Funk (2012) att svenska kvinnliga styrelseledamöter är lika eller mer riskbenägna 

än sina manliga kollegor. Även en högre riskbenägenhet kan emellertid leda till en ökad 

ledningskontroll och därmed högre utdelningar, dock utifrån andra motiv. Desto högre risk 

styrelsen vill att företaget ska ta i sina investeringar, desto större del av de fria kassaflödena 

bör styrelsen begära i utdelning. Med hjälp av högre utdelningar kontrolleras ledningen 

genom att ledningens möjlighet att genomföra lågrisk-investeringar i linje med sin egen 

riskaversion minskar. Därmed måste företaget söka externt kapital på kapitalmarknaden, där 

deras verksamhet kontrolleras av långivare och investerare (se exempelvis Jensen, 1986). Att 

de svenska kvinnliga styrelseledamöterna är lika eller mer riskbenägna än sina manliga 

kollegor leder således till samma typ av kontroll genom utdelningar. 
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Resultaten av både Chen, Leung och Goergen (2017) och Pucheta-Martínez och Bel-Oms 

(2016) studie stödjer bilden av att kvinnliga styrelseledamöter har ett positivt samband med 

företagens utdelning. Dessa studier är dock utförda på företag från USA respektive Spanien, 

vilket innebär att studierna bygger på något annorlunda jämställdhetskontexter.3 Dessutom 

utgår dessa studier till viss del från att de kvinnliga styrelseledamöterna är mer riskaversiva än 

männen, vilket inte synes vara fallet i Sverige (Adams och Funk, 2012). Med anledning av 

detta är det inte säkert att samma samband föreligger i Sverige, vilket motiverar en studie på 

området i Sverige. Utifrån den teoretiska bakgrunden och de tidigare studierna formuleras 

därför följande hypotes: 

H1: Det råder ett positivt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och 

företagens utdelning. 

 

2.4 Aktieinnehav bland styrelseledamöter 

I linje med agentteorin bör en minskad intressekonflikt mellan företagsledningen och 

företagets ägare resultera i lägre agentkostnader (Jensen och Meckling, 1976). 

Styrelseledamöter med aktieinnehav i företag i vars styrelser de sitter har liknande intressen 

som ägarna, eftersom de utgör en del av ägarna. Därmed kommer styrelseledamöter med ett 

aktieinnehav i företaget att argumentera och rösta för beslut som maximerar ägarnas, och 

därmed deras egen, förmögenhet (Pucheta-Martínez och Bel-Oms, 2016). Detta stämmer även 

överens med en studie utförd av Brickley, Lease och Smith (1988), vars resultat visar att 

styrelseledamöter med ett ägande i företaget kontrollerar företagets ledning i högre grad än 

styrelseledamöter som saknar aktieinnehav i företaget. 

Som nämnts tidigare utgör utdelning en effektiv form av ledningskontroll för 

styrelseledamöterna. Under förutsättning att styrelseledamöter med ett aktieinnehav i 

företaget kontrollerar företagets ledning i större utsträckning än styrelseledamöter som saknar 

aktieinnehav i företaget kan det antas att, ceteris paribus, aktieägande styrelseledamöter 

förespråkar mer utdelning än andra styrelseledamöter.  

Detta antagande, tillsammans med ovan förda resonemang om att kvinnor kontrollerar 

ledningen i större utsträckning än män med hjälp av utdelningar, leder till slutsatsen att det 
                                                
3 Spanien kom på plats 24 och USA på plats 49 i The global gender gap report 2017, där Sverige hamnade på 
plats 5 (World Economic Forum, 2017). 
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även bör föreligga ett positivt samband mellan kvinnliga styrelseledamöters aktieinnehav och 

företagens utdelning. Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) kom i sin studie fram till att ett 

positivt samband föreligger mellan kvinnliga styrelseledamöters aktieinnehav och 

utdelningsnivån i spanska bolag. Utifrån denna bakgrund formuleras studiens andra och sista 

hypotes: 

H2: Det råder ett positivt samband mellan andelen aktieinnehav bland de kvinnliga 

styrelseledamöterna och företagens utdelning. 

 

3. Metod 

I följande avsnitt presenteras och motiveras uppsatsens metod. Först presenteras data och 

urval följt av regressioner och modelluppbyggnad. Därefter presenteras de olika variablerna 

som används i regressionerna samt hanteringen av extremvärden, multikollinearitetsproblem 

och metodkritik. Avslutningsvis redogörs för en kontroll av modellernas uppbyggnad. 

  

3.1 Data och urval 
Denna studie utförs med hjälp av kvantitativ data. I enlighet med studiens syfte undersöks 

olika styrelsevariablers inverkan på svenska noterade företags utdelningar mellan åren 2014 - 

2017. Den avgränsade tidsperioden har valts eftersom data från bolagen finns tillgänglig 

under perioden samt eftersom andelen kvinnor i styrelser visat på en betydande ökning under 

de senaste åren (Styrelseakademien, 2018) vilket motiverar en studie på området. Data 

inhämtas från samtliga svenska bolag som varit noterade på Nasdaq Stockholm under minst 

två efterföljande år under perioden 2013 - 2017.  Att företag som enbart varit noterade under 

ett år under perioden exkluderats följer av att det varit svårt att finna information om 

företagens styrelser de år de inte varit noterade (styrelsedata hämtas från året innan, se 

beskrivning under avsnitt 3.2.3 Oberoende variabler). 

Från urvalet exkluderas fastighets- och finansbolag eftersom dessa omfattas av särskild 

lagstiftning och redovisningsstandarder (exempelvis Lag (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse), resultat för dessa bolag är därmed inte generaliserbara. Dessa bolag 

utesluts ofta i denna typ av studie, se exempelvis Chen, Leung och Goergen (2017) samt 

Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) . Även observationer där data för minst tre variabler 
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saknas exkluderas från studien. Då företag har noterats under perioden exkluderas det första 

noteringsåret från studien eftersom styrelsedata då är svårtillgänglig för året dessförinnan.4 

Studien omfattar således slutligen 766 stycken observationer, för specificering av bortfall se 

tabell 1.  

 
Tabell 1 – Studiens bortfall och dess slutliga antal observationer 

 
 

Data om antalet kvinnor i bolagsstyrelser samt deras aktieinnehav inhämtas manuellt från 

företagens årsredovisningar för respektive undersökningsår. I antalet styrelseledamöter 

inkluderas arbetstagarrepresentanter, medan suppleanter utesluts. På så vis inkluderas endast 

de ledamöter som normalt sett innehar rösträtt och därmed beslutar om förslag till utdelning. 

Data gällande aktieinnehav inkluderar aktier ägda genom eget innehav, närståendes innehav, 

innehav genom bolag samt genom kapitalförsäkringar. Däremot exkluderas optioner eftersom 

de inte kan betecknas som ett faktiskt aktieinnehav. Där aktieinnehavet inte tydligt framgår av 

årsredovisningen beräknas innehavet som noll aktier. Gemensamt för båda styrelsevariablerna 

är att data helt utgår från styrelsestrukturen som den beskrivs i respektive företags 

årsredovisning. 

De beroende variablerna som används i regressionsanalyserna, vilka beskrivs nedan, inhämtas 

från Thomson Reuters Datastream. Även kontrollvariablerna tillväxtmöjlighet, skuldsättning, 

avkastning på totala tillgångar, avkastning på eget kapital och företagsstorlek inhämtas från 

Thomson Reuters Datastream. Däremot inhämtas kontrollvariablerna antal styrelseledamöter 

och andelen aktieinnehav bland samtliga styrelseledamöter manuellt från företagens 

årsredovisningar. Kontrollvariabeln bransch inhämtas från Nasdaq Stockholm (Nasdaq, 2018) 

                                                
4 Exempelvis har observationer för år 2014 exkluderats för företag som noterats under 2014, eftersom 
styrelsedata då varit svår att finna för 2013.  

Beskrivning Antal observationer

Ursprungligt antal observationer 1078

Exkludering av finansbolag 104

Exkludering av fastighetsbolag 100

Exkludering av företag noterade 1 år 33

Exkludering av företag där 3 eller fler variabler saknas 25

Exkludering av företag där styrelsedata saknas året innan 50
Slutligt antal observationer 766
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och kontrollvariabeln år utgörs av åren då respektive bolag varit noterade på 

Stockholmsbörsen. 

3.2 Regressionsanalyser 
Denna studie använder både en logistisk och två multipla linjära regressionsmodeller för att 

testa hypoteserna som ställts upp tidigare. Dessa utgår från Pucheta-Martínez och Bel-Oms 

(2016) regressionsmodeller. Den logistiska regressionen, nedan presenterad som modell 1, 

används för att utvärdera styrelsevariablernas inverkan på huruvida företag genomför 

utdelningar eller inte. I denna typ av frågeställning kan den beroende variabeln enbart anta två 

möjliga värden; den är binär. Antingen delar företaget ut vinstmedel, då blir värdet 1, eller så 

gör det inte det och då blir värdet 0. I dessa fall kan inte en multipel linjär regressionsanalys 

genomföras utan istället genomförs en logistisk regression. De övriga två regressionerna 

(modell 2 och 3) är OLS regressioner, det vill säga multipla linjära regressioner. I dessa fall 

används direktavkastning respektive utdelning per aktie som beroende variabel, eftersom 

dessa inte är binära möjliggörs användningen av OLS regressioner i dessa fall. 

 

3.2.1 Modellernas uppbyggnad 
Hypotes 1 och 2 testas utifrån tre regressionsmodeller, vilka använder olika mått på utdelning 

som beroende variabel. Dessa modeller följer nedanstående ekvationer: 

Modell 1, logistisk regression 

!"#1%,' = )*+,-./,.%,'0* + )2,+3+,-%,'0* + )4./6%,' + )7,+36,8/!%,'0*

+ )9:;#%,' + )</,8%,' + )=/,;%,' + )>?"/-@"A;%,' + )B6!@"A;%,'0* + C' + "%

+ D%,' 

 

Modell 2, OLS regression 

!"#2%,' = )*+,-./,.%,'0* + )2,+3+,-%,'0* + )4./6%,' + )7,+36,8/!%,'0*

+ )9:;#%,' + )</,8%,' + )=/,;%,' + )>?"/-@"A;%,' + )B6!@"A;%,'0* + C' + "%

+ D%,' 

 



12 
 

Modell 3, OLS regression 

!"#3%,' = )*+,-./,.%,'0* + )2,+3+,-%,'0* + )4./6%,' + )7,+36,8/!%,'0*

+ )9:;#%,' + )</,8%,' + )=/,;%,' + )>?"/-@"A;%,' + )B6!@"A;%,'0* + C' + "%

+ D%,' 

 

Där variablerna för företag i under år t är: 

!"#1%,'  = Dummyvariabel för utdelning 

!"#2%,' = Direktavkastning 

!"#3%,' = Utdelning per aktie 

+,-./,.%,'0* = Andel kvinnliga styrelseledamöter  

,+3+,-%,'0* = Andel aktieinnehav bland kvinnliga styrelseledamöter 

./6%,' = Tillväxtmöjlighet 

,+36,8/!%,'0* = Andel aktieinnehav bland samtliga styrelseledamöter 

:;#%,' = Skuldsättning 

/,8%,' = Avkastning på totala tillgångar 

/,;%,' = Avkastning på eget kapital 

?"/-@"A;%,' = Företagsstorlek 

6!@"A;%,'0* = Styrelsestorlek 

C' = Dummyvariabel för år 

"% = Dummyvariabel för bransch 

D%,' = Residual (felterm för företag i, antas vara 0) 

 

3.2.2 Beroende variabler 

Modell 1 

De beroende variablerna följer Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) studie. I modell 1 

utgörs den beroende variabeln av en dummyvariabel vilken antar värdet 1 om företaget har 

genomfört utdelning det aktuella året, och 0 om så inte är fallet. Huruvida ett företag har 

genomfört utdelning eller inte utläses från data vilken inhämtas från Thomson Reuters 

Datastream angående företagens utdelning per aktie (den beroende variabeln i modell 3). 
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Modell 2 

I modell 2 utgör direktavkastning den beroende variabeln, detta mått utgörs av kvoten mellan 

årets utdelning per aktie och marknadsvärdet per aktie den 31 december det aktuella året. Om 

ett företag har både a- och b-aktier utgörs aktiepriset av b-aktiens pris. Utdelningen per aktie 

hämtas från Thomson Reuters Datastream under namnet Dividend per share.5 Även 

marknadsvärdet har hämtats från Thomson Reuters Datastream under namnet Unadjusted 

price.  

!GHIJKLMJLNKOGOP%,' =
QKRISOGOP	UIH	LJKGI%,'

-LHJOLRNMäHRI	UIH	LJKGI	31	RIW%,'
 

 

Modell 3 

I den sista modellen används måttet utdelning per aktie som den beroende variabeln. Måttet 

hämtas från Thomson Reuters Datastream under namnet Dividend per share6. Variabeln 

inkluderar den totala utdelningen som skett under respektive företags redovisningsår dividerat 

med respektive företags utestående aktier.  

QKRISOGOP	UIH	LJKGI%,' =
XYKLS	ZKRISOGOP%,'

XYKLSK	LOKLS	ZKINKåIORI	LJKGIH%,'
 

 

3.2.3 Oberoende variabler 

Andel kvinnliga styrelseledamöter 

För test av hypotes 1 används andelen kvinnliga styrelseledamöter som en oberoende variabel 

i modellerna. Denna variabel beräknas som antal kvinnliga styrelseledamöter dividerat med 

antal styrelseledamöter. Denna variabel hämtas från året innan, det vill säga t -1. På så vis 

används exempelvis styrelsedata från 2013 för analysen av 2014. Anledningen till detta är att 

det ofta är styrelsen från året innan som lägger fram förslaget till utdelning för det aktuella 

året vilket framgår av företagens årsredovisningar. För att fånga styrelsens påverkan på 

utdelning är det därför relevant att använda förra årets styrelse i analysen. 

8ORIS	JMGOOSGPL	NK\HISNISIRL]öKIH%,'0* =
8OKLS	JMGOOSGPL	NK\HISNISIRL]öKIH%,'0*

8OKLS	NK\HISNISIRL]öKIH%,'0*
 

                                                
5 Vid en kontroll upptäcktes att “Dividend per share” för år t i Thomson Reuters Datastream utgörs av den 
verkliga utdelningen per aktie för år t-1, därför hämtas utdelningen per aktie för exempelvis 2017 som utdelning 
per aktie för 2016. 
6 Se föregående not. 
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Andel aktieinnehav bland kvinnliga styrelseledamöter 

För test av hypotes 2 används andelen aktieinnehav bland de kvinnliga styrelseledamöterna 

som en oberoende variabel i modellerna. Denna variabel beräknas som antalet aktier de 

kvinnliga styrelseledamöterna innehar i företaget dividerat med totalt antal utestående aktier. I 

de fall företagen har både a och b aktier inkluderas samtliga aktier, oavsett klass, i denna 

variabel. Liksom den tidigare oberoende variabeln hämtas denna styrelsevariabel från året 

innan. 

8ORIS	LJKGIGOOIℎLM, JM. NK\HISNISIR.%,'0* =
8OKLS	LJKGIH	aSLOR	JM. NK\HISNISIR.%,'0*

XYKLSK	LOKLS	ZKINKåIORI	LJKGIH%,'0*
 

 
 
3.2.4 Kontrollvariabler 
När regressionsanalyser utförs finns det en risk att resultaten styrs av andra variabler än de 

oberoende testvariablerna. För att minska denna risk används flertalet kontrollvariabler i 

regressionsmodellerna, vars funktion är att absorbera den resultatpåverkan som kan tillskrivas 

dessa variabler snarare än de oberoende testvariablerna. (Field, 2013) Genom att 

kontrollvariabler inkluderas i modellerna ökar validiteten; resultatet kan anses mäta den 

oberoende variabelns påverkan på den beroende variabeln och det är tydligt hur respektive 

kontrollvariabel driver resultatet (Saunders, Lewis och Thornhill, 2016). De kontrollvariabler 

som inkluderas i denna studie presenteras nedan och utgörs av variabler som enligt tidigare 

studier visat sig påverka olika mått på utdelning (Chen, Leung och Goergen, 2017; Jiraporn, 

Kim och Kim, 2011; Pucheta-Martínez och Bel-Oms, 2016). Samtliga oberoende variablers 

förväntade riktning presenteras i tabell 2 i slutet av detta avsnitt.  

 

Tillväxtmöjlighet 

Tillväxtmöjlighet används som kontroll i tidigare studier, exempelvis Pucheta-Martínez och 

Bel-Oms (2016), Fama och French (2001) samt Rozeff (1982). Tanken bakom detta är att 

företag med hög tillväxtmöjlighet inte genomför utdelningar i lika stor utsträckning som 

mogna företag eftersom tillväxtföretagen behöver kapitalet i sin verksamhetsutveckling. 

Tillväxtmöjligheten mäts som relationen mellan respektive företags marknadsvärde och dess 

bokförda värde (ett så kallat P/B-tal). Eftersom direktavkastningen (beroende variabel i 

modell 2) beräknas med hjälp av marknadsvärdet per aktie den 31 december det aktuella året 



15 
 

används denna tidpunkt även för att beräkna P/B talet. Även här används b-aktiens pris om ett 

företag har både a- och b-aktier. 

XGSSMäbK]öcSGPℎIK%,' =
-LHJOLRNMäHRI	UIH	LJKGI	RIO	31	RIW%,'

6YJdöHK	MäHRI	UIH	LJKGI	RIO	31	RIW%,'
 

 

Andel aktieinnehav bland samtliga styrelseledamöter 

Som en andra kontrollvariabel inkluderas samtliga styrelseledamöters aktieägande. Denna 

andel beräknas på samma sätt som den oberoende variabeln för de kvinnliga 

styrelseledamöternas aktieägande, med skillnaden att denna kontrollvariabel inkluderar både 

de manliga och de kvinnliga styrelseledamöternas aktieinnehav. I enlighet med tidigare 

presenterade argumentation bör styrelseledamöter med ett aktieinnehav förespråka 

utdelningar. Därmed är det rimligt att anta att ett positivt samband föreligger mellan samtliga 

styrelseledamöters aktieinnehav och företagens utdelning. Precis som de oberoende 

styrelsevariablerna hämtas denna styrelsevariabel från året innan. 

8ORIS	LJKGIGOOIℎLM, LSSL	NK\HISNISIR.%,'0* =
8OKLS	LJKGIH	aSLOR	LSSL	NK\HISNISIR.%,'0*

XYKLSK	LOKLS	ZKINKåIORI	LJKGIH%,'0*
 

 

Skuldsättning 

Skuldsättningen beräknas som kvoten av det bokförda värdet på de räntebärande skulderna 

dividerat med det totala bokförda värdet på tillgångarna. Flertalet studier finner att 

skuldsättningen har ett negativt samband med olika mått på utdelning (Jiraporn, Kim och 

Kim, 2011; Setia-Atmaja, 2010; Sharma, 2011). Detta mått inkluderades även i både Chen, 

Leung och Goergen (2017) samt Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) studier som 

kontrollvariabler, och resultaten visar på ett signifikant negativt samband.  

@JZSRNäKKOGOP%,' =
6YJdöHK	MäHRI	HäOKIaäHLORI	NJZSRIH%,'

6YJdöHK	MäHRI	KYKLSL	KGSSPåOPLH%,'
 

 

Avkastning på totala tillgångar 

För att kontrollera för företagens lönsamhetsnivå används lönsamhetsmåttet avkastning på 

totala tillgångar. Detta mått beräknas som kvoten av rörelseresultatet dividerat med det totala 

bokförda värdet på tillgångarna. Även detta mått används som en kontrollvariabel i Chen, 
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Leung och Goergen (2017) samt i Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) studier. Resultaten 

av dessa studier visar att det föreligger ett signifikant positivt samband mellan avkastningen 

på de totala tillgångarna och olika mått på utdelning, vilket även Jiraporn, Kim och Kim 

(2011) finner stöd för.  

8MJLNKOGOP	Uå	KYKLSL	KGSSPåOPLH%,' =
/öHISNIHINZSKLK%,'

6YJdöHK	MäHRI	KYKLSL	KGSSPåOPLH%,'
 

 

Avkastning på eget kapital 

Ett ytterligare lönsamhetsmått som inkluderas i studien i form av en kontrollvariabel är måttet 

avkastning på eget kapital. Detta mått beräknas som kvoten av nettoresultatet dividerat med 

det bokförda värdet på eget kapital. Detta mått används som kontrollvariabel i likhet med 

Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016). Deras resultat visar på att det föreligger ett signifikant 

positivt samband mellan avkastningen på eget kapital och olika mått på utdelning. Avkastning 

på eget kapital är den enda variabeln där bortfall noteras som inte på ett reliabelt sätt kan 

inhämtas manuellt. I dessa fall tillämpas ett branschsnitt, det rör sig om totalt 33 observationer 

vilka byts ut mot branschsnittets avkastning på eget kapital. Detta innebär att det föreligger en 

risk att resultatet blir missvisande. Med hänsyn till att det är ett fåtal observationer som byts 

ut, drygt 4,3 procent av studiens observationer, samt eftersom ett branschsnitt används som 

ersättning bedöms dock denna risk som låg. 

8MJLNKOGOP	Uå	IPIK	JLUGKLS%,' =
3IKKYHINZSKLK%,'

6YJdöHK	MäHRI	Uå	IPIK	JLUGKLS%,'
 

 

Företagsstorlek 

Företagsstorlek inkluderas som en kontrollvariabel och den beräknas som det totala bokförda 

värdet på tillgångarna. Måttet företagsstorlek inkluderas exempelvis i Adjaoud och Ben-Amar 

(2010), Chen, Leung och Goergen (2017), Jiraporn, Kim och Kim (2011) samt Pucheta-

Martínez och Bel-Oms (2016) vilka visar att företagets storlek har ett signifikant positivt 

samband med flertalet mått på utdelning.  
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Styrelsestorlek  

Styrelsestorlek är ytterligare en kontrollvariabel som i likhet med både Chen, Leung och 

Goergen (2017) och Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) inkluderas i denna studie. Båda 

undersökningarna visar att det föreligger ett signifikant positivt samband mellan variabeln och 

olika mått på utdelning. Denna variabel beräknas som det totala antalet styrelseledamöter i 

styrelsen. 

 

Fasta års- och branschkontroller 

I denna studie kontrolleras även för fasta års- och branscheffekter.  

 

Tabell 2 – Förväntad riktning på de oberoende variablerna 

 
WOMPROP står för andelen kvinnliga styrelseledamöter. OWNWOM utgörs av andelen aktieinnehav bland de kvinnliga 
styrelseledamöterna. P/B står för tillväxtmöjligheten. OWNBOARD utgörs av andelen aktieinnehav bland 
styrelseledamöterna. LEV står för skuldsättningen. ROA står för avkastningen på de totala tillgångarna och ROE står för 
avkastningen på det egna kapitalet. FIRMSIZE står för företagsstorleken och visas i MDKR. Slutligen står BDSIZE för 
styrelsestorleken. 
 

3.3 Hantering av data 
Linjära regressionsanalyser förutsätter att variablerna är normalfördelade7 (Field, 2013). 

Utifrån centrala gränsvärdessatsen gäller att alla urval, oavsett populationsfördelning, är 

approximativt normalfördelade om antalet observationer är tillräckligt stort (tumregeln är att 

antalet observationer måste överstiga 30 stycken) (Lind, Marchal och Wathen, 2017). 

                                                
7 Här inkluderas inte logistiska regressioner, kravet på normalfördelning gäller därför inte för modell 1 (Bjerling 
och Ohlsson, 2010). 

Variabel Förväntad riktning
WOMPROP +
OWNWOM +
P/B -
OWNBOARD +
LEV -
ROA +
ROE +
FIRMSIZE +
BDSIZE +
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Eftersom denna studie omfattar 766 stycken observationer kan centrala gränsvärdessatsen 

användas och därmed antas variablerna vara approximativt normalfördelade.  

För att hantera extremvärden vilka riskerar att driva resultatet används winsorizing. Med 

winsorizing menas att de yttersta värdena byts ut, exempelvis kan en gräns på 2 procent 

användas vilket innebär att värdena i den 1:a och 99:e percentilen byts ut mot närmsta 

följande värde. På så vis utesluts de mest extrema värdena, samtidigt som observationerna i 

övrigt behålls. (Field, 2013) I de fall extremvärden upptäcks winsorizas variabeln med 

antingen 1 eller 2 procent.  

 

3.4 Kontroll för multikollinearitetsproblem 
Vid regressioner som inkluderar mer än en oberoende variabel för att kontrollera samband 

med en beroende variabel kan multikollinearitetsproblem uppstå. Denna problematik innebär 

att två eller fler av de oberoende variablerna starkt korrelerar med varandra och därmed är 

svåra att analysera då regressionen kan ge ett missvisande resultat (Buglear, 2012).  

För att testa eventuella samband mellan de oberoende variablerna i denna studie används en 

bivariat analys som utgår från Pearson korrelationskoefficient och redovisas i en 

korrelationsmatris. Denna mäter om det finns ett eventuellt linjärt samband, samt styrkan av 

detta samband. Korrelationskoefficienten antar värdet -1 om ett perfekt negativt samband 

föreligger och värdet +1 för ett perfekt positivt samband. I de fall ett samband saknas mellan 

de oberoende variablerna antar korrelationskoefficienten värdet 0. (Buglear, 2012) Vid värden 

över +0,8 eller under -0,8 finns det en stor risk att variablerna är korrelerade och att 

multikollinearitetsproblem föreligger (Field, 2013). I de fall en korrelationskoefficient 

överstiger/understiger denna gräns är det viktigt att vidare undersöka om 

multikollinearitetsproblem föreligger. För att göra detta analyseras variablernas variance 

inflation factors (VIF). Om en variabels VIF-värde överstiger 10 finns det stor risk för att 

starka linjära samband föreligger (Field, 2013). Detta innebär att desto lägre VIF-värdet är, 

desto lägre är risken att multikollinearitetsproblem föreligger. Därutöver kontrolleras även 

toleransvärdet för VIF. Visar detta ett värde på under 0,2 föreligger eventuellt ett 

multikollinearitetsproblem, ligger värdet på 0,1 eller lägre indikerar detta att ett allvarligare 

korrelationsproblem föreligger (Field, 2013). 
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3.5 Metodkritik 

Hur styrelsen för ett företag ska se ut väljs av bolagsstämman. Styrelseledamöterna väljs 

således utifrån företagets behov och ägarnas preferenser, styrelsevariabler kan på så vis vara 

endogena. Precis som Sila, Gonzalez, och Hagendorff (2016) diskuterar i sin artikel innebär 

detta att studier där styrelsevariabler undersöks bör beakta eventuella endogenitetsproblem. 

Sila, Gonzalez, och Hagendorff (2016) beskriver att det både finns en risk att andra variabler 

vilka inte inkluderas i studien påverkar styrelsevariabeln och/eller den beroende variabeln 

samt att det finns en risk för omvänd kausalitet. Omvänd kausalitet innebär exempelvis att 

kvinnliga styrelseledamöter aktivt söker sig till företag med en viss utdelningspolicy. En 

studies resultat skulle i detta fall tyda på ett samband mellan kvinnliga styrelseledamöter och 

den aktuella utdelningspolicyn, trots att de kvinnliga styrelseledamöterna inte de facto 

påverkar utdelningspolicyn utan snarare lockas till företaget på grund av utdelningspolicyn.  

Eftersom denna studie undersöker sambandet mellan styrelsevariabler och diverse 

utdelningsmått är det viktigt att reflektera kring dessa risker. Trots att studien omfattar 

flertalet variabler hämtade från tidigare forskning finns det en risk att variabler som påverkar 

undersökta samband inte omfattas av studien. Det finns även en risk att de samband som 

studien eventuellt finner exempelvis beror på att vissa typer av företag attraherar vissa typer 

av styrelseledamöter. Detta är en svaghet med studiens metod som bör beaktas vid tolkningen 

av nedan redovisade resultat. 

Härutöver bör även överlevnadsbias kommenteras. Eftersom enbart företag vilka varit 

noterade under minst två efterföljande år under perioden inkluderas i studien föreligger det en 

risk att viss överlevnadsbias föreligger (Elton, Gruber och Blake, 1996). Det bör dock 

påpekas att studien omfattar företag som har avnoterats under perioden under förutsättning att 

de varit noterade under minst två efterföljande år. På så vis omfattas även företag vilka blivit 

avnoterade under perioden, vilket innebär att risken att överlevnadsbias skulle påverka 

studiens resultat är liten.  

En annan svaghet med studien är det faktum att styrelseledamöternas optionsinnehav inte 

inkluderas i aktieinnehavet. Att en styrelseledamot äger optioner i företaget kan leda till att 

denne verkar för att aktieägarvärdet maximeras, precis som styrelseledamöter med ett faktiskt 

aktieinnehav verkar för detta mål. Detta eftersom optionsägande styrelseledamöter i framtiden 

kan komma att bli en del av företagets ägare om optionerna utnyttjas. Med anledning av detta 

finns det en risk att resultatet blir något missvisande. Det är dock svårt att veta hur varje 
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optionsägande styrelseledamot värderar sitt ägande och om de därmed ser sig som en del av 

ägarna eller inte. Det är möjligt att optionsinnehavet är utan värde för styrelseledamoten, 

exempelvis om lösenpriset överstiger aktiekursen och optionen därmed är “out of the money”. 

Är optionen “out of the money” kan styrelseledamoten anse det osannolikt att optionen 

kommer att nyttjas i framtiden, vilket kan leda till att denne inte ser sig som en del av 

aktieägarna. Om styrelseledamoten inte ser sig själv som en del av aktieägarna kommer denne 

inte, åtminstone inte på grund av innehav i bolaget, sträva efter att maximera ägarvärdet.  

 

3.6 Kontroll för laggade värden 

Studiens regressionsmodeller utgår från styrelsedata från år t-1, samtidigt som resterande data 

är inhämtad från år t. För att kontrollera att resultatet inte styrs av det faktum att resterande 

variabler inhämtas från år t genomfördes även regressionerna med data inhämtad för år t-1 för 

samtliga variabler. Resultaten från dessa regressioner skiljer sig inte nämnvärt från resultaten 

från de ursprungliga regressionsmodellerna. Därmed utförs studien med de ursprungliga 

regressionsmodellerna där endast styrelsedata inhämtas från år t-1.  

 

4. Empiri och analys 
I följande avsnitt presenteras och analyseras studiens empiriska resultat. Inledningsvis 

redogörs för deskriptiv statistik och därefter redovisas samt analyseras studiens test av 

multikollinearitet samt regressionsresultat. Avslutningsvis förs en allmän diskussion vilken 

knyter samman de övergripande regressionsresultaten med teorin. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

I tabell 3 redovisas deskriptiv statistik för samtliga variabler i studien, förutom 

dummyvariablerna för år och bransch. I tabellen framgår respektive variabels antal 

observationer, dess minimum- och maximumvärde, median och medelvärde samt ett 

spridningsmått i form av standardavvikelsen (σ). Längst ner i tabellen visas även deskriptiv 

statistik för dummyvariabeln för utdelning.  
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Tabell 3 – Deskriptiv statistik 

 
DIV1 står för utdelningsdummyvariabeln. DIV2 representerar direktavkastningen. DIV3 står för utdelningen per aktie i KR. 
WOMPROP står för andelen kvinnliga styrelseledamöter. OWNWOM utgörs av andelen aktieinnehav bland de kvinnliga 
styrelseledamöterna. P/B står för tillväxtmöjligheten. OWNBOARD utgörs av andelen aktieinnehav bland 
styrelseledamöterna. LEV står för skuldsättningen. ROA står för avkastningen på de totala tillgångarna och ROE står för 
avkastningen på det egna kapitalet. FIRMSIZE står för företagsstorleken och visas i MDKR. Slutligen står BDSIZE för 
styrelsestorleken. 
 

Det framgår av statistiken att det i 66,58 procent av observationerna har genomförts utdelning 

och att den genomsnittliga utdelningen per aktie uppgår till 2,048 kronor per aktie. Den 

genomsnittliga direktavkastningen är 9,4 procent. Det kan även utläsas att det genomsnittliga 

antalet styrelseledamöter uppgår till 7,45 personer och att den genomsnittliga andelen 

kvinnliga styrelseledamöter uppgår till 26,6 procent. Aktieinnehavet bland dessa kvinnliga 

styrelseledamöter uppgår i genomsnitt till 0,8 procent vilket kan ställas i relation till styrelsens 

totala aktieinnehav vilket uppgår till 16 procent (detta inkluderar då även de kvinnliga 

styrelseledamöternas aktieinnehav).  

 

4.2 Korrelationsresultat 
I syfte att undvika problem med multikollinearitet utfördes en bivariat analys med hjälp av 

Pearson korrelationskoefficient för att upptäcka eventuella korrelationer mellan variablerna. 

Detta resultat presenteras i tabell 4. 

 

 

Variabel Antal obs. Min Max Median Medelv. σ
DIV2 766 0,000 20,000 0,014 0,094 0,910
DIV3 766 0,000 39,428 1,050 2,048 2,872
WOMPROP 766 0,000 0,625 0,273 0,266 0,137
OWNWOM 766 0,000 0,265 0,000 0,008 0,371
P/B 766 0,000 18,000 2,655 3,566 3,224
OWNBOARD 766 0,000 2,572 0,037 0,160 0,339
LEV 766 0,000 0,861 0,173 0,191 0,168
ROA 766 -0,828 0,455 0,077 0,055 0,173
ROE 766 -1,064 1,047 0,131 0,089 0,277
FIRMSIZE (MDKR) 766 0,054 280,780 1,839 15,071 39,321
BDSIZE 766 3,000 15,000 7,000 7,450 2,174

Dummyvariabel Antal 0 Procent 0 Antal 1 Procent 1
DIV1 256 33,42% 510,000 66,58%
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Tabell 4 – Korrelationsmatris 

 
DIV1 står för utdelningsdummyvariabeln. DIV2 representerar direktavkastningen. DIV3 står för utdelningen per aktie i KR. 
WOMPROP står för andelen kvinnliga styrelseledamöter. OWNWOM utgörs av andelen aktieinnehav bland de kvinnliga 
styrelseledamöterna. P/B står för tillväxtmöjligheten. OWNBOARD utgörs av andelen aktieinnehav bland styrelseledamöter. 
LEV står för skuldsättning. ROA står för avkastningen på de totala tillgångarna och ROE står för avkastningen på det egna 
kapitalet. FIRMSIZE står för företagets storlek och visas i MDKR. Slutligen står BDSIZE för styrelsens storlek. 
 

Signifikanta positiva samband återfinns mellan företagsstorlek och både företagens 

benägenhet att genomföra utdelning samt deras utdelning per aktie. Detta indikerar att större 

företag genomför utdelningar i större utsträckning samt att de ger en högre utdelning per 

aktie. Detta går även i linje med Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) resultat. Signifikanta 

positiva korrelationer återfinns även mellan exempelvis avkastning på eget kapital och 

benägenhet att genomföra utdelning, avkastning på totala tillgångar och utdelning per aktie 

samt styrelsestorlek och utdelning per aktie.  

Utdelningsdummyn, direktavkastningen och utdelningen per aktie testas i 

korrelationsmatrisen och visar höga värden, ett resultat som förefaller naturligt då samtliga 

mått berör utdelning. Dessa korrelationsresultat kan dock förbises då variablerna inte 

förekommer i samma regression. Majoriteten av variablerna visar på att relativt svaga 

samband råder. Dock visar matrisen att det föreligger en signifikant, mycket stark, positiv 

korrelation mellan avkastning på eget kapital och avkastning på totala tillgångar med ett 

samband på 0,813 (>0.80). Därmed är en kontroll av VIF- samt toleransvärden nödvändig för 

att utesluta multikollinearitet. 

I tabell 5 presenteras variablernas VIF- samt toleransvärden. Från tabellen kan utläsas att 

samtliga VIF-värden håller sig under den kritiska gränsen (10); multikollinearitetsproblem bör 

därför inte föreligga. Inte heller toleransvärden visar sig indikera något 

multikollinearitetsproblem då samtliga värden överstiger 0,2. Detta resulterar i att samtliga 

DIV1 DIV2 DIV3 WOMPROP OWNWOM P/B OWNBOARD LEV ROA ROE FIRMSIZE BDSIZE

DIV1 1

DIV2 0,073* 1

DIV3 0,506** 0,274** 1

WOMPROP 0,039 -0,016 -0,012 1

OWNWOM -0,029 0,008 0,014 0,026 1

P/B 0,011 -0,021 0,055 -0,024 -0,036 1

OWNBOARD -0,161** 0,121** 0,005 0,070 0,140** -0,021 1

LEV 0,006 0,047 0,030 0,076* -0,044 -0,239** 0,004 1

ROA 0,329** -0,022 0,201** -0,019 0,029 0,104** -0,111** -0,138** 1

ROE 0,354** -0,027 0,194** -0,011 0,018 0,154** -0,140** -0,157** 0,813** 1

FIRMSIZE 0,170** -0,019 0,182** 0,032 -0,060 -0,054 -0,123** 0,126** 0,045 0,059 1

BDSIZE 0,222** -0,062 0,232** 0,007 -0,008 -0,064 -0,200** 0,119** 0,092* 0,121** 0,568** 1

Korrelationen redovisas med dess signifikansnivå, där ***, **, * innebär signifikans på 1%, 5% samt 10% nivå.
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variabler behålls i modellerna. För att säkerställa att resultatet inte påverkas av att både 

variabeln avkastning på eget kapital och variabeln avkastning på totala tillgångar inkluderas i 

regressionerna genomfördes samtliga regressioner utan variabeln avkastning på eget kapital. 

Detta gav inte några resultatskillnader, därmed synes inte variablerna leda till att resultatet blir 

missvisande. Med anledning av detta resultat inkluderades samtliga presenterade variabler i 

regressionsanalyserna. 

 

Tabell 5 – VIF och toleransvärden för de oberoende variablerna 

 
WOMPROP står för andelen kvinnliga styrelseledamöter. OWNWOM utgörs av andelen aktieinnehav bland de kvinnliga 
styrelseledamöterna. P/B står för tillväxtmöjligheten. OWNBOARD utgörs av andelen aktieinnehav bland 
styrelseledamöterna. LEV står för skuldsättningen. ROA står för avkastningen på de totala tillgångarna och ROE står för 
avkastningen på det egna kapitalet. FIRMSIZE står för företagsstorleken och visas i MDKR. Slutligen står BDSIZE för 
styrelsestorleken. 
 

4.3 Regressionsresultat 
I tabell 6 och tabell 7 framgår resultaten från de tre regressionerna. Modell 1 utgör studiens 

logistiska regression, vilken undersöker huruvida företag genomför utdelningar eller inte. I 

modell 2 undersöks direktavkastningen, det vill säga relationen mellan företagens utdelning 

och aktiepris. Slutligen undersöker modell 3 företagens utdelning per aktie.   

 

 

 

 

Variabel

VIF Tolerans
WOMPROP 1,035 0,966
OWNWOM 1,065 0,939
P/B 1,197 0,836
OWNBOARD 1,107 0,904
LEV 1,223 0,818
ROA 3,011 0,332
ROE 3,121 0,320
FIRMSIZE 1,613 0,620
BDSIZE 1,724 0,580
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Tabell 6 - Regressionsresultat 

 
Tabellen visar resultaten av de tre regressionerna. I modell 1 undersöks de oberoende variablernas samband med huruvida 
företaget genomför utdelning eller inte. I modell 2 undersöks sambandet mellan de oberoende variablerna och 
direktavkastningen. I modell 3 undersöks sambandet mellan de oberoende variablerna och utdelningen per aktie. 
WOMPROP står för andelen kvinnliga styrelseledamöter. OWNWOM utgörs av andelen aktieinnehav bland de kvinnliga 
styrelseledamöterna. P/B står för tillväxtmöjligheten. OWNBOARD utgörs av andelen aktieinnehav bland styrelseledamöter. 
LEV står för skuldsättning. ROA står för avkastningen på de totala tillgångarna och ROE står för avkastningen på det egna 
kapitalet. FIRMSIZE står för företagets storlek och visas i MDKR. Slutligen står BDSIZE för styrelsens storlek. 
 

 

Modell 1
Cox & Snell R Square 0,223
Nagelkerke R Square 0,309

Modell 2 Modell 3
Antal observationer 766 766
R 2 0,037 0,133
Justerad R 2 0,011 0,109
F-värde 1,435* 5,681***

Förväntad riktning Modell 1 Modell 2 Modell 3

Koefficient Koefficient Koefficient

(P-värde) (P-värde) (P-värde)
Konstant -0,711 0,376** 0,375

(0,144) (0,047) (0,508)

WOMPROP + 0,920 -0,189 -0,346
(0,161) (0,439) (0,636)

OWNWOM + -3,266 -0,168 -0,988
(0,133) (0,853) (0,717)

P/B - -0,006 -0,001 0,073**
(0,833) (0,902) (0,029)

OWNBOARD + -0,673** 0,325*** 0,615**
(0,017) (0,001) (0,044)

LEV - -0,101 0,267 0,155
(0,865) (0,216) (0,810)

ROA + 1,350 -0,019 1,998**
(0,177) (0,955) (0,042)

ROE + 2,013*** 0,009 0,388
(0,003) (0,966) (0,535)

FIRMSIZE + 0,010* 0,001 0,005
(0,072) (0,509) (0,130)

BDSIZE + 0,123** -0,029 0,225***
(0,030) (0,144) (0,000)

Fasta årseffekter Ja Ja Ja
Fasta branscheffekter Ja Ja Ja

Koeffecienterna utgörs av de ostandardiserade koefficienterna. Respektive koefficients signifikans visas 
bredvid koefficienten; ***, **, * innebär signifikans på 1%, 5% samt 10% nivå.
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Tabell 7 – Prediktionstest modell 1 

 
 

Det första som kan utläsas av regressionsresultatet för modell 1 är Cox & Snell R Square samt 

Nagelkerke R Square. Dessa mått är så kallade pseudo R2 mått, utvecklade för att efterlikna 

R2 måttet som erhålls vid en linjär OLS regression (Bjerling och Ohlsson, 2010). I OLS 

regressioner representerar R2 måttet proportionen av variansen i den beroende variabeln som 

kan förklaras av de oberoende variablerna (Saunders et al., 2016). De pseudomått som 

används vid logistisk regression kan inte sägas helt motsvara OLS regressioners R2 mått, de 

tolkas dock som approximationer av R2 och visar således till viss del variablernas 

förklaringsgrad.  

För att avläsa modellens duglighet undersöks prediktionstestet, vilket visas i tabell 7. Där 

redogörs för vad modell 1 gissar att en observation ska anta för värde samt vilket värde 

observationen de facto antog. I de fall ett företag genomförde utdelning, och observationen 

således antog värdet 1, gissade modellen att företaget genomförde utdelning i 92,3 procent av 

fallen. Totalt förutspår modell 1 rätt värde i 76,3 procent av fallen. 

Resultatet av modell 1 visar att signifikanta och positiva samband föreligger mellan ett 

företags benägenhet att genomföra utdelningar och kontrollvariablerna avkastning på eget 

kapital, företagsstorlek och styrelsestorlek. Detta innebär att företag med högre avkastning på 

eget kapital väljer att dela ut vinstmedel i form av utdelning i större utsträckning än företag 

med lägre avkastning på eget kapital, ett resultat som överensstämmer med Pucheta-Martínez 

och Bel-Oms (2016). Resultatet visar även att större företag genomför utdelningar i större 

utsträckning än mindre företag, något som tidigare även visats av Fama och French (2001). 

Dessutom visar resultatet att företag med större styrelser genomför utdelningar i större 

utsträckning än företag med mindre styrelser, vilket även det ligger i linje med Pucheta-

Martínez och Bel-Oms (2016) resultat. 

Att studien finner ett signifikant negativt samband mellan andelen aktieinnehav bland 

styrelsens samtliga ledamöter och benägenheten att genomföra utdelningar är dock ett oväntat 

resultat. Resultatet tyder på att företag med styrelser där styrelsemedlemmarna äger en större 

andel i företaget tenderar att avstå från att genomföra utdelningar. Detta ligger inte i linje med 

Förutspått värde 0 Förutspått värde 1 % rätt förutspådda värden
Observerat värde 0 113 142 44,3
Obeserverat värde 1 39 470 92,3
Övergripande % rätt förutspådda värden 76,3
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denna studies antagande om att styrelseledamöter med ett aktieinnehav bör förespråka 

utdelningar för att minimera risken för lågrisk-investeringar och därmed maximera 

aktieägarvärdet.  

Resultatet av modell 1 visar att det inte föreligger ett signifikant positivt samband mellan 

huruvida företag genomför utdelningar och andelen kvinnliga styrelseledamöter. Därmed 

finner studien i denna del inte stöd för hypotes 1. Detta resultat går emot Pucheta-Martínez 

och Bel-Oms (2016) studie där ett positivt signifikant samband föreligger. Eftersom resultatet 

inte heller visar att ett positivt signifikant samband råder mellan huruvida företag genomför 

utdelningar och de kvinnliga styrelseledamöternas aktieinnehav saknas även stöd för hypotes 

2. I denna del finner Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) samma resultat. 

Av tabell 6 kan även utläsas att både modell 2 och 3 är dugliga, deras F-värden är över 1 samt 

signifikanta (Field, 2013). Modell 3 är signifikant på 1-procentsnivån medan modell 2 är 

signifikant på 10-procentsnivån. Det framgår även att justerad R2 är 1,1 procent för modell 2 

samt 10,9 procent för modell 3. Detta innebär att de oberoende variablerna förklarar 

variationen i den beroende variabeln bättre i modell 3 än vad de gör i modell 2. 

Resultatet av modell 2 visar att det inte föreligger ett signifikant positivt samband mellan 

andelen kvinnliga styrelseledamöter och direktavkastning. Det föreligger inte heller något 

signifikant positivt samband mellan de kvinnliga styrelseledamöternas aktieinnehav och 

direktavkastning. Även i denna del saknas således stöd för både hypotes 1 och 2. Detta går 

delvis emot resultatet av Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) studie, vilka finner ett 

positivt signifikant samband mellan de kvinnliga styrelseledamöternas aktieinnehav och 

direktavkastning men däremot inte mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och 

direktavkastning.  

Den enda variabeln vilken visade sig ha ett signifikant samband med direktavkastning är 

andelen aktieinnehav bland styrelsens samtliga ledamöter. I linje med tidigare presenterad 

förväntning var sambandet positivt. Således ökar utdelningen i förhållande till aktiekursen när 

styrelsens aktieinnehav ökar.  

När det kommer till modell 3 kan det konstateras att det inte heller här finns något signifikant 

samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och utdelning per aktie eller mellan de 

kvinnliga styrelseledamöternas aktieinnehav och utdelning per aktie. Stöd saknas således både 
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för hypotes 1 och 2. Resultatet avviker från Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) vilka 

finner signifikanta positiva samband i denna del.   

Däremot föreligger signifikanta samband mellan utdelning per aktie och ett antal 

kontrollvariabler. Till en början kan nämnas att det föreligger ett signifikant positivt samband 

mellan tillväxtmöjlighet och utdelning per aktie. Detta går emot studiens förväntningar om att 

företag med hög tillväxtmöjlighet väljer att återinvestera vinstmedlen i syfte att finansiera 

tillväxten. Det bör dock nämnas att koefficientens värde är lågt vilket indikerar ett svagt 

samband. En förklaring till detta samband skulle kunna vara att företag med hög 

tillväxtmöjlighet är i behov av finansiering och att de därför, med hjälp av högre utdelningar, 

försöker attrahera investerare. Samtidigt bör investerare som väljer att finansiera 

tillväxtföretag vara intresserade av att se företagen växa, vilket i enlighet med tidigare 

forskning sker genom att vinstmedlen återinvesteras i verksamheten snarare än att de delas ut 

(Fama och French, 2001; Pucheta-Martínez och Bel-Oms, 2016; Rozeff, 1982). I enlighet 

med detta framstår studiens resultat som oväntat.  

Därutöver föreligger ett signifikant positivt samband mellan utdelning per aktie och andelen 

aktieinnehav bland styrelsens samtliga ledamöter, vilket ligger i linje med denna studies 

förväntning. Detta resultat innebär att företag där styrelsens ledamöter äger en högre andel av 

företagets aktier delar ut mer i utdelning. Ett annat samband som återfinns i studien är det 

mellan avkastning på totala tillgångar och utdelning per aktie, vilket är positivt och 

signifikant. Även detta resultat överensstämmer med tidigare forskning (Chen, Leung och 

Georgen, 2017; Jiraporn, Kim och Kim, 2011; Pucheta-Martínez och Bel-Oms, 2016). 

Således väljer företag med hög avkastning på de totala tillgångarna att ge högre utdelningar. 

Slutligen finner studien även ett signifikant positivt samband mellan styrelsestorlek och 

utdelning per aktie; företag med större styrelser ger därmed högre utdelningar. Detta ligger i 

linje med tidigare forskning (Chen, Leung och Goergen, 2017; Pucheta-Martínez och Bel-

Oms, 2016).  

 

4.4 Avslutande analys 

Utifrån ovan presenterade regressionsresultat finner denna studie varken stöd för hypotes 1 

eller 2. Det kan således inte sägas att det i svenska börsnoterade företag föreligger ett 

samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och olika mått på utdelning. Det 
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föreligger inte heller ett samband mellan andelen aktieinnehav bland de kvinnliga 

styrelseledamöterna och olika mått på utdelning. Det kan diskuteras varför dessa samband inte 

återfinns i Sverige, trots att tidigare studier funnit stöd för dessa hypoteser i Spanien och 

USA. 

En förklaring till resultatet skulle kunna vara att kvinnliga styrelseledamöter i svenska 

börsnoterade företag väljer att kontrollera ledningen med hjälp av andra styrmedel än 

utdelningar. I enlighet med Adams och Ferreira (2009) deltar kvinnor i större utsträckning i 

styrelsekommittéer så som nominerings- och bolagsstyrningskommittéer. Även dessa 

engagemang fungerar som styrmedel för de kvinnliga styrelseledamöterna vilka på så vis kan 

övervaka och kontrollera ledningen utan att förespråka utdelning. Det kan därmed tänkas att 

olika typer av styrmedel fungerar som substitut för varandra och att kvinnor väljer att 

kontrollera ledningen på andra sätt än genom utdelningar. På så vis skulle antagandet om att 

kvinnor kontrollerar ledningen i större utsträckning än män fortsatt gälla, med skillnaden att 

de nyttjar andra styrmedel än utdelning. Eftersom denna studie inte undersöker huruvida olika 

typer av styrmedel substituerar för varandra kan dock inga slutsatser dras angående detta.  

En annan förklaring till studiens resultat skulle kunna ligga i det faktum att denna studie har 

utgått från att kvinnliga styrelseledamöter i Sverige är lika eller mer riskbenägna som sina 

manliga kollegor och att de därmed bör förespråka utdelningar för att minska risken att 

ledningen genomför lågrisk-investeringar. Antagandet bygger på Adams och Funks (2012) 

studie, vilken genomfördes år 2005. De riskpreferenser som Adams och Funks (2012) studie 

finner kan mycket väl ha ändrats de senaste 13 åren, vilket i sådana fall leder till missvisande 

antaganden i denna studie. Exempelvis kan jämställdhetsutvecklingen som skett den senaste 

tiden lett till att det inte längre föreligger någon skillnad alls mellan de kvinnliga och manliga 

styrelseledamöternas agerande. Detta för att många kvinnor idag möjligen tillsätts som 

styrelseledamöter i syfte att uppnå en mer jämställd styrelse (kanske för att stävja 

kvoteringsdebatten) snarare än för att de faktiskt besitter vissa typiska egenskaper vilket 

tidigare kan ha varit fallet. Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför studien inte 

finner stöd för att just kvinnliga styrelseledamöter har en påverkan på utdelning. Kring detta 

kan dock enbart spekuleras. 
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5. Konklusion 
I detta avsnitt sammanfattas studiens resultat. Därutöver förs även en reliabilitetsdiskussion 

och avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning. 
 

5.1 Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida andelen kvinnliga styrelseledamöter 

i svenska börsnoterade företag påverkar företagens utdelning. Därutöver syftade uppsatsen 

även till att undersöka huruvida de kvinnliga styrelseledamöternas aktieinnehav påverkar 

företagens utdelning. Utifrån agentteorin och tidigare forskning antogs att positiva samband 

skulle föreligga mellan olika mått på utdelning och andelen kvinnliga styrelseledamöter 

respektive de kvinnliga styrelseledamöternas aktieinnehav. För att undersöka sambanden 

formulerades tre modeller, där tre olika mått på utdelning inkluderades i var sin modell. Dessa 

mått består av: huruvida företag genomför utdelning eller inte, direktavkastning och utdelning 

per aktie.  

Resultaten visar att det inte föreligger något samband mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och något av de tre måtten på utdelning. Studien finner inte heller stöd för 

att ett samband skulle föreligga mellan andelen aktieinnehav bland de kvinnliga 

styrelseledamöterna och något av de olika måtten på utdelning. Avsaknaden av samband kan 

eventuellt bero på att kvinnliga styrelseledamöter väljer att kontrollera ledningen med hjälp av 

andra styrmedel än utdelningar. Det kan även bero på att jämställdhetsutvecklingen lett till att 

skillnaderna mellan de manliga och kvinnliga styrelseledamöternas ageranden kan ha suddats 

ut de senaste åren.  

 

5.2 Studiens reliabilitet 
För att säkerställa studiens reliabilitet har avgränsningar och metodval motiverats löpande i 

studien. Studiens data är till stor del inhämtad från den internationellt etablerade databasen 

Thomson Reuters Datastream, vilken får anses vara tillförlitlig. Styrelsedata har dock 

inhämtats manuellt från respektive företags årsredovisningar, med hänsyn till den mänskliga 

faktorn kan det inte uteslutas att misstag har begåtts i denna del. I övrigt har studien utgått 

från artiklar vilka rankats högt i “Academic Journal Guide 2015” vilken ges ut av Association 
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of Business School (2015), på så vis säkerställs att grundläggande antaganden utgår från väl 

genomförda studier. Därutöver har studien utgått från modeller vilka utformats, och 

tillämpats, av forskare vars studier publicerats i högt rankade tidskrifter. I de fall modellerna 

har modifierats för att passa studiens syfte har valen motiverats väl vilket gör det enkelt att 

replikera studien.   

 

5.3 Förslag till framtida forskning 
Under studiens genomförande har flertalet områden för möjlig framtida forskning 

uppmärksammats. Ett första förslag är att genomföra studien med fler observationsår för att se 

om resultatet påverkas av vald tidsperiod. Ett andra förslag är att genomföra en liknande 

studie, där det undersöks huruvida kvinnliga styrelseledamöter har någon inverkan på ett 

företags val att ändra utdelningspolicy. Det skulle exempelvis kunna undersökas huruvida 

kvinnliga styrelseledamöter påverkar ett företags beslut att ändra utdelningsnivån eller ett 

företags beslut att övergå till aktieåterköp från utdelningar. Det skulle även vara intressant att 

i framtida studier inkludera fler styrelsevariabler, exempelvis ledamöters nationalitet och 

ålder. Även VD-relaterade variabler skulle vara intressanta att undersöka, exempelvis kön 

eller aktieinnehav.  

Ett annat förslag på framtida forskning är att undersöka huruvida olika styrmedel konkurrerar 

med varandra och i slutändan fungerar som substitut. I denna studie har det reflekterats kring 

huruvida kvinnliga styrelseledamöter eventuellt kontrollerar företagens ledning med hjälp av 

andra medel än utdelning, exempelvis genom att engagera sig i kommittéer. Det skulle vara 

intressant att undersöka om så verkligen är fallet. Slutligen vore det intressant att se en 

uppdaterad studie över huruvida kvinnliga och manliga styrelseledamöters ageranden 

fortfarande skiljer sig åt, på samma sätt som Adams och Funk (2012) finner i sin studie vilken 

utfördes 2005. Många år har passerat sedan den studien genomfördes; eventuella förändringar 

kan ha skett under de senaste 13 åren.  
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