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Sammandrag 

Denna studie tar avstamp i funderingen kring vad som gör ett företag lönsamt kopplat till den 

rådande jämställdhetsdebatten. Studien utgår från multipla regressionsanalyser på ett dataset 

baserat på 331 bolag noterade vid Stockholmsbörsen år 2014–2017 i syfte att undersöka hur 

lönsamhet i ett företag påverkas av att en kvinna innehar rollen som vd och styrelseordförande. 

Lönsamhet definieras i studien som räntabilitet på totala tillgångar, på engelska förkortat ROA, 

och som Tobin’s Q. Dessa två mått används för att ge både ett redovisningsbaserat och ett 

marknadsbaserat mått på lönsamhet. Vidare inkluderas testvariablerna kvinnlig vd och kvinnlig 

styrelseordförande samt kontrollvariablerna andel kvinnliga styrelseledamöter, 

skuldsättningsgrad, styrelsestorlek, företagsstorlek, år och bransch. Studiens resultat visar inget 

signifikant samband mellan att ha en kvinnlig vd eller kvinnlig styrelseordförande och 

lönsamheten i svenska bolag noterade vid Stockholmsbörsen. Detta gäller för såväl ROA och 

Tobin’s Q, och studiens resultat skiljer sig således från tidigare forskning inom området. 
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1. Introduktion 

1.1 Problematisering 

I såväl det vardagliga samtalet som den politiska debatten och aktuell forskning är jämställdhet 

i näringslivet ett ständigt aktuellt ämne, där en viktig fråga handlar om underrepresentationen 

av kvinnor i bolagsledningar. Forskning på området har visat att företag med jämställda 

ledningar ofta har en högre lönsamhet (Campbell & Minguez-Vera, 2008; Peni, 2014; 

Bennouri, Chtioui, Nagati & Nekhili, 2018), men när tvingande lagstiftning för att kvotera in 

kvinnor använts i praktiken har sådana effekter uteblivit (Ahern & Dittmar, 2012; Sjögren, 

2018). Varför den finansiella prestationen påverkas av könsspecifika faktorer, och hur 

bolagsstyrningen skiljer sig beroende på den ledande personens kön, har till bakgrund av detta 

kommit att bli än mer aktuellt att undersöka. 

  

Ett bolag har ofta två styrande organ - en styrelse och en verkställande direktör, förkortat vd. 

En styrelse i ett bolag har det yttersta ansvaret för hur företaget sköts långsiktigt, där den som 

leder styrelsens arbete är styrelseordföranden. Styrelsens ordförande har även ofta utslagsröst 

när styrelsebeslut ska tas, samt ett nära samarbete med företagets vd, som är ansvarig för den 

löpande förvaltningen av bolaget och i svenska bolag kan dessa roller aldrig innehas av samma 

person (Bolagsverket, 2018). Tidigare forskning har fokuserat mycket på vilken roll 

personlighetsdragen hos de ledande personerna i företaget spelar för hur företaget presterar (ex. 

Hambrick & Mason, 1984; Quigley & Hambrick, 2015; Withers & Fitza, 2017). Quigley & 

Hambrick (2015) finner att en vd:s personliga egenskaper under de senaste decennierna har fått 

en allt större inverkan på hur ett företag verkar, och enligt Withers & Fitza (2017) kan de 

enskilda personlighetsdragen hos en styrelseordförande förklara upp till 9% av variansen i 

företagets prestation. 

  

En faktor som visat sig påverka personlighetsdragen hos företagsledare, och då även ha stor 

påverkan på hur företag styrs, är deras könstillhörighet där mer könsdiversifierade 

företagsledningar i hög utsträckning korrelerar positivt med lönsamheten (Peni, 2014). I en 

rapport av Hunt, Layton & Prince (2015), vars resultat visar på just detta samband, diskuteras 

även de bakomliggande orsakerna där en förklaring är att män och kvinnor tenderar att se 

problem utifrån olika perspektiv och därmed angriper dessa på olika sätt, vilket då leder till 
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mer nyanserade lösningar. Vidare menar Gul, Sajid, Razzaq & Afzal (2012) att detta i sin tur 

kan bidra till mer välgrundade beslut och kvinnor har även visat sig tendera ha en mer 

övervakande roll av företaget, vilket ökar kvalitén på hur bolaget styrs (Adams & Ferreira, 

2009). Dock menar även Adams & Ferreira (2009) att diversifierade styrelser, trots positiv 

effekt på bolagsstyrningen, kan ha en negativ effekt på företagets prestation om 

diversifieringen uppstått av kvoteringsskäl. 

  

Ett vanligt fokus i dessa studier är att undersöka hur antingen vd:ns kön eller 

styrelsesammansättningen påverkar prestationen, som då mäts genom diverse lönsamhetsmått 

(ex. Davis, Babakus, Danskin Englis & Pett, 2010; Adams & Ferreira, 2009; Campbell & 

Minguez-Vera, 2008). Styrelsens ordförande inkluderas däremot sällan som mer än endast en 

vanlig styrelseledamot, trots att personen likt vd:n ofta har betydande inflytande inom bolaget 

(Peni, 2014; Withers & Fitza, 2017). Forskning inom svensk bolagsstyrning har dock illustrerat 

att svenska bolag i större utsträckning än andra länder styrs av kollektivet inom företaget 

snarare än av enskilda chefer (Holmberg & Åkerblom, 2007). 

  

I The Global Gender Gap Report från 2018 rankades Sverige som världens tredje mest 

jämställda land (World Economic Forum, 2018). Samma år noterades en rekordhög andel 

kvinnor som innehar vd-posten i svenska börsnoterade bolag, en andel som fördubblats från 

fem till tio procent sedan 2015, samtidigt som andelen kvinnliga styrelseordförande på börsen 

ökade från 6% till 8% jämfört med året innan (AllBright, 2015, 2018). Enligt en rapport från 

Desvaux et al. (2017) besitts de mest eftertraktade ledaregenskaperna i större utsträckning av 

kvinnliga chefer snarare än av manliga. Trots detta är det alltså väldigt få kvinnor som innehar 

ledande positioner i svenska företag i jämförelse med män (AllBright, 2018). Baserat på detta, 

kopplat till tidigare forskning kring hur könsspecifika egenskaper hos ledare kan ha en inverkan 

på lönsamheten i ett företag (ex. Peni, 2014; Bennouri et al., 2018) och forskning inom svensk 

bolagsstyrning (Holmberg & Åkerblom, 2007), finns det således utrymme för spekulation 

gällande vilken inverkan en kvinna i rollen som vd och styrelseordförande kan ha på ett företags 

prestation i Sverige. Syftet med denna studie är således att undersöka huruvida kvinnligt 

innehav av rollen som styrelseordförande och vd påverkar lönsamheten i bolag noterade vid 

Stockholmsbörsen. 
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1.2 Disposition 

I avsnitt 2 kommer det teoretiska ramverket som ligger till grund för bolagsstyrning, kvinnlig 

representation i företagsledningar samt relevanta psykologiska teorier för skillnader mellan 

manligt och kvinnligt att presenteras. Ett särskilt fokus läggs på dess kopplingar till lönsamhet 

och hur lönsamhet i ett bolag kan påverkas på ett flertal olika sätt. I avsnitt 3 presenteras 

metoden och utförandet av studien. I avsnitt 4 presenteras därefter studiens resultat som 

analyseras utifrån tidigare forskning som behandlats i teoriavsnittet. Slutligen, i avsnitt 5, 

sammanfattas studiens resultat i en slutsats tillsammans med begränsningar för studien samt 

förslag till vidare forskning. 
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2. Teori 

2.1 Bolagsstyrning 

Upper echelons theory, framtagen av Hambrick & Mason (1984), utgår från antagandet att 

chefer inkluderar sina egna fördomar och åsikter i företagsbeslut och således påverkar 

organisatoriska utfall, både vad gäller strategiska beslut och företagets prestation. Utifrån 

denna teori finner Quigley & Hambrick (2015) att en betydande del av företags resultat beror 

på den så kallade “vd-effekten”. Denna effekt visar på ett generellt samband över hur en vd, 

genom ansvaret för den operativa verksamheten, kan påverka över 15% av variansen i 

företagets prestation. Liknande resultat finner även Wasserman, Nohira & Anand (2001), 

Withers & Fitza (2017) samt Crossland & Hambrick (2007).  

 

Tidigare forskning hur företagsledningar kan påverka ett företags prestation har sällan 

undersökt styrelseordföranden enskilt, vilket Peni (2014) ifrågasätter genom att argumentera 

för att styrelseordföranden har stor erfarenhet och ofta har en god kunskap om det aktuella 

bolaget och undersöker således inte bara hur en vd kan påverka lönsamheten i ett företag utan 

menar även att styrelseordföranden är en nyckelperson till hur ett företag presterar. Peni (2014) 

finner att egenskaper som erfarenhet och kvalité har ett positivt samband med ett företags 

prestation för såväl vd som styrelseordförande. Vidare finner även Withers & Fitza (2017) att 

styrelseordföranden kan ha stor påverkan på ett företags lönsamhet. Studien visar på att 9% av 

variansen i ett företags prestation kan bero på egenskaperna hos deras styrelseordförande, där 

motsvarande effekt av en vd är 14%. Vidare indikerar tidigare forskning på att ledarstilen hos 

styrelseordföranden är avgörande för att en styrelse ska kunna bedriva ett effektivt arbete 

(Gabrielsson et al. 2007). 

 

Trots att den så kallade vd- och ordförande-effekten har visat sig spela en betydande roll för 

hur ett bolag presterar har forskning inom svensk bolagsstyrning belyst att kollektivet har en 

större inverkan på hur bolaget styrs än i många andra länder (Holmberg & Åkerblom, 2007). 

Jönsson (1995) och Holmberg & Åkerblom (2007) menar att svenskt ledarskap är ett mindre 

hierarkiskt ledarskap som värnar om kollektivet och decentraliserat beslutsfattande. Således 

fattas många beslut kollektivt snarare än av enskilda individer inom bolaget, vilket gör ledarnas 

roll mindre betydande. 
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Företagets storlek är även det en faktor som kan påverka lönsamheten. Bland annat har 

storleken visat sig påverka agentkostnader genom bland annat free-rider-problem, där större 

företag löper större risk, vilket i sin tur påverkar lönsamheten negativt (Rose, 2007). Storlek på 

företag kan även påverka val av verksamhetsområde samt vilka risker ett företag väljer att ta 

och tidigare forskning visar på att större företag tenderar att prioritera tillväxt framför 

lönsamhet (Storey, 1990). Vidare har företagsstorlek visat sig ha ett negativt samband med 

lönsamhetsmåttet Tobin’s Q, men samtidigt inte vara relaterat till ROA (Peni, 2014).  

 

Även Guest (2009) fokuserade på storlek kopplat till lönsamhet, men riktar istället fokus mot 

storleken på bolagets styrelse. Guest (2009) menar att styrelsestorleken korrelerar negativt med 

företagets lönsamhet, detta till följd av att det antas bero på bristande kommunikation och lägre 

effektivitet gällande beslutsfattande i större styrelser. Vidare menar även Adams & Ferreira 

(2009) att styrelsestorlek korrelerar negativt med lönsamhet, mätt i såväl Tobin’s Q som ROA, 

och Cheng (2008) menar att styrelsens storlek korrelerar negativt med ett företags prestation 

på grund av att det krävs fler kompromisser då storleken på en styrelse ökar.  

2.2 Gender schemas & Hofstedes kulturdimensioner 

Teorin om så kallade gender schemas utvecklades av Sandra Bem (1981) och är en psykologisk 

teori kring vad människor associerar som “manligt” och “kvinnligt”, samt vad respektive kön 

bör och inte bör göra. Ett tillämpbart område för teorin, menar Bem, är arbetslivet där de 

ledande och inflytelserika rollerna associeras med det manliga könet. Enligt teorin leder detta 

ofta till att kvinnliga chefer kan ses på med skepticism utifrån. Vidare gäller detta även 

individens egna syn på sig själv och vad som förväntas av den utifrån dennes kön, vilket bland 

annat innebär att kvinnor även själva tenderar att dra sig från att eftersträva en framgångsrik 

karriär (Bem, 1981).  

 

Effekten av värderingar kring vad som är manligt och kvinnligt kan dock te sig olika i olika 

länder (Hofstede et al., 1998). Under lång tid har den holländske professorn Geert Hofstede 

studerat och forskat kring olika länders kulturdimensioner och hur människors värderingar i 

länder skiljer sig från varandra. En av dessa dimensioner utgår från maskulinitet kontra 

femininitet som definieras utifrån ett samhälleligt perspektiv snarare än utifrån individen 

(Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010). Maskulina värderingar tenderar att värdera exempelvis 
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konkurrens, framgång och rikedom högre med feminina värderingar lägger större vikt vid 

samarbete, omtanke och livskvalité (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010).  

 

Teorin är främst tillämpbar vid analys av samhällsstrukturer, men det visar sig även att 

feminina länder har företag präglade av feminina värderingar (Hofstede, Hofstede & Minkov, 

2010). Denna feminina företagskultur värnar om kollektivet och de anställdas välbefinnande, 

vilket bland annat innebär mindre hierarkiska organisationer där anställda tillåts ta mer 

självständiga beslut. Hofstede, Hofstede & Minkov (2010) presenterar även ett index (Bilaga 

1) över världens länder på hur maskulina eller feminina de är, där Sverige rankas som världens 

mest feminina land, jämfört med exempelvis USA och Storbritannien som istället anses vara 

relativt maskulina länder. Enligt Hofstede, Hofstede & Minkov (2010) finns det två 

dimensioner av ledarskap där ett korrelerar med de maskulina värderingarna och ett med det 

feminina värderingarna.  

2.3 Kvinnor i företagsledningar 

Det har genom åren genomförts stora mängder forskning gällande bristen på jämställdhet i 

företagsledningar. En vanlig benämning kring detta fenomen kallas glastaket som innebär att 

det finns en osynlig barriär som hindrar kvinnor från att avancera i karriären och nå toppen av 

företagsledningar, trots att de besitter kompetensen som efterfrågas (ex. Ridgeway, 2001; 

Barreto, Ryan & Schmitt, 2009; Adams & Funk, 2012).  

 

Hur fler kvinnor ska rekryteras in i företagsledningar är dock en fråga omgärdad av 

problematik. Ett effektivt sätt att få in fler kvinnor på ledande positioner i företag är införandet 

av en kvoteringslagstiftning. I Norge är det sedan 2008 lag på att minst 40% av 

styrelseledamöterna i en viss typ av bolag ska vara kvinnor, och ett liknande lagförslag var 

uppe för diskussion i Sverige 2017 (Justitiedepartementet, 2016). Studier som undersökt 

effekten av Norges kvoteringslagstiftning har dock kommit fram till att varken jämställdheten 

utanför styrelserummet eller lönsamheten hos företagen har förbättrats (Matsa & Miller, 2013; 

Sjögren, 2018). Adams & Ferreira (2009) nämner även vikten av att könskvotering kan minska 

företagsvärdet, en rädsla som även uttryckts från flera håll med motiveringen att det kan ge 

signaler utåt att de kvinnor som rekryterats har blivit detta på andra grunder än deras kompetens 

(Thorburn, 2013).  
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Majoriteten av forskningen inom ämnet visar dock på att jämställda ledningsgrupper ökar 

företagets prestation (ex. Campbell & Minguez-Vera, 2008; Huang & Kisgen, 2013; Thorburn 

2013) samt att jämställda ledningsgrupper tenderar att vara effektivare och bättre på 

problemlösning än homogena företagsledningar då mångfald främjar kreativitet och innovation 

(Page, 2008). Campbell & Minguez-Vera (2008) visar ett positivt samband mellan 

könsdiversifierade styrelser och lönsamhet, mätt genom Tobin’s Q. Vidare visar Bennouri et 

al. (2018) på ett positivt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och lönsamhet, 

mätt genom ROA. En vanlig utgångspunkt i forskningen har därför varit att undersöka vad som 

skiljer kvinnor och män åt rent psykologiskt och hur dessa skillnader tar sig till uttryck när de 

befinner sig på ledande positioner (Peni, 2014).  

 

Desvaux et al. (2017) presenterar i McKinseys årliga rapport Women Matter en lista på de nio 

viktigaste ledaregenskaperna hos chefer för att förbättra prestationen i en organisation. Fem av 

dessa nio är egenskaper som kvinnor besitter i större utsträckning än män, till skillnad från män 

som endast till övervägande del förknippas med de två lägst rankade egenskaperna på listan 

(Desvaux et al., 2017). Huang & Kisgen (2013) nämner manlig övertro på sin egen förmåga 

som en viktig skillnad till varför kvinnliga chefer visat sig ta bättre och mer lönsamma 

investeringsbeslut än män, och Ahmadi, Nakaa & Bouri (2018) menar att kvinnor i ledande 

position anses vara mer förstående än män till konsumenters beteende och behov och därmed 

kan verka för att generera fler affärsmöjligheter för företaget.  

 

Andra viktiga könsskillnader mellan män och kvinnor relaterat till ledarskap framkommer 

bland annat i Eagly & Carli (2003) där kvinnliga ledare generellt är mer demokratiska och 

interaktiva än deras manliga motsvarigheter, som tenderar att vara mer arbetsinriktade och 

auktoritära. En kvinnlig styrelseordförande skulle då, enligt Peni (2014), bidra till att 

styrelsearbetet i bolaget effektiviseras och ökar i kvalitet, vilket i sin tur då kommer förbättra 

företagets övergripande prestation. Vidare finner Peni (2014) att kvinnlig vd samt kvinnlig 

styrelseordförande korrelerar positivt med lönsamhetsmåtten Tobin’s Q och ROA. Dock finner 

Bennouri et al. (2018) att kvinnlig vd och kvinnlig styrelseordförande korrelerar negativt med 

lönsamhetsmåttet Tobin’s Q medan det fortsatt korrelerar positivt med ROA. Detta menar 

Bennouri et al. (2018) kan bero på att marknaden reagerar negativt på kvinnor i ledande 

positioner trots att det redovisningsbaserade resultatmåttet faktiskt indikerar att bolag gynnas 

av kvinnor i ledande positioner. 
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3. Metod 

3.1 Forskningsmetod 

För att studera hur ett företags lönsamhet påverkas av att ha en kvinna som vd och som 

styrelseordförande kommer studien genomföra en kvantitativ undersökning som baseras på två 

multipla regressionsmodeller genom OLS, Ordinary Least Squares som mäter sambandet 

mellan den beroende variabeln lönsamhet, definierat som antingen ROA eller Tobin’s Q, och 

testvariablerna kvinnlig vd och kvinnlig styrelseordförande samt kontrollvariablerna andel 

kvinnliga styrelseledamöter, skuldsättningsgrad, styrelsestorlek och företagsstorlek. Studien 

kontrollerar även för år- och branschspecifika effekter. Studien använder sig av en liknande 

multipel regressionsmodell som Peni (2014) använt sig av i sin studie. I Peni (2014) används 

dock inte kvinnlig vd och kvinnlig styrelseordförande simultant i regressionerna då rollerna 

kan innehas av samma person i hennes undersökta företag. Då denna studie istället utförs på 

svenska bolag, där dessa roller aldrig kan innehas av samma person är det av intresse att mäta 

den totala effekten såväl som den enskilda effekten av varje roll.  

3.2 Datainsamling 

Studien baseras på ett urval av bolag i kategorierna Large Cap, Mid Cap och Small Cap, 

noterade på Nasdaq Stockholm 2014–2017. Den finansiella datan samlas in med hjälp av 

Thomson Reuters Eikon samt Retriever Business medan data gällande personuppgifter för vd, 

styrelseordförande och styrelseledamöter samt bransch samlas in med hjälp av Retriever 

Business. Då Retriever Business endast visar data gällande personuppgifter för vd, 

styrelseordförande och styrelseledamöter för år 2017 samlas datan för år 2014–2016 in 

manuellt utifrån årsredovisningar. Även när finansiell data saknas kompletteras den med hjälp 

av årsredovisningar. De finansiella mått vi hämtar är totala tillgångar, totala skulder, 

rörelseresultat, marknadsvärde på totalt utställda aktier samt eget kapital. Namn och 

personnummer för vd, styrelseordförande samt styrelseledamöter är av relevans då vi i så stor 

uträckning som möjligt ska kunna avgöra individens könstillhörighet. All insamlad data är 

oberoende av vem som samlar in den och ger således möjlighet att replikera studien och få 

samma resultat.  
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3.3 Urval och avgränsningar  

Studien avgränsar sig till bolag som under hela perioden 2014–2017 var noterade vid 

Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small Cap och exkluderar således företag som noterats 

efter 2014 samt avnoterats under perioden. Antal bolag som det ursprungligen samlas in data 

för är 331 stycken, vilket motsvarar 1324 observationer över fyra räkenskapsår. Valet av att 

analysera data över en längre period baseras på att fler observationer i analysen bör ge ett mer 

rättvist resultat. Att studera perioden 2014–2017 motiveras av att 2017 är det senaste året där 

samtliga bolag har publicerat fullständiga årsredovisningar för, samt av att persondata för åren 

2014–2016 fick samlas för hand och således hade en längre period ej varit möjlig utifrån ett 

tidsperspektiv. Valet att exkludera bolag som noterats efter 2014 baseras på tidigare forskning 

som bland annat menar att marknadsvärdet för nyintroducerade bolag är avvikande 

(Purnanandam & Swaminathan, 2004) och således inte representativt i denna studie för den 

övriga marknaden. Att exkludera bolag som avnoterats görs då dessa bolag saknar data för de 

år som följer avnoteringen, vilket gör dem missvisande för studien. Antal företag som noterats 

efter 2014, samt avnoterats under perioden, är 48 stycken, vilket innebär att 192 observationer 

faller bort på grund av detta. 

  

På Stockholmsbörsen följer företag inom bank-, finans-, och försäkringsbranschen en statlig 

reglering för kapital- och solvenskrav. Detta krav innebär att bolag inom dessa branscher måste 

ha en kapitalbas för att täcka oväntade förluster (Europaparlamentet och rådets förordning nr. 

575/2013) vilket påverkar kapitalstrukturen i bolaget och kan således spegla en felaktig bild av 

effekten på lönsamhet som studien ämnar undersöka. Således exkluderas dessutom 37 företag, 

motsvarande 148 observationer, inom bank-, finans-, och försäkringsbolag. Denna avgränsning 

görs likt tidigare forskning (Bennouri et al, 2018; Peni, 2014; Rose, 2007). Vidare exkluderas 

även 23 företag och totalt 92 observationer på grund av att bolaget har säte utanför Sverige, 

vilket resulterar i att bolaget följer andra regleringar för bolagsstyrning och således i att rollen 

som vd och styrelseordförande i många fall innehas av samma person. Ytterligare 47 bolag och 

totalt 188 observationer exkluderas sedan på grund av att felaktig eller ofullständig 

företagsinformation framkommit vid insamling från valda databaser samt årsredovisningar.  

 

Utifrån den insamlade informationen gällande personuppgifter för vd, styrelseordförande samt 

styrelseledamöter sorteras kvinnliga och manliga individer per företag ut i separata kolumner. 

Sorteringen genomförs genom att se till den tredje av de fyra sista siffrorna i ett svenskt 
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personnummer. Om siffran är jämn är personen lagförd som kvinna och är den udda är 

individen lagförd som man. I de fall då vd, styrelseordförande samt styrelseledamöter inte har 

ett svenskt personnummer ser man bara födelsedatum medan de fyra sista siffrorna består av 

fyra nollor. I dessa fall bestäms kön utefter styrelseledamotens förnamn. För samtliga individer 

kan kön fastställas. Efter avgränsningar återstår 704 observationer och 176 företag att inkludera 

i studien.  

 

Tabell 1. Bortfallsmatris     

Samtliga observationer för bolag noterade vid        

Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small Cap 2014-2017   1324 

Bolag inom bank-, finans-, och försäkringsbranschen    -148 

Bolag som noterats under 2014 eller senare    -192 

Bolag med säte utanför Sverige eller annan valuta än SEK   -92 

Inkomplett bolagsinformation    -188 

Totalt antal observationer   704 

Bortfallsmatris över studiens ursprungliga antal observationer, antal exkluderade observationer med 

tillhörande motivering samt slutgiltigt antal observationer. 

3.4 Regressionsmodell 

Studien utgår från två multipla regressionsmodeller som ska testa sambandet mellan 

förekomsten av en kvinnlig vd och styrelseordförande och ett företags lönsamhet. Den 

beroende variabeln lönsamhet representeras av antingen ROAi,t, räntabilitet på totala tillgångar 

eller TQi,t, Tobin’s Q, för bolag i och år t. Vidare kvantifieras testvariablerna KVD och 

KORDF som dummyvariabler, vilket innebär att de antar värdet 1 om den undersökta vd:n 

eller styrelseordföranden är kvinna, annars antar de värdet 0. Kontrollvariabeln ANK 

representerar andelen kvinnor i bolagets styrelse och SK avser dess skuldsättningsgrad. STS 

är styrelsens storlek, d.v.s. antalet styrelseledamöter och FTS är företagets storlek. Slutligen är 

DummyÅr och DummyBransch dummyvariabler som representerar fyra räkenskapsår 

respektive sex olika branschkategorier och Ɛ är en felterm som antas ha medelvärdet 0. Vidare 

använder studien ytterligare fyra regressionsmodeller, två för varje lönsamhetsmått, i syfte att 

mäta den isolerade effekten som en kvinnlig vd respektive en kvinnlig styrelseordförande har 

på lönsamheten. De två fullständiga regressionsmodellerna ser ut enligt följande: 
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Modell 1. ROA 

ROAi,t = α + β1KVDi,t + β2KORDFi,t + β3ANKi,t + β4SKi,t + β5STSi,t + β6FTSi,t + βDummyÅri,t 

+ βDummyBranschi,t + Ɛi,t                           (1) 

 

Modell 2. Tobin’s Q 

TQi,t = α + β1KVDi,t + β2KORDFi,t + β3ANKi,t + β4SKi,t + β5STSi,t + β6FTSi,t + βDummyÅri,t  

+ βDummyBranschi,t + Ɛi,t            (2) 

3.5 Variabler  

Valet av variabler baseras på vilka faktorer tidigare nämnd litteratur har visat påverka 

lönsamheten i ett företag: kvinnlig vd, kvinnlig styrelseordförande, andel kvinnliga 

styrelseledamöter, skuldsättningsgrad, styrelsestorlek, företagsstorlek och bransch. Lönsamhet 

är den beroende variabeln och resterande är oberoende variabler som förväntas förklara den 

beroende. Studiens syfte är att undersöka hur ett bolags lönsamhet påverkas av att rollerna som 

vd och styrelseordförande i ett svenskt bolag innehas av en kvinna, men för att utesluta falska 

samband inkluderas andel kvinnliga styrelseledamöter, skuldsättningsgrad, styrelsestorlek 

företagsstorlek och bransch som kontrollvariabler studiens modeller. 

3.5.1 Beroende variabel  

3.5.1.1 Lönsamhet 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 =  
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

Ett företags prestation mäts ofta i form av dess lönsamhet. Det är viktigt att skilja på 

lönsamheten och vinsten i ett företag, då vinst är ett absolut mått och lönsamhet är ett nyckeltal 

där resultatet relateras till en annan post i företagets redovisning, som exempelvis eget kapital, 

totala tillgångar eller investerat kapital. Således är lönsamhet ett bättre mått för att jämföra hur 

olika företag presterar i relation till varandra (Berk & DeMarzo, 2013). 
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Det finns flera mått på hur ett företags lönsamhet kan beräknas. I tidigare studier är räntabilitet 

på totala tillgångar, Return on Assets eller ROA, vanligt förekommande (Harrison & Widjaja, 

2014). ROA är ett nyckeltal som visar hur väl företaget presterar i förhållande till sina 

tillgångar, vilket gör det möjligt att jämföra lönsamheten i företag av olika storlek med 

varandra. Resultatmåttet som ofta använts som täljare är Earnings Before Interest and Taxes, 

förkortat EBIT (ex. Amran, Yusof, Ishak & Aripin, 2014; Harrison & Widjaja, 2014), och desto 

högre kvot, desto högre lönsamhet anses företaget ha. Anledningen till att denna studie 

använder sig av EBIT är att det exkluderar bland annat eventuella skatteeffekter som påverkar 

resultatet. 

  

I kontrast till det redovisningsbaserade måttet ROA används även ofta det marknadsbaserade 

Tobin’s Q i uppskattningen av hur lönsamt ett företag är (Campbell & Minguez-Vera, 2008). 

Tobin’s Q uppskattar marknadens förväntningar av företagets framtida prestation (Bennouri et 

al., 2018) och är, till skillnad från exempelvis ROA, ett mått som inte påverkas lika mycket av 

diverse redovisningsprinciper och resultatmanipulering (Dechow, Sloan & Sweeney, 1996). En 

Q-kvot som är över 1 indikerar på att det är lönsamt att investera i företaget, och en Q-kvot 

under 1 indikerar på att en investering i företaget inte är lönsam (Konjunkturinstitutet, 2019). 

Då studier visat att kvinnors effekt på lönsamheten kan vara olika beroende på om ROA eller 

Tobin’s Q används som beroende variabel (Bennouri et al., 2018) använder sig denna studie 

av båda lönsamhetsmåtten för att kunna nyansera resultatet och analysen i studien (ex. Peni, 

2014; Bennouri et al., 2018). 

3.5.2 Testvariabler  

3.5.2.1 Kvinnlig vd och kvinnlig styrelseordförande 

I litteraturen har kvinnligt deltagande i bolagsstyrning ofta haft ett positivt samband med 

lönsamheten (ex. Campbell & Minguez-Vera, 2008), vilket Peni (2014) byggt vidare på genom 

att i sin studie visa att även såväl kvinnliga styrelseordförande som vd:s har en positiv inverkan 

på företagets prestation, både vad gäller ROA och Tobin’s Q. I kontrast till detta visar dock 

Bennouri et al. (2018) att kvinnor på dessa positioner korrelerar negativt med Tobin’s Q. 

Däremot är sambandet fortsatt positivt vad gäller ROA, vilket enligt dem indikerar på att även 

om marknaden i fråga ser negativt på kvinnor i ledande positioner så understryker resultatet för 

det redovisningsbaserade måttet att kvinnor bidrar till en högre effektivitet för ett företags 

arbete. I vår studie förväntas således variablerna kvinnlig vd och kvinnlig styrelseordförande 
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uppvisa positiva samband för ROA, medan sambanden för Tobin’s Q inte går att förutse utifrån 

litteraturen (Peni, 2014; Bennouri et al., 2018). 

  

I modellen kommer variablerna kvinnlig vd och kvinnlig styrelseordförande representeras av 

dummyvariabler, i syfte att kunna kvantifiera dem. I de fall ett företag har en kvinnlig vd eller 

styrelseordförande kommer värdet 1 att tilldelas den aktuella observationen, men där rollen i 

fråga innehas av en man tilldelas den värdet 0. 

3.5.3 Kontrollvariabler 

3.5.3.1 Andel kvinnliga styrelseledamöter 

I litteraturen har kvinnlig representation i styrelserum haft en positiv inverkan på lönsamheten 

i företag (ex. Campbell & Minguez-Vera, 2008; Thorburn, 2013). Orsaker till detta har bland 

annat visat sig vara att jämställda styrelser tenderar att vara effektivare och bättre på 

problemlösning än deras icke-könsdiversifierade motsvarigheter (Page, 2008). Variabeln 

beräknas genom att dividera antalet kvinnliga styrelseledamöter med det totala antalet 

styrelseledamöter. 

3.5.3.2 Skuldsättningsgrad  

Skuldsättningsgraden i ett företag är ett nyckeltal som visar räntekänsligheten, även beskrivet 

som den finansiella risken, och representeras av kvoten mellan företagets totala skulder och 

dess egna kapital (Berk & DeMarzo, 2013). Den används ofta som ett mått på det finansiella 

tillståndet i företaget och har även visat sig korrelera negativt med ROA (Fama & French, 1998; 

Peni, 2014), där en lägre skuldsättningsgrad indikerar att företaget är mer lönsamt (Myers & 

Majluf, 1984).   

3.5.3.3 Styrelsestorlek 

Styrelsestorlek beskrivs som antal styrelseledamöter i varje styrelse. Enligt Guest (2009) och 

Adams & Ferreira (2009) har styrelsestorlek en negativ korrelation med ROA, vilket antas bero 

på bland annat bristande kommunikation och lägre effektivitet gällande beslutsfattande i större 

styrelser. Positiva samband för såväl ROA som Tobin’s Q påvisas i Bennouri et al. (2018), och 

även Mohapatra (2017) finner positiva samband för Tobin’s Q, vilket då förklaras av att större 

styrelser istället har enklare att övervaka diskussioner och beslut som tas i styrelserummet. 
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3.5.3.4 Företagsstorlek 

Variabeln företagsstorlek inkluderas för att kontrollera för eventuella skillnader i lönsamhet 

för små och stora företag. Företagsstorlek beräknas som den naturliga logaritmen av bolagets 

totala tillgångar. Forskning som relaterar företagsstorlek till lönsamhet finner varierande 

resultat, men flertalet studier har funnit att det finns ett flertal faktorer relaterat till företagets 

storlek som har en inverkan på lönsamhet (Storey, 1990; Rose, 2007). Till exempel har större 

företag en tendens att prioritera tillväxt framför lönsamhet (Storey, 1990). I Peni (2014) 

korrelerar företagsstorleken negativt med Tobin’s Q men positivt med ROA, medan den 

korrelerar positivt med bägge mått i Bennouri et al. (2018). Vad gäller val av mått så har 

forskning använt sig av flertalet olika beräkningar, men precis som exempelvis Peni (2014), 

Amran et al. (2014) och Bennouri et al. (2018) så väljer vi att beräkna den naturliga logaritmen 

av företagets totala tillgångar då det ger en mer normalfördelad variabel. 

3.5.3.5 DummyÅr & DummyBransch 

Att kontrollera för effekter specifika för ett år och/eller en bransch görs i flera studier relaterade 

till ROA och Tobins Q (ex. Peni, 2014; Bennouri et al., 2018). I denna studie används år 

respektive bransch som dummyvariabler där åren i fråga motsvarar räkenskapsåren 2014, 2015, 

2016 och 2017. Vad gäller bransch så sorteras bolagen in i sex olika branschkategorier för 

vilken bransch respektive bolag tilldelats i Retriever Business. De sex specifika branscherna är 

Utbildning, forskning & utveckling; Företagstjänster; Tillverkning & industri; Data, IT & 

telekommunikation; Fastighetsverksamhet och Övriga branscher, där den sistnämnda är en 

sammanslagen kategori för de branscher som uppmätt minst antal observationer. 

3.6 Databearbetning 

3.6.1 Normalfördelning 

Den aktuella datan i studien bearbetas till viss grad för att resultaten ska vara korrekta utan 

påverkan från outliers. Först kommer studien att använda sig av kvoter i största möjliga mån 

för att nå ett så normalfördelat dataurval som möjligt. I samma syfte används även den naturliga 

logaritmen vid bearbetning av variabeln företagsstorlek. Utöver detta tillämpas även 

winsorizing på 98-procentig nivå, d.v.s. vid den 1:a och 99:e percentilen för att eliminera 

outliers och således undvika skevhet och kurtosis i enlighet med Bennouri et. al (2018). Vid 

antagande om normalfördelning antas skevhet vid ett värde mellan -1 och 1 och kurtosis vid 

ett värde mellan -3 och 3 (Engineering Statistics Handbook, 2019). Trots att normalisering av 
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data genomförs ämnar studien att minimera mängden bearbetning för att i så stor grad som 

möjligt behålla data likt sin ursprungliga form.  

3.6.2 Multikollinearitet 

Då en multipel regressionsanalys består av flera oberoende variabler kontrolleras studien för 

multikollinearitet. Således inkluderas en korrelationsmatris med tillhörande VIF-värden. 

Gällande VIF-värden är det värt att poängtera att det inte finns något definitivt gränsvärde för 

hur hög korrelation mellan de oberoende variablerna som är accepterat (Sundell, 2010). Dock 

bör man undvika ett värde högre än 10 för att multikollinearitet ska kunna uteslutas (Hair, 

2006). Tabell 2 visar att inga VIF-värden överstiger 10 och således kan multikollinearitet 

uteslutas. Vidare visar Tabell 2 hur de oberoende variablerna korrelerar i parvisa mätningar. I 

Tabell 2 ser vi att samtliga riktningar på samtliga parvisa mätningar för de oberoende 

variablerna.  
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Tabell 2. Korrelationsmatris & VIF-värden         

Variabler ROA TQ KVD KORDF ANK SK STS FTS VIF 

ROA 1               1,296 

TQ 0,411*** 1             1,388 

KVD 0,001 -0,034 1           1,030 

KORDF -0,003 -0,065* -0,034 1         1,098 

ANK 0,139*** 0,026 0,103*** 0,248*** 1       1,167 

SK -0,148*** -0,247*** -0,014 0,010 -0,006 1     1,012 

STS 0,010** -0,008 -0,092** -0,009 0,149*** 0,083* 1   1,615 

FTS 0,121*** -0,238*** -0,010 0,147*** 0,265*** 0,218** 0,586*** 1 1,884 

Korrelationsmatris samt VIF-värden för de beroende variablerna ROA och TQ, testvariablerna KVD och KORDF samt kontrollvariablerna ANK, SK, STS och FTS. 

Korrelationernas signifikans anges av *, ** och *** för nivåerna 10%, 5% respektive 1%.  
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3.7 Metodkritik 

I och med att studien endast inkluderar de företag som varit noterade under hela perioden från 

1 januari 2014 till 31 december 2017 riskerar vi dels så kallad survivor bias i vårt urval då 

bolag som avnoterats eller gått i konkurs under perioden ej inkluderas, och dels att relevanta 

företag som noterats efter 2014 exkluderas från urvalet. Vi ser dock inte denna risk som särskilt 

påtaglig med tanke på att antalet företag som såväl noterats som avnoterats under perioden inte 

är särskilt många relativt till urvalets storlek. 

  

Studien bygger på att vi kan identifiera könet på företagens vd och styrelseordförande samt 

övriga medlemmar i styrelsen. För år 2017 finns denna data att hämta från Retriever Business. 

Dock identifieras inte kön automatiskt för vissa observationer på grund av att dessa personer 

inte innehar svenskt personnummer. Alla observationer med utländska personnummer sorteras 

således manuellt baserat på förnamn. Denna metod är dels tidskrävande men medför också en 

risk att den mänskliga faktorn orsakar felaktighet i datainsamlingen. Vidare finns endast 2017 

års information för vd, styrelseordförande och styrelseledamöter tillgänglig i Retriever 

Business, varför informationen för 2014–2016 hämtats manuellt från samtliga bolags 

årsredovisningar för respektive år. Även här finns därmed en risk för den mänskliga felfaktorn. 

 

Att data hämtas från två olika databaser kan också påverka studiens resultat. Det kan bero på 

att Retriever Business och Thomas Reuters Eikon sorterar och hanterar finansiell information 

på olika sätt, vilket då kan ge ett snedvridet resultat. Fördelaktigt skulle vara att hämta all data 

från samma databas, men då Thomas Reuters Eikon inte tillhandahåller persondata och 

Retriever Business inte tillhandahåller all nödvändig finansiell data anses denna metod trots 

allt mest lämplig. 
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4. Resultat och analys 

4.1 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken för respektive variabel som används i regressionsmodellen 

presenteras nedan i tabell 4. De värden som kan utläsas ur tabellen är variabelns minsta 

respektive största värde, dess medelvärde, median och standardavvikelse samt dess skevhet 

och kurtosis. En viss normalfördelning kan antas förekomma i urvalet då medelvärdet och 

medianen för samtliga variabler ligger relativt nära varandra. Däremot medför skevheten för 

variablerna TQ, SK, KVD samt KORDF att ett normalfördelningsantagande för dessa sannolikt 

är felaktigt i och med att dess värden ligger utanför intervallet -1 till 1. Dessa variabler, plus 

ROA, ligger även utanför intervallet för kurtosis, -3 till 3, vilket ytterligare medför att 

normalfördelning sannolikt ej förekommer för dessa (Engineering Statistics Handbook, 2019). 

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik       

Variabel Min. Max. Medel Median Std.av. Skv. Kurt. Obs. 

ROA -0,584 0,669 0,076 0,082 0,154 -0,652 7,315 704 

TQ 0,633 15,15 2,251 1,537 2,288 3,557 14,34 704 

KVD 0 1 0,06 0 0,23 3,837 12,76 704 

KORDF 0 1 0,06 0 0,23 3,837 12,76 704 

ANK 0,00 0,64 0,29 0,286 0,143 0,093 -0,097 704 

SK 0,02 7,18 1,42 1,22 1,104 2,25 7,9 704 

STS 4 13 7,33 7 2,158 0,696 -0,118 704 

FTS 11,03 19,42 15,00 14,79 2,002 0,195 -0,797 704 

Deskriptiv statistik över regressionsmodellens variabler. Min. och Max. representerar lägsta respektive högsta 

observerade värde, Medel är medelvärdet, Median är medianen, Std.av. är variabelns standardavvikelse, Skv. 

och Kurt. är dess skevhet respektive kurtosis och Obs. är antal observationer. 

4.2 Regressionsanalys 

Resultatet från regressionerna redovisas nedan i Tabell 4, 5 och 6. Där presenteras modellens 

samtliga variabler och deras förväntade samband, koefficienter, p-värden samt respektive 

modells förklaringsgrad och F-värde. För att kunna fånga upp förklaringsgraden för hur 

testvariablerna kvinnlig vd och kvinnlig styrelseordförande driver lönsamheten i ett företag 

använder vi även en reducerad regressionsmodell innehållandes endast den beroende variabeln 

och testvariablerna. Förklaringsgraden fångas upp av justerad R2 som tar hänsyn till 
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frihetsgrader och således kommer att minska om en adderad variabel inte tillför något 

förklaringsvärde till modellen. Genom att jämföra de ursprungliga modellerna med de 

reducerade modellerna ser vi att förklaringsgraden är lägre än vid de reducerade modellerna. 

Därefter har kontrollvariablerna successivt inkluderats en åt gången för att undersöka hur 

respektive kontrollvariabel påverkar förklaringsgraden i modellen (ej redovisat i tabell). För 

varje adderad variabel har förklaringsgraden ökat, och i samtliga fall har modellerna som 

innehåller Tobin’s Q som beroende variabel en högre förklaringsgrad än de som testar ROA, 

vilket även syns i Tabell 4, 5 och 6. 

 

Då rollen som vd och styrelseordförande i svenska börsnoterade bolag aldrig kan innehas av 

samma person så är det av intresse att mäta deras kombinerade effekt såväl som den enskilda 

effekten av att ha en kvinnlig vd alternativt kvinnlig styrelseordförande. I Modell 1, 3 och 5 

analyseras sambandet mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln ROA, där 

Modell 1 undersöker den sammantagna effekten av att ha en kvinnlig vd eller 

styrelseordförande och Modell 3 och 5 undersöker den isolerade effekten av att ha antingen en 

kvinnlig vd respektive en kvinnlig styrelseordförande. Ovanstående samband undersöks även 

av Modell 2, 4 och 6, men där den beroende variabeln bytts ut mot Tobin’s Q. Nedanstående 

analys av regressionsresultatet (Tabell 4, 5 och 6) struktureras så att samtliga modeller för 

samma beroende variabel analyseras kombinerat. Detta då resultatet för samtliga variabler är 

snarlikt för dessa modeller i nästan samtliga fall.  
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Tabell 4. Regressionsresultat kombinerad effekt         

  Modell 1   Red. modell 1   Modell 2   Red. modell 2 

Variabel ROA   ROA   TQ   TQ 

KVD -0,018   0,000   -0,376   -0,355 

  (0,025)   (0,025)   (0,343)   (0,373) 

KORDF -0,024   -0,002   -0,419   -0,65 

  (0,025)   (0,025)   (0,352)   (0,373) 

ANK 0,11**       1,345**     

  (0,043)       (0,599)     

SK -0,028***       -0,33***     

  (0,005)       (0,073)     

STS 0,004       0,235***     

  (0,004)       (0,049)     

FTS 0,005       -0,287***     

  (0,004)       (0,058)     

Konstant -0,003   0,076***   4,668***   2,308*** 

  (0,05)   (0,006)   (0,696)   (0,091) 

Dummy År Ja   Nej   Ja   Nej 

Dummy Bransch Ja   Nej   Ja   Nej 

Justerad R2 0,077   -0,003   0,201   0,003 

F-värde 5,215***   0,003   13,63***   1,921 

Observationer (n) 704   704   704   704 

Regressionsresultat för studiens Modell 1 och 2 samt Reducerad modell 1 och 2 för den kombinerade effekten 

av variablerna KVD och Kv. ORDF. Standardfelen anges inom parentes. Signifikansnivån anges av *, ** och 

*** för nivåerna 10%, 5% respektive 1%.  
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Tabell 5. Regressionsresultat kvinnlig vd         

  Modell 3   Red. modell 3   Modell 4   Red. modell 4 

Variabel ROA   ROA   TQ   TQ 

KVD -0,016   0,001   -0,349   -0,333 

  (0,025)   (0,025)   (0,342)   (0,373) 

ANK 0,101**       1,197**     

  (0,042)       (0,586)     

SK -0,028***       -0,33***     

  (0,005)       (0,073)     

STS 0,005       0,242***     

  (0,004)       (0,049)     

FTS 0,005       -0,296***     

  (0,004)       (0,058)     

Konstant 0,003   0,076***   4,788   2,27*** 

  (0,05)   (0,006)   (0,689)   (0,089) 

Dummy År Ja   Nej   Ja   Nej 

Dummy Bransch Ja   Nej   Ja   Nej 

Justerad R2 0,078   -0,001   0,2   0 

F-värde 5,55***   0,000   14,56***   0,796 

Observationer (n) 704   704   704   704 

Regressionsresultat för studiens Modell 3 och 4 samt Reducerad modell 3 och 4 för effekten av variabeln KVD. 

Standardfelen anges inom parentes. Signifikansnivån anges av *, ** och *** för nivåerna 10%, 5% respektive 

1%.  
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Tabell 6. Regressionsresultat kvinnlig styrelseordförande  

  Modell 5   Red. modell 5   Modell 6   Red. modell 6 

Variabel ROA   ROA   TQ   TQ 

KORDF -0,023   -0,002   -0,393   -0,638 

  (0,025)   (0,025)   (0,351)   (0,372) 

ANK 0,106**       1,284**     

  (0,043)       (0,596)     

SK -0,028***       -0,33***     

  (0,005)       (0,073)     

STS 0,004       0,238***     

  (0,004)       (0,049)     

FTS 0,005       -0,289***     

  (0,004)       (0,058)     

Konstant -0,005   0,076***   4,635***   2,287*** 

  (0,05)   (0,006)   (0,695)   (0,089) 

Dummy År Ja   Nej   Ja   Nej 

Dummy Bransch Ja   Nej   Ja   Nej 

Justerad R2 0,078   -0,001   0,201   0,003 

F-värde 5,581***   0,005   14,58***   2,937* 

Observationer (n) 704   704   704   704 

Regressionsresultat för studiens Modell 5 och 6 samt Reducerad modell 5 och 6 för effekten av variabeln 

KORDF. Standardfelen anges inom parentes. Signifikansnivån anges av *, ** och *** för nivåerna 10%, 5% 

respektive 1%.  
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4.2.1 Testvariabler 

4.2.1.1 Kvinnlig vd och kvinnlig styrelseordförande  

För samtliga regressioner visar Tabell 4, 5 och 6 inga signifikanta samband mellan båda 

lönsamhetsmått och såväl kvinnlig vd som kvinnlig styrelseordförande, vilket står i kontrast 

till tidigare forskning (ex. Bennouri et al., 2018; Peni, 2014). Ser vi till effekten en kvinnlig vd 

har på ROA så kan det konstateras att koefficienterna -0,018 och -0,016 för Modell 1 respektive 

Modell 3 antyder att denna effekt i och för sig är betydande i och med att förekomsten av en 

kvinnlig vd i detta fall skulle motsvara en 1,8 respektive 1,6 procentenheter lägre ROA, men 

då dessa inte är signifikanta kan ej några slutsatser dras av detta resultat. Detta gäller även 

effekten kvinnlig vd har på Tobin’s Q (Modell 2 och 4) och effekten kvinnlig 

styrelseordförande har på respektive lönsamhetsmått (Modell 1, 2, 5 och 6). 

 

Upper echelons theory (Hambrick & Mason, 1984) och vidare forskning utifrån teorin menar 

att företagsledare inkluderar sina egna preferenser, åsikter och fördomar i företagsbeslut, vilket 

påverkar företagets prestation och att en ledarstil som är mer inkluderande är mer framgångsrik 

(Finkelstein & Hambrick, 1990). Desvaux et al. (2017) nämner i sin rapport att kvinnliga ledare 

i större utsträckning besitter egenskaper som eftertraktas hos ledare, där just en inkluderande 

ledarstil nämns. Då inga av variablernas koefficienter är signifikanta kan det konstateras att 

bristen på effekt som kvinnliga ledare har på lönsamhet, vilket våra resultat indikerar, går emot 

flera tidigare studier.  

 

En möjlig förklaring till motsättningen mellan våra resultat och tidigare nämnda forskning är 

Hofstedes kulturdimensioner (Hofstede et al., 1998). Sverige som ett väldigt feminint land har 

sannolikt vd:s och styrelseordförande vars värderingar och personlighetsdrag är sådana som 

associeras till femininitet. Forskning som denna studie oftast hänvisar till är i de allra flesta fall 

baserade på marknader i länder som exempelvis USA eller Storbritannien, d.v.s. länder 

präglade av maskulinitet (Hofstede et al., 2010), varför ledaregenskaperna hos chefer i dessa 

länders företag även de präglas av maskulinitet. Med andra ord kan det tänkas att det 

litteraturens tidigare upptäckter som exempelvis det manliga auktoritära ledarskapet (Eagly & 

Carli, 2003) och mäns övertro på sig själva (Huang & Kisgen, 2013) inte är lika tillämpbart i 

Sverige som i de maskulina länderna. Ett ledarskap som istället influeras av femininitet innebär 

med andra ord att ledarskapet blir mindre hierarkiskt och leder därmed till en mer 

decentraliserad organisation, i vilken cheferna ofta ser till att skapa en integrerande 
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företagsmiljö där strategiska beslut inte endast tas av cheferna själva (Holmberg & Åkerblom, 

2007). Vidare menar Jönsson (1995) och Holmberg & Åkerblom (2007) att svenskt ledarskap 

innebär att företagets prestation påverkas mindre av chefernas individuella egenskaper och 

värderingar och mer av kollektivet inom företaget i stort. 

 

Vidare skulle detta således kunna tyda på att vd- och ordförande-effekten i Sverige är betydligt 

svagare än i de länder som undersökts i tidigare forskning (ex. Withers & Fitza, 2017; Quigley 

& Hambrick, 2015). Detta resonemang utesluter dock inte att kvinnor och män skiljer sig åt i 

diskussion kring problem (Page, 2008) och kan agera olika i olika typer av situationer (Huang 

& Kisgen, 2013). Dock tyder det på att i chefsroller inom svenska företag axlas av personer 

som antas agera efter ett ledarskap som korrelerar med feminina värderingar. Denna studie tar 

dock inte hänsyn till något annat än könet på vd:n eller styrelseordföranden, vilket gör att det 

inte heller kan uteslutas att effekten dessa roller har på lönsamhet, som bland annat Quigley & 

Hambrick (2015) och Withers & Fitza (2017) undersöker, drivs av andra aspekter än deras kön.  

 

Vad gäller indikationerna av våra icke-signifikanta resultat finner vi däremot stöd i bland annat 

Bennouri et al. (2018), där kvinnliga vd:s och styrelseordförande visat sig ha signifikant negativ 

effekt på ett företags prestation mätt i Tobin’s Q. Att marknaden reagerar negativt på kvinnliga 

ledare går i linje med teorin om gender schemas (Bem, 1981), som bland annat menar på att 

människor tenderar att associera beteenden och roller som manligt och kvinnligt, där just ledare 

och chefer i regel associeras som manliga roller. Enligt teorin kan marknaden då reagera 

negativt på när verkligheten inte stämmer överens med vad människors generella bild av den 

är. Således skulle även våra resultat tyda på att kvinnlig vd och styrelseordförande korrelerar 

negativt med Tobin’s Q. 

4.2.2 Kontrollvariabler 

4.2.2.1 Andel kvinnliga styrelseledamöter 

Resultaten i Tabell 4, 5 och 6 visar på att i samtliga modeller korrelerar variabeln Andel 

kvinnliga styrelseledamöter signifikant positivt med såväl ROA som Tobin’s Q på en 5%-ig 

signifikansnivå. Det påvisade positiva resultatet för samtliga modeller innebär att en högre 

andel kvinnor i en styrelse korrelerar med en högre lönsamhet för bolaget, både utifrån ett 

redovisningsmått och utifrån ett marknadsvärde. Detta resultat anses vara förväntat utifrån 

tidigare forskning som ger tydliga indikationer på att en mer könsdiversifierad styrelse har en 
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direkt positiv korrelation med lönsamheten i ett företag (Campbell & Minguez-Vera, 2008, 

Bennouri et al., 2008). Resultatet från Campbell & Minguez-Vera (2008) är likt denna studies 

resultat signifikant positivt associerat med Tobin’s Q, vilket resultatet i Bennouri et al. (2018) 

även är för ROA. 

 

Jämför vi modellerna som testar de isolerade effekterna av kvinnlig vd respektive ordförande 

kan vi se att både Modell 5 och 6 har större koefficienter än Modell 3 och 4, vilket kan 

översättas till att effekten av fler kvinnliga styrelseledamöter på bägge lönsamhetsmått blir 

större av att ha en kvinnlig styrelseordförande än att ha en kvinnlig vd. Att effekten av andelen 

kvinnliga ledamöter kan antas ha en större påverkan på lönsamheten i kombination med en 

kvinnlig styrelseordförande kan anses vara rimligt i och med att ordföranden, som alltid är 

inkluderad i beräkningen av andel kvinnliga styrelseledamöter, även är styrelsens chef. 

 

Att andelen kvinnliga styrelseledamöter har en signifikant positiv korrelation med både ROA 

och Tobin’s Q kan förklaras av att kvinnor och män tenderar att se problem från olika 

perspektiv och därmed angriper dessa på olika sätt och således kan främja kreativitet och 

innovation (Page, 2008), vilket i sin tur kan bidra till mer välgrundade beslut (Gul et al., 2012). 

Detta ger vidare stöd till resonemanget i avsnitt 4.2.2.1 som bygger på antagandet om att beslut 

i svenska bolag till stor del tas kollektivt eller av ett större antal personer jämfört med bolag i 

andra länder (Holmberg & Åkerblom, 2007). Med andra ord tyder den signifikant positiva 

korrelationen mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och lönsamhet på att styrelsens makt 

alltjämt är stark inom svenska företag, där beslut tas kollektivt mellan styrelsens ledamöter. 

 

Det är dock viktigt att poängtera att den positiva korrelationen baseras på ett urval där andelen 

kvinnliga styrelseledamöter i genomsnitt är 30% (se deskriptiv statistik i Tabell 3). Med andra 

ord är kvinnor i bolagsstyrelser generellt sett i minoritet, varför en ökning av andelen kvinnor 

oftast leder till en ökad diversifiering, åtminstone upp till en andel på 50%, och våra resultat 

visar inte ifall det är en ökad diversifiering som associeras med ökad lönsamhet eller om det är 

fler kvinnliga styrelseledamöter i sig som är signifikant positivt korrelerat med lönsamhet. 

Däremot kan det kan antas att kvinnorna i de aktuella företagens styrelser har tillkommit av 

anledningar som inte drivs av kvoteringskrav, då detta visat sig ha negativ effekt på 

lönsamheten (Adams & Ferreira, 2009). 
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4.2.2.2 Skuldsättningsgrad 

Regressionerna i de redovisade tabellerna visar att skuldsättningsgraden korrelerar negativt 

med såväl ROA som Tobin’s Q, med en signifikansnivå på 1%. Detta går i linje med tidigare 

forskning som menar att en högre skuldsättningsgrad påverkar den finansiella prestationen i ett 

företag negativt (Fama & French, 1998). Resultaten ligger även i linje med Myers & Majluf 

(1984) som menar att skuldsättningsgrad och lönsamhet korrelerar negativt. Vidare är 

koefficienterna i princip identiska för samtliga tabeller, vilket indikerar på att huruvida vd:n 

eller styrelseordföranden i bolaget är kvinna inte påverkar skuldsättningsgradens effekt på 

lönsamheten. 

4.2.2.3 Styrelsestorlek 

Ser vi till resultaten för huruvida styrelsestorleken påverkar lönsamheten ser vi ett signifikant 

positivt samband med Tobin’s Q i samtliga modeller (Tabell 4). Störst effekt finner vi i Modell 

4, som visar den isolerade effekten en kvinnlig vd har på Tobin’s Q. Resultatet från Modell 1, 

3 och 5 indikerar att sambandet är positivt även för ROA. Däremot ska det understrykas att 

signifikans endast finns för modeller där Tobin’s Q står som beroende variabel, varför några 

slutsatser kring ROA ej kan dras. 

 

Studiens påvisade positiva samband motsäger Guest (2009) och Adams & Ferreira (2009) som 

menar att styrelsestorlek har en negativ korrelation med lönsamhet. Guest (2009) menar att 

detta beror på att en större styrelse är mindre effektiv vad gäller beslutsfattande på grund av 

bristande kommunikation. Då studiens signifikanta resultat visar en positiv korrelation mellan 

styrelsestorlek och Tobin’s Q kan det spekuleras i att styrelsen av marknaden anses vara mer 

effektiv, trots sin storlek. Dock är det viktigt att poängtera att studiens resultat inte mäter hur 

effektiv en styrelse faktiskt där, det kan således inte antas att styrelsens storlek och dess 

påverkan på lönsamhet kan antas bero på att styrelsen är mer effektiv.  

4.2.2.4 Företagsstorlek 

Enligt resultatet i tabell 4 har företagsstorlek ett starkt signifikant negativt samband med 

Tobin’s Q, vilket går i linje med Peni (2014). Störst effekt finner vi för Modell 6 men samtliga 

modeller med Tobin’s Q som beroende variabel har alla snarlika regressionskoefficienter. 

Företagsstorlek och ROA uppvisar dock inget samband i varken Modell 3 eller 5, och är ej 

heller signifikant, vilket även det stämmer överens med tidigare forskning (Peni, 2014). Det 

negativa sambandet med Tobin’s Q kan förklaras av bland annat Storey (1990) som menar att 
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större företag tenderar att föredra tillväxt framför lönsamhet, och av Rose (2007) som menar 

att större företag har högre agentkostnader då sannolikheten för free-rider-problem ökar ju 

större bolaget är. 

4.3 Robusthetstest 

Ett robusthetstest utförs i syfte att undersöka hur pålitligt och robust regressionsresultatet är. 

För att säkerställa att studiens resultat inte påverkats av den utförda winsorizingen görs detta 

test genom att göra regressioner på den ursprungliga datan, där outliers således inkluderas med 

sitt ursprungliga värde. Det som analyseras därefter är hur resultatet förändras, med fokus på 

riktningarna på koefficienterna, signifikansen samt förklaringsgraden. Resultatet av 

robusthetstestet (ej redovisat i tabell) visar att samtliga regressioner i breda drag är uppvisar 

samma samband som resultaten i Tabell 4, 5 och 6.  
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5. Slutsats 
Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan lönsamheten och förekomsten av 

kvinnlig vd respektive kvinnlig styrelseordförande hos bolag noterade vid Stockholmsbörsen. 

Utifrån studiens regressionsanalys visar resultatet att det inte finns någon signifikant relation 

mellan ett företags lönsamhet, mätt i ROA och Tobin’s Q, och ifall de har en kvinnlig vd eller 

styrelseordförande. Studien kan således inte dra några säkerställda slutsatser gällande detta 

samband. Resultatet av studien är även robust då studien genomför en regressionsanalys med 

inkludering av outliers, som visar samma samband som den fullständiga regressionen. 

 

Orsaken till att studien, till skillnad från tidigare forskning, inte finner några signifikanta 

samband förklaras inte genom studiens resultat. Dock skulle detta kunna förklaras med 

hänvisning till bland annat Hofstedes kulturdimensioner (Hofstede et al., 1998). Dimensionen 

som redogör för maskulinitet kontra femininitet menar att Sverige är ett väldigt feminint land 

i relation till exempelvis USA och Storbritannien (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010) där 

studier likt denna tidigare genomförts. Då samhällsvärderingar tenderar att korrelera med de 

värderingar som finns inom företag så har Sverige som ett väldigt feminint land även sannolikt 

vd:s och styrelseordförande vars värderingar och personlighetsdrag är sådana som associeras 

till femininitet. Ett ledarskap med feminina värderingar baseras mindre på mindre hierarki och 

leder i sin tur till mer decentraliserade organisationer och en högre grad av kollektivt 

beslutsfattande, vilket stämmer överens med tidigare forskning inom svensk bolagsstyrning 

(Jönsson, 1995: Holmberg & Åkerblom, 2007). Därmed kan det spekuleras i att chefer i 

svenska företag inte har lika stor påverkan på företagets prestation som i andra länder då många 

viktiga beslut tas av fler personer inom organisationen. Detta utesluter dock inte att en eventuell 

vd- och ordförande-effekt i Sverige kan styras av andra faktorer än kön, då denna studie enbart 

tagit hänsyn till könstillhörigheten hos vd:n och styrelseordföranden. 

5.1 Begränsningar och förslag till vidare forskning 

En begränsning med denna studie är dataurvalet. Hade studien utförts under en längre 

tidsperiod hade data över fler år och för företag även på andra börsmarknader varit möjlig att 

samla in, vilket sannolikt givit ett mer signifikant resultat. Trots bristen på signifikanta resultat 

i denna studie finns det dock flera intressanta vidare forskningsområden inom ämnet. En 

aspekt, i syfte att utöka studien, vore att inkludera karaktärsspecifika egenskaper för kvinnor 
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och män i dessa roller, som exempelvis politisk åskådning, erfarenhet, etnicitet eller 

utbildningsnivå. En annan vore att undersöka ifall det finns en viss mängd kvinnor som krävs 

i en företagsledning för att det ska få effekt på företagets prestation. En sådan studie skulle då 

kunna undersöka könsfördelningen inom företagets ledning och då se hur vd:ns eller 

styrelseordförandens prestation påverkas av förekomsten respektive avsaknaden av en så kallad 

“kritisk massa” i sin ledningsgrupp eller styrelse. Att även fokusera studien mot en specifik 

bransch, alternativt jämföra två olika branscher hade varit en alternativ väg att gå.  
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7. Bilagor 
Bilaga 1. Hofstedes maskulinitetsindex 

Rank Land Index 

1 Sverige 5 

2 Norge 8 

3 Lettland 9 

4 Nederländerna 14 

5 Danmark 16 

6 Litauen 19 

  Slovenien 19 

8 Costa Rica 21 

9 Finland 26 

10 Chile 28 

11 Estland 30 

12 Portugal 31 

13 Thailand 34 

14 Ryssland 36 

15 Guatemala 37 

  Surinam 37 

17 Uruguay 38 

18 Sydkorea 39 

19 Bulgarien 40 

  El Salvador 40 

  Kroatien 40 

  Vietnam 40 

23 Afrika Öst 41 

24 Peru 42 

  Spanien 42 

  Rumänien 42 

27 Frankrike 43 

  Iran 43 

  Serbien 43 

30 Panama 44 

31 Taiwan 45 

  Turkiet 45 

33 Afrika Väst 46 

  Indonesien 46 

35 Israel 47 
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  Malta 47 

37 Singapore 48 

38 Brasilien 49 

39 Luxemburg 50 

  Malaysia 50 

  Pakistan 50 

42 Belgien 52 

  Kanada 52 

44 Arabvärlden 53 

45 Bangladesh 55 

46 Argentina 56 

  Indien 56 

48 Grekland 57 

  Hong Kong 57 

  Tjeckien 57 

51 Nya Zealand 58 

52 Belgien 60 

53 Australien 61 

54 USA 62 

55 Ecuador 63 

  Sydafrika 63 

56 Colombia 64 

  Filippinerna 64 

  Polen 64 

60 Schweiz 65 

61 Kina 66 

  Storbritannien 66 

  Tyskland 66 

64 Irland 68 

  Jamaica 68 

66 Mexiko 69 

67 Italien 70 

68 Venezuela 73 

69 Österrike 79 

70 Ungern 88 

71 Japan 95 

72 Slovakien 110 

Hofstedes maskulinitetsindex sorterat från lägst till högst. Låga värden innebär hög grad av femininitet, höga 

värden innebär hög grad av maskulinitet. Indexintervall: 1–120. Jämförda länder i denna studie i fetstil. 

Källa: Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010. 


