
 

 

Författare: Vakk Lina
©

 

Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi 15hp 

Program: Ekonomiprogrammet med inriktning 

mot ledarskap och hållbar utveckling 

Högskolan på Gotland: Vårterminen 2011 

Handledare: Cöster Mathias & Sjöqvist Eva 

”Var femte damernas” 
- Undersökning av kvinnlig representation i styrelse 

bland företagen noterade på Large cap, 

Stockholmsbörsen. 

 

”Every Fifth Lady” 
-A study of female representation in board of directors 

in companies listed at the OMX Stockholm Stock 

Exchange’s Large cap. 
 

 

 

 



 

Sammanfattning 
Sverige framställs ofta som ett av världens mest jämställda länder där män och kvinnor har 

samma möjlighet till inflytande och makt. Kvinnor på ledande positioner i Sverige har ökat de 

senast årtionden men när det kommer till högre positioner brister kvinnor i representationen, 

framförallt inom det privata näringslivet. Lönsamhetsargumentet har ofta används som ett 

skäl för att öka andelen kvinnor i börsnoterade styrelser och företagsledning, medan studier 

om diversifierade styrelser visar på ett blandat resultat både vad gäller lönsamhet och 

effektivitet. Syftet med denna uppsats är att undersöka representationen av kvinnor i 

företagens ledning på Large cap, Stockholmsbörsen men också se på hur denna representation 

kan förklaras samt hur mångfalden i styrelserna eventuellt kan utvecklas. Ett ytterligare syfte 

är att undersöka om det finns ett finansiellt argument om lönsamhet som kan motivera en 

ökning av andelen kvinnor i bolagsstyrelserna och om andelen kvinnor i 

nomineringskommittéerna leder till fler kvinnliga ledamöter i bolagsstyrelserna. Detta 

studeras genom en statistisk korrelationsanalys. Analysen förs på en teoretisk nivå utifrån ett 

genusperspektiv och ett ramverk om diversity management och mångfald. Totalt undersöktes 

56 bolag under perioden 2006 till 2010, vilket innebär totalt 280 årsredovisningar. Resultatet 

visar att representationen av kvinnor i bolagsstyrelserna och ledningsgrupperna på Large cap 

är låga. Den kvinnliga styrelserepresentationen låg i genomsnitt mellan 2006 och 2010 på ca 

21,5 procent och det var endast upp till fem företag som hade jämställd könsblandning bland 

styrelseledamöterna. Ledningsgrupperna visar på ännu lägre nivåer, med representation av ca 

12,5 procent kvinnor och endast ett företag uppnådde jämställd könsblandning i 

ledningsgruppen år 2010. Studiens korrelationsanalyser visar på ett svagt linjärt samband 

mellan både andelen kvinnor i bolagsstyrelserna och lönsamhet i form av räntabilitet på 

sysselsatt kapital och mellan andel kvinnor i nomineringskommittéerna och andelen kvinnor i 

styrelserna. Slutsatser att dra av denna studie är att den kvinnliga representationen i 

bolagsstyrelser förändras successivt men förefaller att gå åt rätt håll med en ökning av 

kvinnor. Det största problemet är möjligen inte den kvinnliga representationen i 

bolagsstyrelserna utan män och kvinnors olika erfarenheter av organisationer vilket kan 

härledas till organisationernas könsstrukturer. Diversity management och mångfald kan 

utgöra argument för att öka representationen av kvinnor, detta genom att då ta tillvara på all 

kompetens i företagen och på så vis skapa konkurrensfördelar. Dock innebär detta ett arbete i 

organisationernas alla nivåer och kräver också aktieägarnas engagemang.  

 
Nyckelord: kvinnlig representation, bolagsstyrelser, könsstrukturer, lönsamhet, 

genusperspektiv. 



 

Abstract 

This study examines female representation in the board of directors and corporate 

management in companies listed at the OMX Stockholm Stock Exchange’s Large cap. The 

purpose of this thesis is to study female appearance in these companies and how it could be 

explained, as well as how diversity in the board of directors could develop. 

Another purpose is to explore if more women generate profitability and if more women in the 

committee of nomination in the companies leads to more women in the companies’ boards of 

directors. The approach of this thesis is quantitative, using a statistical data correlation 

analysis, but also applies a gender perspective of the organisation. The empirical results show 

a low presentation of women both in the board of directors and corporate management and the 

correlation in both analyses isn’t that strong. The conclusions are that the female appearance 

changes gradually but appears to have a positive development. The largest problem seems not 

to be the female appearance in the board of directors rather than the gender structures in the 

organisations. Diversity management could make an argument to take care of the competence 

in the organisations and get competitive advantages but that it’s demand collaboration in each 

level of the companies and the shareholders commitment.  

 
Key words: Female representation, board of directors, gender structure, profitability, gender 

perspective.  
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1 Inledning  
Sverige framställs återkommande som en nation som ligger framkant vad gäller jämställdhet 

mellan könen och att män och kvinnor idag har samma möjligheter till inflytande och makt. 

Enligt en internationell undersökning gjord 2010 av World Economic Forum (WEI) som 

undersökt 134 länder ur ett könsperspektiv då ersättning för arbete, tillgång till 

arbetsmarknaden, politisk makt, möjlighet till utbildning och hälsa rankas Sverige på fjärde 

plats efter Island, Norge och Finland (Hausmann, Tyson & Zahidi, 2010, ss. 3-4, 8). 

1.1 Bakgrund 
Sveriges befolkning utgörs av två ungefärligt lika stora andelar män och kvinnor (Statistiska 

Centralbyrån, SCB, 2010 b, s. 11). Samtidigt är män och kvinnor också representerade på 

arbetsmarknaden i lika hög omfattning, under 2010 var exempelvis det relativa 

arbetskraftsantalet för män 73.9 procent och 67.4 procent för kvinnor. Kvinnorna arbetar i 

nästan lika stor utsträckning inom offentlig verksamhet som inom den privata, medan män 

dominerar inom den privata och återfinns i mindre omfattning inom den offentliga (SCB, 2010 

a, ss. 13-14, 32-33). Vidare så högskoleutbildar sig kvinnor i högre omfattning är män (SCB, 

2010 b, s. 31). Kvinnor inom ledande positioner har således ökat de senaste årtiondena, men när 

det kommer till högre positioner brister kvinnor i representationen i synnerhet inom den privata 

sektorn, detta gäller både ledning, styrelse såväl som verkställande direktör (Göransson 2003 

ss. 10-11).  

 

Det finns på så vis en vertikal och horisontal segregation på arbetsmarknaden, att män och 

kvinnor återfinns inte bara inom olika yrken och branscher men också på olika positioner i 

organisationer, där männen är på en högre ledarposition och kvinnor på lägre (Blomqvist, 1994, 

ss. 21-23). Den vertikala könssegregeringen har i sin extrema form fått benämningen 

”glastaket”, begreppet beskriver den nivå i företagens hierarkiska struktur som kvinnorna inte 

ges tillträde utan är en mansdominerad arena. (SOU 1998:6, s. 76). Kvinnorna är på så vis 

underrepresenterade i högre chef- och toppositioner i det svenska näringslivet som varken står i 

proportion till befolkningen eller arbetskraften.   

1.2 Problematisering 
Representation i bolagsstyrelser kan ses som ett mått på inflytande och makt över företaget 

verksamhet samtidigt som styrelsens primära uppgift utgör att representera ägarna och vara 

förbindelsen mellan företagsledningen och ägarna (Sjöstrand & Petrelius, 2002, ss. 16-17). 

Kvinnornas inträde i de svenska bolagens styrelser kan utgöras av två vägar, dels genom 

utövande av direkt ägande och dels genom indirekt ägarutövning i form av representation i 

styrelser. När det gäller det direkta ägande tenderar kvinnorna att bli betraktade och utbildas till 

kompetenta ägarutövare och styrelseledarmöter men vid representation av andras ägande 

konstrueras kvinnorna till bristfälliga kandidater till styrelsepositioner (Karlsson Stider, 2003, 

s. 85). Den tillgängliga grupp som utgör rekryteringsunderlaget till bolagsstyrelser förefaller 

också att vara begränsad då ofta tillhör samma nätverk och har samma erfarenhetsbas 

(Sjöstrand & Petrelius, 2002, ss. 19-20). 

 

Emellertid är företagens huvudsyfte den finansiella avkastningen till aktieägarna. Genom 

förändring av det privata ägandet från direkt till aktieinnehav via fonder har ägandet 

anonymiserats och fokus på kortsiktig finansiell avkastning på det investerade kapitalet 

förstärkts, något som har skett på bekostnad av den långsiktiga utvecklingen inom företaget 

(Karlsson Stider, 2003, s. 88). Men även tunga investerare som AP-fonderna och 
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försäkringsbolagen finner ett intresse över att kartlägga könsfördelningen på maktpositioner, då 

även svenskarnas pensionskapital investeras (SOU 2007:108, s. 51). Likaså skall svenska bolag 

noterade på Stockholmsbörsen enligt Svensk kod för bolagsstyrning som innehåller riktlinjer 

för styrning av svenska bolag eftersträva en jämn könsfördelning i styrelserna (SOU 2004:130, 

s.15). 

 

Flera studier visar följaktligen på samband mellan kvinnlig representation och minoriteter i 

styrelser och ekonomiska resultat med blandat utfall (Se bland annat Adams & Ferreria, 2009; 

Jenner, Dyer & Whitham, 2008; Carter, Simkins & Simson, 2003 och Welbourne, 1999). Ofta 

påvisas ett positivt samband men i vissa fall tillbakavisas likaså lönsamhetsaspekten, något som 

studierna förefaller vara överrens om är att diversiteten i styrelserna har en positiv inverkan på 

styrelsens arbete. 

 

Lönsamhetsargumentet lyfts ofta fram som ett skäl för att öka andelen kvinnor i börsnoterade 

styrelse och företagsledning. Detta beläggs med att kvinnor står för hälften av kompetensen i 

samhället och att könsblandade grupper fungerar bättre och har större möjlighet att förstå 

företagens olika marknader och dess efterfråga (Fagerfjäll, 2003, s. 94). Mlekov & Widell 

(2003) är också av meningen att mångfald i organisationer tenderar att ha gynnsamma 

organisatoriska effekter under förutsättning att mångfalden uppskattas och värdesätts i 

organisationen. Mångfald innebär en tilltro till att blandade grupper höjer kvalitén på 

styrelsearbetet och men likaså att kvinnor tillhandahåller en annan erfarenhet. Även ledarmöter 

med annan etnicitet och kultur lyfts fram att berika arbetet genom nya perspektiv och 

infallsvinklar, därtill lyfts andra nätverk och särskilda kunskaper om exempelvis internationella 

marknader (Sjöstrand & Petrelius, 2002, ss. 63-66). Mångfald blir så vis den nya devisen som 

utifrån ett organisationsperspektiv handlar om affärsstrategier och vilka effekter som blandade 

grupper har, men också dess påverkan på makt och inflytande (Mlekov & Widell, 2003, ss. 7-

8).  

 

Tidigare forskning som undersökt sambandet mellan representation av kvinnor i bolagsstyrelser 

och lönsamhet visar resultatet på ett blandat utfall och att sambandet inte är helt evident. En 

undersökning av sambandet mellan kvinnlig representation i stora börsnoterade företag på 

Stockholmsbörsen och lönsamhet skulle därför vara intressant att göra då det skulle kunna 

utgöra ett legitimt argument för ägarna att öka andelen kvinnor. Om resultaten istället visar på 

att det inte finns något lönsamhetssamband kan det i sådana fall vara intressant att även 

diskutera vad det då kan finnas för argument för att öka andelen. Men också söka förklaringar 

till tillståndens beskaffenhet och hur en förändring skulle kunna motiveras.   

1.3 Frågeställning   
 Hur väl är kvinnor representerade i företagens ledning på Large cap?  

 Vilket är sambandet mellan andel kvinnor i företagens styrelser och lönsamhet?  

 Hur påverkar könsblandningen bland ledamöterna i företagens nomineringskommittéer 

urvalet av ledarmöter i bolagsstyrelserna?   

 Hur kan mångfalden i styrelserna utvecklas? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka representationen av kvinnor i företagens ledning på 

Large cap, Stockholmsbörsen och se på hur denna representation kan förklaras. Men också 

undersöka om det finns något samband mellan kvinnlig representation i styrelserna och 

lönsamhet i form av räntabilitet på sysselsatt kapital och mellan andelen kvinnor i 

nomineringskommittéerna till styrelserna och andelen kvinnor i bolagsstyrelserna. Ett annat 
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syfte är att också se på hur mångfalden med fokus på kvinnlig representation, i styrelserna kan 

utvecklas.  

1.4 Definitioner 
Jag kommer att behandla ledarskap vilket Wahl et al. (2001) formulerar som att ” ses som 

en process där ledaren, inom ramen för en grupp, utövar inflytande över andra genom att få 

dem att agera på ett visst sätt” (Wahl et al. 2001, s. 100). Således finns det distinktioner mellan 

det formella ledarskapet som jag kommer att behandla, där chefens formella position ger 

befogenhet att leda, och det informella ledarskapet som grundas på personliga egenskaper att få 

med sig människor (Wahl et al. 2001, s. 100). 

 

Jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter på livets alla områden och både ha makt att forma sitt liv och samhället (Wahl et al, 

2001, s.166). Jämställdhet har således både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt. Den 

kvantitativa aspekten innebär en jämn fördelning av män och kvinnor med proportionerna 

40/60 procent inom samhällets alla områden såsom utbildning, yrken, fritidsaktiviteter och 

maktpositioner. Den kvalitativa aspekten av jämställdhet innebär att en värdering av män och 

kvinnors erfarenheter, kunskaper och värderingar som likvärdiga och låta dessa berika alla 

områden i samhället (SCB, 2010b, s. 3).  

 

Med näringslivets toppositioner utgår jag ifrån Göransson (2003) definition att räkna både vd 

och styrelseordförande i de största företagen, både i börsnoterade företag men även andra stora 

som inte är börsnoterade men också viktiga opinionsbildare på det ekonomiska området. Detta 

innebär sammanlagt ungefär 750 personer (Göransson, 2003, s.11).  

 

Företag noterade på Stockholmsbörsen lista Large cap innebär att börsvärdet ska vara 1 miljard 

euro vilket meriterade 56 företag (Dagens Nyheter, 2011, Ekonomidelen s.10).  

1.5 Disposition  
I kapitel 2 redogörs för den forskningsansats och metod som har använts för uppsatsen.  

Kapitel 3 beskriver den teori som har använts för uppsatsens problematisering. Denna del 

behandlar teori kring ledarskapets könskodning, företagsledning och styrelse, mångfald och 

Diversity management samt hetero- och homogena ledningsgrupper och ledningsgruppers 

könssammansättning. I detta kapitel behandlas således också operationaliseringen av teorierna. 

Kapitel 4 utgör uppsatsens empiridel och där redovisas resultatet och i kapitel 5 innehåller 

analysen, där resultatet analyseras utifrån teorin, i kapitel 6 redovisas mina slutsatser och ger 

förslag till fortsatt forskning.  
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2 Metod 
I detta avsnitt beskrivs uppsatsen forskningsansats, urvalskriterier och hur datainsamlingen 

gått till men också hur jag kommer att applicera ett genusperspektiv på organisationerna och 

vad det innebär. Därtill behandlas även vilka analysvariabler som har tagits i beaktning, hur 

den statistiska beräkningen gått till, studiens bortfall och förhållningsätt till reliabilitet, 

validitet och replikation.   

2.1 Forskningsansats 
Utifrån uppsatsens syfte är valet av metod kvantitativ. En statistisk dataanalys av företag 

noterade på Stockholmsbörsens Large cap kommer att göras genom en korrelationsanalys av 

företagens andel män och kvinnor i styrelserna och lönsamhetsmåttet räntabilitet på sysselsatt 

kapital under tidsserien 2006 till 2009. Samt mellan könssammansättning i 

nomineringskommittéerna inför ett år och andelen kvinnor i bolagsstyrelsen. Information om 

andelen män och kvinnor i bolagens styrelser, ledningsgrupper och nomineringskommittéer 

kommer att inhämtas men således också information om kön på styrelseordförande för att 

göra en komparativ analys utifrån ett genusperspektiv mellan företagen under utvalda år. 

Analysen i denna studie grundas i resultatet om hur den kvinnliga representationen ser ut i 

företagens styrelse och ledning i Large cap men också utifrån utfallet i de statistiska 

analyserna. Denna analys kommer att föras på en teoretisk nivå utifrån ett genusperspektiv 

och ett ramverk om Diversity management och mångfald, om varför representationen ser ut 

som den gör men också hur mångfalden i företagens styrelse och ledning kan utvecklas.  

2.2 Urvalskriterier  
De företag som ingår i analysen var noterade på Stockholmsbörsens Large cap, den 8 mars 

2011 vilket meriterar 56 företag, se bilaga 1. Företagen följs från år 2010 tillbaka i tiden till år 

2006 vilket innebär totalt 280 årsredovisningar. Valet av stora företag, Large cap innebär att 

börsvärdet ska vara 1 miljard euro (Dagens Nyheter, 2011, Ekonomidelen s.10). Urvalet 

motiveras med att det är dessa företag som har mest inverkan på det svenska företagslivet, de 

har störst redovisningskrav samt att de 30 största företagen i Large Cap genomsnittligt står för 

86,20 procent av Stockholmsbörsens kapitalvärde (Abrahamsson & De Ridder, 2010, s. 11). 

Men det är också framförallt de stora bolagen som driver jämställdhetsarbetet och att 

resultaten på vis blir som mest tydliga (Fagerfjäll, 2003, ss. 25-26). Högsta ledningen utgör en 

central roll då de enligt lag har det formella ansvaret för både jämställdhet och 

jämställdhetsarbetet. Att jämställdhetsarbetet är förankrat i organisationerna högsta nivå är 

också viktigt då de både har formell makt att genomdriva förändringar ger men också ur en 

symbolisk betydelse att ledningen ger det trovärdighet och legitimitet (Wahl et al. 2001, s. 

177). 

 

Endast ordinarie styrelseledarmöter räknas på grund av att suppleanter endast deltar vid 

bortfall av ordinarie ledarmöter och på så vis inte kontinuerligt deltar i styrelsens arbete. 

Likaså kommer inte arbetsrepresentanter till styrelsen att räknas då de inte har någon reell 

makt och inflytande. Jag kommer inte heller att ta hänsyn till att dela in materialet i olika 

branscher eller utifrån företagens ålder utan för att besvara min frågeställning har jag 

fokuserat på att behandla alla företag oavsett branschtillhörighet och ålder i storleksgruppen 

Large cap. I denna studie kommer inte hänsyn heller att tas till negativ lönsamhet, dvs. 

negativ räntabilitet. I de fall som företagen redovisar negativ räntabilitet kommer det att 

korrigeras och definieras som noll (0) i uträkningarna. 
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2.3 Datainsamling 
Det primära empiriska materialet har hämtats från företagens årsredovisningar mellan åren 

2006 till 2010, vilket tillhandahållit genom databasen bolagfakta.se men också från företagens 

hemsidor då årsredovisningarna från år 2010 inte publicerats på bolagsfakta.se. 

Årsredovisningarna vänder sig primärt till ägarna av vilket jag kommer att utgå från den 

publika informationen i dessa. Informationen som kommer inhämtas från årsredovisningarna är 

vilka som utgör styrelserna, ledningsgrupperna och nomineringskommittéerna. Vilket kön 

ledamöterna har, tolkas utifrån namn och/eller bild på ledamöterna och redovisas i antal män 

och kvinnor samt i andelar män och kvinnor. Kön på styrelseordförande och vd tolkas på 

samma sätt, utifrån namn eller bild på personen som innehar positionen.  

 

Nyckeltalet Räntabilitet på sysselsatt kapital (Rsyss) kommer också att inhämtas för varje 

bolags årsredovisning mellan åren 2010 och 2006. Rsyss är ett mått som används för att mäta 

lönsamhet. Det är ett mått på hur väl företaget lyckas förränta sitt sysselsatta kapital, på det som 

inte är räntefritt och ställer resultatet i förhållande till det kapital som kräver avkastning (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2009, s. 48). Bolag använder detta mått både för att mäta och redovisa 

lönsamhet för sina aktieägare, om ett bolag inte redovisar detta i årsredovisningen kommer 

detta om möjligt att beräknas enligt formeln:  

 

 

Resultat efter finansiella poster + räntekostnader* = Räntabilitet på sysselsatt kapital 

                                    Sysselsatt kapital 

 

      *Täljaren kan även skrivas som Rörelseresultatet + Finansiella intäkter 

                   (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 430). 

 

Med sysselsatt kapital menas totalt kapital minus räntefria skulder och/eller eget kapital plus 

räntebärande skulder (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 430). 

 

Skälet till valet av räntabilitet på sysselsatt kapital i stället för exempelvis räntabilitet på eget 

kapital är att sysselsatt tar upp hela den finansiella sida och har en utjämnande effekt då det 

bortser från den finansiella intäkten av skulderna. Avkastning på eget kapital, innebär högre 

skuldsättning och högre krav på räntabilitet på eget kapital. Räntabiliteten på sysselsatt kapital 

visar på så vis hur rörelsen går oberoende av hur den är finansierad (Catasús et al. 2008, s. 

171).  

2.4 Genusperspektiv på organisationer 
Analysen kommer i denna uppsats att föras ur ett genusperspektiv vilket innebär att beskriva, 

tolka och problematisera kön i organisationerna. Kön och genus är synonymer och är en social 

och kulturell konstruktion i vilken individ, organisations- och samhällsnivåerna interagerar och 

att i denna process skapas kön (Wahl et al. 2001, ss. 43, 49-51). Kön är på så vis inte något 

statiskt eller oföränderligt utan förändras i processer över tid, dessa processer kan gå långsamt 

eller förändras snabbt. I organisationer kan förändring gällande kön handla om antalmässig 

fördelning av män och kvinnor inom olika yrken och branscher men också på olika positioner 

utifrån vad som anses passa kvinnor och män bäst (Wahl et al. 2001, s. 56). Samhället kan 

förstås som en könsordning, genusordning, könssystem, genussystem, patriarkat och 

könsmaktsystem som inom genusvetenskapen används synonymt (Wahl et al, 2001, ss. 37-39). 

Denna könsordning innebär att samhället är ordnat utifrån manlig överordning och kvinnlig 

underordning, där mannen är norm och kvinnan är avvikare men också att kvinnan har 
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tillskriven en lägre status (Blom, 1997, s. 194). Könsstrukturer blir på så vis ett redskap för att 

undersöka organisationers könsordning genom att se på:  

1. Antalsmässig fördelning mellan män och kvinnor i en organisation (åtskillnad 1).  

2. Grad av segregering mellan könen i sysslor, yrken och positioner (åtskillnad 2).  

3. Hierarkisk fördelning mellan könen, grad av inflytande och makt (åtskillnad 3). 

(Wahl et al.2001, s. 85) Wahl et al. (2001) åsyftar här olika kategorier som används i 

studien.  

 

Det handlar följaktligen inte om skillnader i att vara man eller kvinna, utan om skillnader i de 

villkor som möter män och kvinnor (Blom, 1997, s. 194 ).  

2.5 Analysvariabler  
Variabel är ett centralt begrepp i statistiska sammanhang innebär ”en egenskap som kan 

variera mellan olika element i populationen” (Dahmström, 2011, s. 23). Olika exempel på 

variabler är kön, ålder, inkomst, civiltillstånd och åsikter av någon art och mycket mer. 

Indelning görs i kvantitativ och kvalitativ variabel, den kvantitativa utgörs i numeriska värden 

såsom ålder, längd, inkomst etc. Medan den kvalitativa variabeln behandlar kön, civiltillstånd 

etc. De kvalitativa variablerna åsätts emellertid till siffror inför en datorbehandling så kallad 

kodning (Dahmström, 2011, s. 23). Vid undersökning av två variabler exempelvis X och Y, 

kan således också samband emellan dem vara intressant, ” om värdet den ena variabeln 

påverkar värdet på den andra och i så fall hur” (Dahmström, 2011, s. 30). Det numeriska eller 

statistiska sambandet mellan variablerna innebär generellt att om värdet på variabeln X ändras 

så ändras också värdet på variabeln Y, följaktligen finns samvariation mellan variabel X och 

Y. Variabeln som påverka den andra kallas därvid för bakgrundsvariabel eller oberoende 

variabel och betecknas vanligtvis X, medan den variabel som blir påverkad av variabel X 

kallas för undersökningsvariabel, beroende variabel eller resultatvariabel och betecknas 

vanligtvis Y (Dahmström, 2011, s. 30).  

 

I denna uppsats kommer både kvantitativa och kvalitativa variabler att undersökas. 

Lönsamhetsmåttet räntabilitet på sysselsatt kapital utgör i den första analysens kvantitativa och 

beroende variabeln och andelen kvinnor i bolagens styrelse utgör analysens kvalitativa och 

oberoende variabel. Medan i den andra analysen så kommer den kvantitativa och beroende 

variabel vara andelen kvinnor i bolagsstyrelserna och den kvalitativa och oberoende variabel 

utgöras av andelen kvinnor i bolagens nomineringskommittéer.   

2.6 Statistisk beräkning 
För den statistiska analysen, av beräkningen av korrelationen mellan de oberoende och 

beroende variablerna har funktionen KORREL används i programmet Excel. Korrelationen 

mellan två variabler är således ett mått på det linjära sambandet som finns mellan variablerna 

och det vanligaste måttet för att mäta korrelationen utgörs av korrelationskoefficienten som 

betecknas r. Korrelationskoefficienten kan anta ett värde mellan -1 och 1, om det ligger nära -1 

så är det linjära sambandet starkt och negativ, om det ligger nära 0 då är det linjära sambandet 

svagt och om det ligger när 1 så är det linjära sambandet starkt och positivt. Med detta menas 

att om r ligger nära 1 eller -1 så går det att beskriva variabelsambandet i en rät linje men det 

behöver nödvändigtvis inte finnas någon orsak-verkan relation mellan variablerna utan kan 

påverkas av en tredje variabel. Om r ligger när 0 så innebär det att en rät linje inte kan användas 

för att beskriva variabelsambandet, men ett variabelsamband kan likaså föreligga (Lantz, 2009, 

ss. 383-385).  
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Följaktligen är inte endast beräkning av korrelationskoefficienten tillräcklig för en analys av 

korrelationen utan variationen är också av vikt. Variationen mäts i form av 

determinationskoefficienten benämnd r2, vars formel också är kvadraten på 

korrelationskoefficienten. r2 kan anta ett värde mellan 0 och 1, och ” visar hur stor andel av 

variationen i Y-värdena som förklaras av att det finns ett linjärt samband med X-värdena som 

regressionslinjen representerar” (Lantz, 2009, s. 386). Med detta menas att den variation som 

inte förklaras av det linjära sambandet är de kvadrerade avvikelserna från regressionslinjen och 

om samtliga datapunkter legat på regressionslinjen hade variationen blivit 1 i form av 

determinationskoefficienten (r2=1). Ju högre determinationskoefficient, desto bättre beskriver 

regressionslinjen sambandet variablerna emellan. Exempelvis om r ligger nära 1 ex 0,9798, 

innebär det ett starkt linjärt samband mellan den oberoende variabeln X och den beroende 

variabeln Y. Om r2 är nära 1 ex 0,97982=0,9599, kan ca 96 procent av variationen i det aktuella 

fallet förklaras av att det finns ett linjärt samband mellan X och Y (Lantz, 2009, ss. 386-387). 

2.7 Bortfall 
Bortfall innebär en felkälla som inte rör urvalsprocessen (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Med 

bortfall menas sålunda de undersökningsobjekt eller variabler som ämnats undersökas men 

som inte lett till något resultat på grund av att respondenterna inte svarar eller att 

informationen av någon anledning saknas. Bortfall delas in i objektbortfall och 

variabelbortfall, det förstanämnda innebär att inget svar alls erhålls och det sistnämnda 

innebär att vissa undersökningsvariabler saknas (Dahmström, 2011, s. 355). I denna studie har 

samtliga årsredovisningar från urvalets 56 företag erhållits, totalt 280 årsredovisningar vilket 

innebär inga objektbortfall. Bortfallen i denna studie är därför av endast variabelbortfall.  

Alla företag utom ett redogör för könsblandningen bland ledningen, Melker Schörling AB. Två 

företag redogör inte heller för vilka ledningen är utan endast könsblandningen, Ratos AB och 

Tele2 AB. Melker Schörling AB utgör ett bortfall i ledningsgrupperna medan Ratos AB och 

Tele2 Ab innefattas i andelen kvinnor i ledningsgrupperna.  

  

I analys ett, mellan andelen kvinnor i styrelserna och räntabilitet var det 16 företag som inte 

redovisade rsyss i sina årsredovisningar, av dessa fattades underlag för att beräkna rsyss för 

bankerna Nordea Bank AB, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank. Beräkning av rsyss 

gjordes för tolv företag, AstraZeneca AB, Castellum AB, Industrivärlden, Investor AB, 

Investment AB Lautor, L E Lundbergföretagen AB, Lundin Mining, Melker Schörling AB, 

Millicom International Cellular S.A, Scania AB, Swedish Match AB och AB Volvo. I analys 

ett utgör bortfallet av fyra av 56 företag och totalt 20 av 280 årsredovisningar, vilket innebär ett 

bortfall på 7,1 procent. Se tabell 1 för översiktlig bild över bortfallet i analys 1. 

 

Tabell 1 Bortfallet i analys 1, mellan andel kvinnor i styrelserna och lönsamhet  
 Antal årsredovisningar Bortfall  

2010 56 4 

2009 56 4 

2008 56 4 

2007 56 4 

2006 56 4 

Totalt antal 280 20 

Bortfall i procent  7,1 % 

 

Andelen företag som redovisat negativ rsyss har varierat över perioden, under 2006 var det två 

företag som hade negativ rsyss, Industrivärlden och Tele2, för att under 2007 sjunka till ett 

företag, Industrivärlden AB. År 2008 ökade antalet företag med negativ rsyss till sex företag, 
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Fabege AB, Hufvudstaden AB, Industrivärlden, Investor AB, Investment Kinnevik AB, 

Scandinavian Airlines SAS. Likaså var lönsamheten negativ under 2009 i sex företag, 

Hufvudstaden AB, Lundin Petroleum AB, Sandvik AB, Scandinavian Airlines AB, SSAB och 

Volvo. Under år 2010 sjönk siffran åter till två företag, Hakon Invest AB och Scandinavian 

Airlines SAS. Samtliga företags lönsamhet har i analyserna blivit korrigerade till 0.  

 

I analys två, mellan andelen kvinnor i nomineringskommittéerna och andelen kvinnor i 

styrelserna är bortfallet två företag, Hufvudstaden AB och LE Lundbergföretagen AB som på 

grund av koncentrerade ägarförhållanden inte anser det vara nödvändigt att ha 

nomineringskommittéer. Därtill utgör Alliance Oil Company Ltd årsredovisning från 2006 

också ett bortfall i denna analys då de i årsredovisningen 2006 lägger fram förslag att införa 

nomineringskommitté nästkommande år. I analys två utgör bortfallet av 11 av 280 

årsredovisningar, 3,9 procent. Se tabell 2 för översiktlig bild över bortfallet i analys 2.  

 

Tabell 2 Bortfallet i analys 2, mellan andel kvinnor i nomineringskommittéerna och andel 

kvinnor i styrelserna 
 Antal årsredovisningar Bortfall  

2010 56 2 

2009 56 2 

2008 56 2 

2007 56 2 

2006 56 3 

Totalt antal 280 11 

Bortfall i procent  3,9 % 

 

2.8 Reliabilitet, validitet och replikation  
Vid insamling av data är det viktigt med reflektion över det insamlade materialets reliabilitet, 

validitet och replikation. Reliabilitet handlar om måtten och mätningens tillförlitlighet, validitet 

innebär att mäta det som avses att mäta och replikation om undersökningen skulle få samma 

utfall i fall den återupprepades (Eneroth, 1984, s. 64). I denna studie kommer information om 

representationen av kvinnor i företagens styrelser, ledning och nomineringskommittéer att 

inhämtas. Andelen kvinnor i företagens styrelser kommer att sättas i samband med företagens 

räntabilitet på sysselsatt kapital likaså kommer sambandet mellan andelen kvinnor i 

nomineringskommittéerna och andelen kvinnor i bolagsstyrelserna att undersökas. Måttet 

räntabilitet är således ett nyckeltal som företagen själva använder för att mäta sin lönsamhet 

och jag kommer utgå från det resultat som företagen anger i årsredovisningarna, men också 

beräkna enligt formeln som tidigare redovisats. Jag tar följaktligen för givet att företagen följer 

god redovisningssed enligt Bokföringslag (BFL 1999:1078, 4 kap, 2§) och Årsredovisningslag 

(ÅRL 1995:1554, 2 kap, 2§) men också att ”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna 

ska upprättas som en enhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.  

(ÅRL 1995:1554, 2 kap, 3§, 1st). Således antas också att bolagen följer bestämmelserna i 

Aktiebolagslagen (ABL 2005:551) och att information om antal kvinnor i styrelser, i 

ledningsgrupper och i nomineringskommittéerna samt inhämtas också från företagens 

årsredovisningar är korrekta. Enligt årsredovisningslagen ska företagen redogöra för 

könsfördelningen bland ledande befattningshavare såsom styrelseledarmöter, vd och andra 

befattningshavare (ÅRL 1995:1554, 5 kap, 18b §, 1st). Genom detta och noggrann igenomgång 

och kontroll av materialet kommer reliabilitet att uppnås.  

 



 9 

Med avseende för studiens validitet så finns det flera mått som undersöker en verksamhets 

lönsamhet. Resultatet för en verksamhet kan kanske i första anblicken verka som ett bra mått 

för hur företaget går men är endast en indikator för hur väl företaget går, dvs. att intäkterna 

överstiger kostnaderna. Detta är emellertid ett dåligt lönsamhetsmått då resultatet måste sättas i 

förhållande till kapitalet i företaget, både det som finns och det som används. Andra nyckeltal 

såsom räntabilitet på totalt kapital och räntabilitet på eget kapital är likaså andra mätetal som 

används. Räntabilitet på totalt kapital är ett mått på hur väl företaget lyckas förränta hela sitt 

kapital medan räntabilitet på eget kapital är ett mått på väl företaget lyckas förränta sitt eget 

kapital, dvs. det som ägarna satsat. Räntabilitet på sysselsatt kapital är följaktligen ett mått på 

hur väl företagen förräntar sitt sysselsatta kapital dvs. på det som inte är räntefritt såsom 

leverantörsskulder (Ax, Johansson & Kullvén, 2005, s. 430).  

 

Om det är den oberoende variabeln som påverkar den beroende i de statistiska dataanalyserna 

eller om resultatet påverkas av en annan variabel är svårt att säkerställa. Tidigare studier har 

inte indikerat att högre lönsamhet leder till ökad andel kvinnor i bolagens styrelser. Det skulle 

även kunna vara på så sätt att högre lönsamhet i företagen skulle kunna visa att bolaget har råd 

att satsa och släppa in fler kvinnor till bolagsstyrelserna. Samtidigt som detta kan tillbakavisas 

genom homosocialitet, dvs. att män väljer andra män samt att styrelseledamöterna på grund av 

lönsamheten har ett större ansvar gentemot sina aktieägare och att kvinnor på så vis sorteras 

bort då de inte anses vara tillräckligt kompetenta eller erfarna. I studiens andra analys är frågan 

om ökade kvinnor i nomineringskommittéerna leder till ökade kvinnor i styrelserna. Kan ett 

eventuellt positivt samband bero på homosocialitet hos kvinnorna eller är det så att kvinnor har 

ett större kontaktnät av just kvinnor och det i sin tur leder till ökat urval av kvinnliga 

representanter till styrelserna. Jag gör emellertid inget anspråk i denna uppsats att påvisa att 

högre andel kvinnor i styrelserna leder till ökad lönsamhet för företagen eller om representation 

av kvinnor i nomineringskommitté leder till ökad representation av kvinnor i styrelserna, utan 

syftet är att undersöka eventuellt orsakssamband, analysera orsaker till sakernas tillstånd och 

hur mångfalden ska kunna utvecklas.  

 

Då jag behandlar företagen på Large cap kan denna studie vara generaliserbar på det bestånd 

som behandlats, dvs. de stora företagen noterade på Stockholmsbörsens Large cap lista. Utöver 

denna grupp görs inga anspråk på att applicera resultatet på andra kontexter än företag i denna 

storlek. Därtill kommer jag att förklara så tydligt och utförligt som möjligt tillvägagångssättet 

för att denna studie ska vara möjlig att upprepa.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen. Först presenteras ett stycke om 

ledarskapets könskodning och dess betydelse för kvinnors situation i företagen, därefter 

företagsledning, styrelse och nomineringskommittéer för att ge inblick i dess arbete och 

kvinnors inträde till styrelse och nomineringskommittéernas betydelse. Diversity management 

och mångfald belyser olika argument för att utveckla mångfalden i organisationer. Heterogena 

och homogena ledningsgrupper behandlar betydelsen av kön i ledningsgruppers arbete och 

gruppers könssammansättning om betydelsenatt vara i antalsmässig majoritet eller minoritet 

utifrån kön. Slutligen behandlas hur teorierna ska operationaliseras.   

3.1 Ledarskapets könskodning 
Ledarskapets könskodning lyfts ofta fram som en orsak till kvinnornas bristande 

representation, genom att manlighet är så nära förknippat med ledarskap och att det på så sätt 

uppstår en motsägelse i att vara kvinna och ledare, och därmed inte passar att vara chef (Wahl 

et al, 2001 s.120, Höök, 2010 s. 265). Enligt Lipman-Blumen (1992) anses ledarskapets 

traditionellt manliga könskodning på så vis vara svårt att förena med kvinnligt ledarskap. Den 

manliga chefen utgör normen, medan den kvinnliga chefen blir avvikande och på så sätt det 

kvinnliga ledarskapet mindre viktigt. De olika föreställningar om vilka egenskaperna som en 

chef ska ha och hur en ska bete sig stämmer överrens med befintliga föreställningar om 

manlighet (SOU 1998:6, s.107).  

 

När kvinnor intar en traditionellt manligt position såsom chef bryter de mot de förutfattade 

förväntningarna redan genom att äga ett visst kön. Å ena sidan förväntas kvinnor att uppträda 

enligt traditionella föreställningar om kvinnor men å andra sida förväntas de att uppträda som 

en chef vilket kan medföra att kvinnor i ledarskapspositioner anses vara okvinnlig av 

omgivning (Due Billing, 2007, ss. 116-117). Meyerson Milgrom & Kwon (2010) menar också 

att ett motstånd mot kvinnliga chefer finns som är baserat på männens preferenser än 

kvinnornas ledarskap. Störst motstånd uppstår när de kvinnliga andelarna i ledningsgrupperna 

når 50 procent för att de då ses som en ökande grupp. Meyerson Milgrom & Kwon (2010) 

anser att resultatet också utgör är en förklaring till varför kvinnorepresentationen på 

toppositioner växte i början av 1970-talet för senare att avta.  

 

Chefskapet tenderar att vara konstruerat utifrån ett traditionellt manligt livssammanhang och 

utan förväntningar om att inte behöva ta hänsyn till familj, då chefsjobb är förknippade med 

en krävande arbetsinsats (Due Billing, 2006, s. 10). Likaså uppstår en motsägelse mellan 

kvinnligt chefskap och moderskap då förväntningar på kvinnor är att vara orienterade mot att 

skaffa barn och därmed prioritera bort karriären. Due Billing (2007) menar emellertid att 

kvinnor själva inte ser en motsättning mellan att satsa på sin karriär och att vara mamma, 

skönjbara tendenser är endast att karriären förskjuts framåt i kvinnors livscykel men också att 

moderskapet leder till en tydligare målorientering.   

 

Mäns dominans på högre positioner kan förklaras av att mäns relationer präglas av 

homosocialitet, att män identifierar sig och orienterar sig mot andra män. (Holgersson, 2003, s. 

110). Det innebär också att chefer föredrar personer som socialt liknar dem själva samt att 

dessa uppmuntras och hjälps fram (SOU 1998:6, s. 108). Detta leder till att män rekryterar 

andra män till toppositioner i näringslivet. Förklaringar till homosocialitet är att chefsarbetet 

präglas av osäkerhet, kommunikation och total hängivelse. Genom att omge sig av likar skapas 

en illusion av säkerhet och att de kommunicerar och tänker på liknande sätt vilket i sin tur 
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underlättar beslutarbetet (Holgersson, 2003, s. 110). Även kvinnor tenderar att orientera mot 

män men inte just på grund av att de är män utan för att de innehar makt (Holgersson, 2003, s. 

110). Men när kvinnor uppnått en viss maktposition förefaller könets betydelse att blekna (Due 

Billing, 2006, s. 32) Ytterligare förklaring till positioneringen i organisationer är att kvinnor ur 

ett historiskt perspektiv kommit in sent i organisationerna, som därför präglats av manliga 

normer, värderingar och en maktstruktur som dominerats av män. Detta kan medföra 

svårigheter för kvinnorna då detta tenderar att uttrycka sig i homosocialitet, dvs. män föredrar 

och väljer andra män (Alvesson & Due Billing, 1999, s. 79).  

 

Även mellanchefsjobben har delats upp i manliga och kvinnliga. Ekonomichef, personalchef 

och informationschef har blivit typiska ”kvinnliga” så kallad stabsjobb, ofta med en stödjande 

funktion. Medan vd-poster och ledningspositioner inom teknik och produktion blivit typiska 

”manliga” så kallade linjejobb (Fagerfjäll, 2003, ss. 23-24). Dessa är också de poster som 

vd:ar ofta brukar rekryteras från, andra är efter att ha varit enhetschefer eller 

avdelningschefer. Sjöstrand & Petrelius (2002) är även de av meningen att kvinnor har mindre 

möjligheter att nå dessa högre hierarkiska nivåer med linje- och resultatansvar som är ett krav 

för att komma ifråga för en vd-post. Kvinnorna tenderar snarare att hamna på stabsnivå och 

andra poster som inte anses vara tillräckligt meriterande (Sjöstrand & Petrelius, 2002, s. 63).   

3.2 Företagsledning och styrelse  
Styrelsen är företagets högsta verkställande organ med det yttersta ansvaret för dess 

verksamhet men är inte direkt inblandade i den löpande verksamheten (Karlsson Stider, 2003, 

s. 91). Styrelsen primära uppgifter är att vara svarande inför ägarna och förklara och redovisa 

verksamheten för dem samt förmedla ägarnas krav och förväntningar på företagsledningen 

dvs. vd:n (Sjöstrand & Petrelius, 2002, ss. 16-17). Relationen mellan företagsledningen och 

styrelsen måste emellertid bygga på ömsesidigt förtroende, dels för beslut ska fattas på god 

grund då styrelsen är mindre informerad om företagets processer än vd:n som har större 

inblick i företagets operativa processer och dels för att det ska ta allför stor tid i anspråk 

(Sjöstrand & Petrelius, 2002, ss. 18-19). Likaså krävs ömsesidigt förtroende mellan 

styrelseledamöterna och då de möter olika osäkerhetssituationer där de får förlita sig på att 

göra instinktiva bedömningar. För den enskilda ledamoten är det då viktigt i sin egen 

beslutprocess att känna de andra ledamöterna och vilka erfarenheter, värden, ideal och 

kompetenser de har. Således tar förtroenden lång tid at bygga upp och bygger på att 

ledamöterna lägger tid på att lära känna varandra (Sjöstrand & Petrelius, 2002, ss. 18-19).  

 

Kvinnornas inträde i de svenska bolagens styrelser kan således utgöras av två vägar, dels 

genom utövande av direkt ägande och dels genom indirekt ägarutövning i form av 

representation av andras ägande i styrelser. När det gäller det direkta ägande tenderar kvinnorna 

att bli betraktade och utbildas till kompetenta ägarutövare och styrelseledarmöter men vid 

representation av andras ägande konstrueras kvinnorna till bristfälliga kandidater till 

styrelsepositioner (Karlsson Stider, 2003, s. 85). Den tillgängliga grupp som utgör 

rekryteringsunderlaget till bolagsstyrelser förefaller också att vara begränsad då ofta tillhör 

samma nätverk och har samma erfarenhetsbas vilket kan ge förklaring till de få kvinnliga 

ledamöterna i styrelserna (Sjöstrand & Petrelius, 2002, s. 17). Förutom angelägenheten att lita 

till varandras erfarenheter och kompetenser är vd-erfarenhets eller liknande erfarenhet ett 

kriterium för att bli en tänkbar kandidat för ett styrelseuppdrag (Sjöstrand & Petrelius, 2002, ss. 

58-59). Kvinnornas bristande representation förklaras också av att de inte har ansets vara 

tillräckligt kompetenta, inte är tillräckligt meriterande samt att kvinnornas privatliv utgör ett 

hinder (Karlsson Stider, 2003, s. 92).  
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Uppmärksamhet har emellertid även riktats mot de svenska bolagsstyrelsernas homogena 

sammansättning och olika kartläggningar om hur representationen ser ut i de olika 

bolagsstyrelserna har gjorts (Karlsson Stider, 2003, ss. 91-92). År 2004 introducerades dock 

Svensk kod för bolagsstyrning vilket innehåller riktlinjer för styrning av svenska bolag på 

Stockolmsbörsen (SOU 2007:180, s. 49). Enligt koden skall emellertid en jämn 

könsfördelning i styrelserna eftersträvas (SOU 2004:130, s.15). Styrelsen ska emellertid också 

ha en ändamålsenlig sammansättning som är präglad av mångsidighet och bredd gällande 

styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund (SOU 2004:130, s.15).   

3.2.1 Nomineringskommitté 
På senare år har det även blivit vanligare med nomineringskommittéer eller så kallade 

valberedningar till styrelserna även om dessa inte är reglerade av något lagrum (Sjöstrand & 

Petrelius, 2002, s. 34). Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska bolagen ha en valberedning 

som representerar bolagets aktieägare. Syftet med denna kommitté är att ta fram ett bra 

underlag ledarmöter till bolagets styrelse men också att utvärdera den nuvarande styrelsens 

arbete (SOU 2004:130, ss.12-13). Sjöstrand & Petrelius (2002) menar dock att 

valberedningen i hög grad utgår ifrån sina egna nätverk i rekryteringen av styrelseledamöter.  

 

Nomineringskommittéerna anses förbättra rekryteringsprocessen genom en mer formaliserad 

och transparent rekryteringsprocess och på så vis höja kvalitén på styrelsernas arbete 

(Sjöstrand & Petrelius, 2002, s. 33). Samtidigt finns nomineringskommittéerna inte reglerade 

i något lagrum om huruvida de ska tillsättas, hur arbetet ska utföras eller dokumenteras, därtill 

behöver inte heller detta inskrivas i bolagsordningen. Arbetet i nomineringskommittéerna kan 

därför variera stort (Sjöstrand & Petrelius, 2002, ss. 33-36). Reskin & McBrier (2000) är av 

meningen att formaliserade rekryteringsprocesser leder till att fler kvinnor anställs till ledande 

befattning, medan rekrytering genom informella nätverka gynnar män mer vilket. Även 

Nordenskiöld (2009) menar att nomineringskommittéer med minst 30 procent kvinnor eller 

mer, nominerar fler kvinnor än nomineringskommittéer med endast manliga ledarmöter.  

3.3 Diversity management och mångfald 
Diversity management och mångfaldsteorin utvecklades i USA under 1980-talet och spred sig 

till Sverige i början av 1990-talet (Mlekov & Widell, 2003, s. 7). Företagens erfarenheter i 

USA visade att företag som tog tillvara och värderade sina medarbetares olikheter och förstod 

mångfalden bland sina kunder också var mer lönsamma. Detta genom ökade perspektiv på 

verksamheten och att bättre känna av marknadens svängningar och att bättre rekrytera rätt 

kompetens (Glans, 2010, s. 4). Men det behandlar också i företagens samhällansvar (CSR), 

gällande företagets förhållningssätt till etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande och hur 

det påverkar varumärkets anseende och vilka associationer som det ger hos såväl offentliga 

myndigheter som kunder och ägare (Glans, 2010, ss. 6-7). 

 

Diversity management innebär att utifrån ett organisationsperspektiv att handla om affärs- och 

ledningsstrategier samt organisationsutveckling genom att tillvarata de mänskliga resurserna i 

företagen (Mlekov & Widell, 2003, s 7-8). Såsom namnet antyder handlar det om att leda och 

hantera olikheter i företagen och blir på så sätt också ett arbetssätt att upptäcka, använda och 

värdesätta individers olika erfarenheter och kompetenser men också att låta detta genomsyra 

hela verksamheten (Glans, 2010, s. 4). Således handlar det också om vilka effekter dessa olika 

erfarenheter och kompetenser har på arbetet i företagen men också vilken påverkan dessa 

faktorer har på makt och inflytande (Mlekov & Widell, 2003, s. 8).  
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3.3.1 Mångfald i styrelse och ledning 
Mångfald kan exempelvis vara ett argument för att öka kvinnors representation till 

bolagsstyrelser, som innebär att en tilltro till att könsblandade grupper höjer kvalitén på 

styrelsearbetet. Att kvinnor tillhandahåller en annan erfarenhet men även ledarmöter med 

annan etnicitet och kultur lyfts fram att berika arbetet genom nya perspektiv och 

infallsvinklar, därtill lyfts andra nätverk och särskilda kunskaper om exempelvis 

internationella marknader (Sjöstrand & Petrelius, 2002, s. 63-66). Exempelvis Welbourne 

(1999) visar på ett positivt samband mellan andel kvinnor i högsta ledning och styrelse, och 

aktieutveckling på både kort och lång sikt. Hon menar att detta skulle kunna förklaras av att 

könsblandade ledningsgrupper leder långsiktigt till bättre resultat än likformade 

ledningsgrupper. Samtidigt kan mångfald i organisationer ge upphov till högre 

konfliksfrekvens (Mlekov & Widell, 2003, s 19). Upplevda kulturkrockar i exempelvis 

styrelsens arbete kan försvåra beslutfattande och styrelsens effektivitet. Kompetens är 

framtidens konkurrensverktyg som företagen tävlar med och de som tar itu med 

kvinnorekryteringen till styrelse och företagsledning kan erhålla fördelar då även valet av 

chefer och styrelse tenderar att handlar om konkurrensfördelar (Fagerfjäll, 2003, ss. 13-14). 

Dock visar Catlyst & Lang (2007) att företag som haft högre andel kvinnliga 

styrelseledarmöter och chefer fortsättningsvis också har större andelar kvinnor än företag med 

lägre representation. Carter, Simkin & Simsons (2003) visar också att andelen kvinnor och 

minoriteter i styrelserna ökar med företagens storlek. Förutsättningar att få till en förändring 

är att ägare och investerare först måste övertygas om att kvinnliga chefer ger ett ekonomiskt 

mervärde (Fagerfjäll, 2003, s. 22).  

3.4 Homogenitet eller heterogenitet i ledningsgrupper 
Flertalet studier inom ledarskapsforskning har behandlat ledarskap utifrån ett 

individperspektiv men fokus har sällan varig på ledningsgruppernas som de centrala 

beslutfattarna i organisationer (Jackson, 1992, s. 346).  Jackson (1992) menar att det är 

kreativt beslutfattande, problemlösning och genomförande som är intressant att undersöka. 

Heterogena ledningsgrupper är mer benägna än homogena att vara kreativa och nå högre 

kvalitet i besluten då bearbetning av strategiska frågor men under tidspress är det mindre 

troligt att heterogena grupper kommer att nå samförstånd snabbt utan att detta kommer ske 

genom förhandling och kompremisser (Jackson, 1994, ss. 354-356). Adams & Ferreria (2009) 

studie visar att kvinnlig representation i styrelser ökar styrelsernas effektivitet och har en 

positiv påverkar på företagens förvaltning och styrning men påverkar inte nödvändigtvis 

företagens lönsamhet. Kvinnorna har sålunda stort inflytande på styrelsernas struktur, normer 

och arbete (Adams & Ferreria, 2009, ss. 291, 308-309). Därtill kan heterogena 

ledningsgrupper påverka både företagens konkurrensbeteende och resultat positivt (Hambrick 

et al, 1996, ss. 659-660). Heterogena ledningsgrupper reagerade kraftfullare i 

konkurrenssituationer men var långsammare i beslutfattandet då diversifiering innebär mer 

förhandling och konflikt medan homogena ledningsgrupper var mer rättframma och svarade 

mer reflexivt på konkurrens (Hambrick et al, 1996, ss. 659-660). Konflikter i styrelsens arbete 

kan försvåra beslutfattande och styrelsens effektivitet. Således finns det också fördelar med 

homogena ledningsgrupper då de utgår från samma erfarenhetsbas, har liknande värderingar 

och talar så att säga samma språk, vilket kan medföra att konflikter undviks och att 

beslutprocessen effektiviseras (Sjöstrand & Petrelius, 2002, ss. 63-66). Fagerfjäll (2003) 

menar dock att företag med större diversifiering i företagsledning sannolikt får en ökad 

trygghet och bättre utveckling genom en bättre gruppdynamik men likaså bättre möjligheter 

för organisationen att anpassa sig till marknadens skiftande krav med exempelvis mer kvinnor 

i ledning. 
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3.4.1 Gruppers könssammansättning 
Gruppers könssammansättning åsyftar betydelsen av gruppers könssammansättning, andelen 

män och kvinnor men också vad det innebär att vara i minoritet eller majoritet. Minoriteter i 

grupper ger upphov till tre strukturella effekter, synlighet, kontrasteffekten och assimilering. 

Synligheten medför att kvinnor lättare urskiljs och får mer uppmärksamhet än majoritetens män 

men likaså marginaliseras. Om kvinnor är mycket få kommer de att behandlas som symboler 

och lättare bli bedömda utifrån generaliseringar och stereotypiseringar om alla i minoriteten, 

men likaså var lättare att assimilera (Wahl et al, 2001 s. 70-71, Due Billing, 2007, s. 32). 

Kontraeffekten innebär att de i minoritet gör majoriteten medveten om vad de har gemensamt, 

samtidig som dessa gemensamma värden hotas av just minoritetsgruppen (Wahl et al. 2001, s. 

71). Enligt teori om kritisk massa, krävs det också 30 procent av minoritetsgruppen för att 

könsblandade grupper ska fungera naturlig och att minoritetsgruppen ska få möjlighet att 

avancera (Due Billing, 2007, s. 32).  

3.5 Operationalisering av teorierna 
Analysen kommer föras utifrån resultatet om hur många företag som endast har män i 

ledningsgruppen, jämställd könsfördelning och inom intervallet med minst 30 procent av det 

sämst representerade gruppen. Kvinnors representation och dess inverkan på företagens 

lönsamhet kommer att behandlas utifrån ledarskapets könskodning och om huruvida kvinnor 

inte passar in på de förväntningar som finns på en chef.  Men också om det kan förklaras av 

det motståndet mot kvinnliga chefer och om det grundas i organisationernas könsstrukturer. 

Således kommer också minoritetsgruppers inverkan på majoritetsgruppen att behandlas samt 

vad homogena och heterogena ledningsgrupper har för inverkan. Analysen kommer leda in på 

om inte kvinnor i nomineringskommittéerna leder till fler kvinnor i styrelserna, så kanske de 

formaliserade nomineringskommittéerna är svaret på frågan om hur representationen av 

kvinnor kan ökas. Men sålunda också vad den svenska koden för bolagsstyrning har för 

betydelse och vad Diversity management och mångfald kan erbjuda för argument för att öka 

kvinnornas representation i ledningen i bolagen. 
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4 Det empiriska materialet 
I detta avsnitt presenteras resultatet från studien, både hur representationen ser ut i bolagens 

styrelser, ledningsgrupper och i nomineringskommittéer men också resultatet från de 

statistiska analyserna.  

4.1 Large cap  
Large cap utgjordes den 8 mars 2011 av totalt 56 företag och för perioden 2006 till 2010 har 

totalt 280 stycken årsredovisningar studerats. Av företagen följer 52 av 56 uttalat den svenska 

bolagskoden, de fyra företag som inte uttalat säger sig följa den så kallade koden är ABB Ltd, 

AstraZeneca AB, Lundin Mining Corporation och Tieto. Dessa säger sig att följa annat lands 

bolagsstyrningsregler som de anser vara strängare och täcker in även den svenska bolagskoden, 

Swiss code of Best practis, Combined code UK, Canada business corporations act, Finska 

koden. Två företag har inte nomineringskommittéer på grund av koncentrerade 

ägarförhållanden, i fyra företag består nomineringskommittéerna av endast styrelseledarmöter. 

Av de resterande 50 företagen utgörs 31 företags nomineringskommittéer av styrelseordförande 

och representanter för de största aktieägarna, två av dessa tar även upp de mindre aktieägarna. 

19 företags säger endast att nomineringskommittéerna representerar ägarna varav ett företag 

således vill ha med en representant från styrelsen.   

4.2 Kvinnornas representation i företagen på Large cap 
Andelen kvinnliga styrelseledarmöter i börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen Large cap har 

under perioden 2006 till 2010 ökat successivt. År 2006 låg andelen kvinnor i styrelsen på 19,9 

procent för att 2010 nå andelen 23,7 procent. Andelen kvinnor i ledande positioner har också 

under denna tidsperiod varierat, år 2006 låg andelen kvinnor i ledande positioner på 10,4 

procent för att 2009 nå toppen 14,2 procent och sedan minska till 13,4 procent år 2010. Samma 

trend går att urskilja gällande andelen kvinnor i nomineringskommittéerna, år 2006 låg andelen 

kvinnor på bottennivå på 14,9 procent för att nå toppositionen 18 procent år 2009 och sjunka 

till 17,7 procent år 2010. Se tabell 3 för en överskådlig bild.  

 

Tabell 3 Andelen kvinnor i procent 2006-2010 
 2006 2007 2008 2009 2010 

Andelen kvinnor i procent av styrelserna 19,9% 20,6% 21,4% 21,5% 23,7% 

Andelen kvinnor i procent av ledningen 10,4% 12,1% 13,2% 14,2% 13,4% 

Andelen kvinnor i procent av nomineringskommittéerna 14,9% 17,3% 16,6% 18,0% 17,7% 

 

4.2.1 Antalet styrelseledamöter 
I antal har de kvinnliga styrelseledamöterna ökat med 20 ledarmöter mellan år 2006 och 2010, 

från 92 till 112. Förändringarna mellan åren har varit lite ojämna, mellan 2006 och 2007 var 

ökningen endast två ledarmöter, mellan 2007 och 2008 var ökningen sex ledarmöter, mellan 

2007 och 2008 skedde ingen ökning av de kvinnliga ledamöterna för att mellan 2009 och 2010 

öka med hela tolv ledamöter. Under denna period har således det totala antalet 

styrelseledarmöter även ökat, totalt med tio platser, från 462, år 2006 till 472, år 2010. 

Förändringen av det totala antalet ledarmöter skiljer sig något åt i förhållande till förändringen 

av antalet kvinnliga ledarmöter. Mellan 2006 och 2007 minskade antalet ledarmöter med sex 

platser, för att mellan 2007 och 2008 öka med tolv platser. Mellan 2008 och 2009 sjönk 

återigen antalet totala ledarmöter med två platser för att till år 2010 öka med sex platser. 

Diagram 1 illustrerar proportionerna mellan antalet kvinnliga styrelseledarmöter och totala 

antalet styrelseledarmöter.  
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Diagram 1 Antalet kvinnor i styrelserna 2006-2010 

 

4.2.2 Antalet kvinnliga ledarmöter i nomineringskommittéerna  
Gällande nomineringskommittéerna har också antalet kvinnor ökat under denna tidsperiod, från 

37 år 2006 till 44 år 2009, totalt en ökning av sju kvinnor. Förändringarna har också gällande 

nomineringskommittéerna varit lite ojämna mellan åren, mellan 2006 och 2007 var ökningen 

sex kvinnliga ledarmöter, för att mellan åren 2007 och 2008 sjunka med en kvinnlig ledamot. 

Mellan 2008 och 2009 ökade antalet kvinnliga ledarmöter med två ledarmöter för att nå 

toppnoteringen med 46 kvinnliga ledamöter i nomineringskommittéerna, för att återigen sjunka 

med en kvinnlig ledamot mellan 2009 och 2010. Under denna period har det totala antalet 

ledarmöter i nomineringskommittéerna ökat minimalt från 248, år 2006 till 249, år 2010, totalt 

med en ledamot. Förändringen av det totala antalet ledarmöter i nomineringskommittéerna 

skiljer sig också något åt i förhållande till förändringen av antalet kvinnliga ledamöter. Mellan 

2006 och 2007 ökade totala antalet med en ledamot, ökningen mellan åren 2007 och 2008 var 

fyra ledamöter, för att till år 2009 öka med tre ledamöter och nå  

toppnoteringen med 256 ledamöter. Mellan 2009 och 2010 skedde en minskning med sju 

ledarmöter till slutresultatet 249 ledarmöter. Diagram 2 illustrerar proportionerna mellan antalet 

kvinnliga ledarmöter i nomineringskommittéerna och totala antalet ledarmöter. 

 

Diagram 2 Antalet kvinnor i nomineringskommittéerna 2006-2010  
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4.2.3 Kvinnlig vd och styrelseordförande  
Antalet kvinnor som under perioden 2006 till 2010 varit vd i företagen på Large cap har legat 

konstant på två stycken, dessa är Mia Brunell Livfors, vd för Investment AB Kinnevik och 

Annika Falkengren, vd för SEB. Antalet kvinnor som under perioden 2006 till 2010 var 

styrelseordförande i företagen på Large cap var under 2006 noll, 2007 ändrades detta då 

Investment AB Kinnevik fick en kvinnlig styrelseordförande, Christina Stenbeck. Från 2007 

hade Investment AB Kinnevik både en kvinna som vd och styrelseordförande. Emellertid är 

inte Christina Stenbeck oberoende till de större ägarna utan har både ett direkt och indirekt 

ägande.  

4.3 Endast män, jämställd könsblandning och kritisk massa 
Företagen på Large cap som endast har manliga ledarmöter i styrelsen ligger på en konstant 

nivå mellan fyra till sex stycken som varken verkar stiga eller sjunka. Antalet företag med 

jämställd könsblandning i styrelse verkar visa på en ökning från två, år 2006 till fyra år, 2010, 

dock med en topp på fem jämställda företag år 2009. Gällande antalet företag med en styrelse 

som utgörs av en könsblandning med kritisk massa, där den sämst representerade gruppen 

utgör 30 procent. Visa materialet på en ökning från sju företag, år 2006 till femton företag, år 

2010. Se tabell 4 för att se de årliga fluktrationerna.    

 

Tabell 4 Antal företag med styrelse som utgörs med endast män, jämställd könsblandning och 

könsblandning 30 procent av endera könet män eller kvinnor 
 2006 2007 2008 2009 2010 

Antalet företag med endast manliga styrelseledarmöter  4 6 5 5 4 

Antalet företag med kvinnor & män inom intervallet 40/60  2 3 3 5 4 

Antalet företag med minst 30 procent kvinnor i styrelsen  7 9 14 11 15 

 

Företagen på Large cap som endast har manliga ledarmöter i ledningsgruppen har från år 

2006 till år 2010 sjunkit från 20 till 17 ledarmöter. Antalet företag med jämställda 

ledningsgrupper har varit noll under perioden 2006-2009, för att 2010 öka till ett företag. 

Gällande antalet företag med ledning som utgörs av könsblandning med kritisk massa. Visar 

materialet på en ökning från två, år 2006 till fem, år 2010. Se tabell 5 för de årliga 

fluktrationerna.   

 

Tabell 5 Antal företag med ledning som utgörs med endast män, jämställd könsblandning och 

könsblandning 30 procent av endera könet män eller kvinnor 
 2006 2007 2008 2009 2010 

Antalet företag med endast manliga ledamöter  20 18 18 16 17 

Antalet företag med kvinnor & män inom intervallet 40/60  0 0 0 0 1 

Antalet företag med minst 30 procent kvinnor i ledningen 2 4 4 5 5 

 

Företag på Large cap som endast har manliga ledarmöter i nomineringskommittéerna har 

under åren 2006 till 2009 legat på en konstant nivå mellan 21 till 23 stycken. Antalet företag 

med jämställd könsblandning har från år 2006 till år 2010 konstant ökat, från fem företag, 

2006 till 11 företag, 2010. Även gällande antalet företag med nomineringskommittéer som 

utgörs av könsblandning med kritisk massa visar materialet på en ökning från åtta, 2006 till 

tolv, 2010. Dock låg antalet företag stilla på 11 stycken under åren 2007 till 2009. Se tabell 5 

för de årliga fluktrationerna.   
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Tabell 6 Antal företag med nomineringskommittéer som utgörs med endast män, jämställd 

könsblandning och könsblandning 30 procent av endera könet män eller kvinnor 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 

Antalet företag med endast manliga ledarmöter i 
nomineringskommittéerna 

23 21 22 22 23 

Antalet företag med kvinnor & män inom intervallet 40/60  5 5 7 8 11 

Antalet företag med minst 30 procent kvinnor i 
nomineringskommittéerna  

8 11 11 11 12 

 

4.4 Samband mellan kvinnlig andel i styrelserna och lönsamhet 
Den statistiska korrelationsanalysen mellan andelen kvinnor i styrelserna och 

lönsamhetsmåttet räntabilitet på sysselsatt kapital visar en korrelationskoefficient som ligger 

mellan 0,205 och 0,298 och innebär att det linjära sambandet är svagt då värdena ligger 

närmare 0 än -1 eller 1. Determinationskoefficientens visar också värde på mellan 0,042 och 

0,089, och innebär att andelen av variationen i andelen kvinnor i styrelserna som kan förklaras 

av ett linjärt samband med rsyss. Detta innebär att endast 4,2 till 8,9 procent av variationen 

kan förklaras av ett linjärt samband mellan andelen kvinnor och räntabilitet på sysselsatt 

kapital. Tabell 7 visar korrelationskoefficient och determinationskoefficienten för varje år.  

 

Tabell 7 Samband mellan andel kvinnor i styrelserna och lönsamhet   
Analys 1. r r2 

2010 0,216 0,047 

2009 0,298 0,089 

2008 0,261 0,068 

2007 0,205 0,042 

2006 0,266 0,071 

 

Den statistiska korrelationsanalysen mellan andelen kvinnor i nomineringskommittéerna och 

andelen kvinnor i styrelserna visar på en korrelationskoefficient som ligger mellan 0,210 och 

0,448. År 2010 står ut med korrelationskoefficient på 0,448 medan de övriga åren ligger 

mellan 0,210 och 0,265. Trots detta är det linjära sambandet även svagt i denna analys, då 

värdena ligger närmare 0 än -1 eller 1. Determinationskoefficienten antar värden mellan 0,044 

och 0,201, även här urskiljer sig år 2010 resultat med en determinationskoefficient på 0,201 

medan övriga år ligger mellan 0,044 och 0,070. För år 2010 kan 20,1 procent av förklaras av 

ett linjärt samband mellan andel kvinnor i nomineringskommittéerna och andel kvinnor i 

styrelserna, medan åren 2006 till 2009 då endast 4,4 till 7 procent förklaras av ett linjärt 

samband mellan dessa variabler. Tabell 8 visar korrelationskoefficient och 

determinationskoefficienten för varje år 

 

Tabell 8 Samband mellan andel kvinnor i nomineringskommittéerna och andel kvinnor i 

styrelserna 

Analys 2. r r2 

2010 0,448 0,201 

2009 0,265 0,070 

2008 0,210 0,044 

2007 0,222 0,049 

2006 0,223 0,050 
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4.5 Sammanfattning av resultatet 
Studiens resultat visar att kvinnor är lågt representerade både i styrelse, koncernledning och i 

nomineringskommittéerna och att dessa poster domineras av män. Andelen kvinnor i 

styrelserna på Large cap låg under 2006-2010 i genomsnitt på ca 21,5 procent. Antalet 

företagen med endast manliga styrelseledarmöter varierade mellan fyra och sex företag medan 

antalet företag med en jämställd könsblandning ökade från två till fyra företag. När det 

kommer till grupper med kritisk massa, med minst 30 procent kvinnor i styrelsen skedde en 

ökning från sju till femton företag. Under perioden 2006 till 2010 var endast en kvinna 

styrelseordförande, detta från år 2007 och två kvinnor var vd under hela perioden. Andelen 

kvinnor i ledningsgrupperna låg i genomsnitt på ca 12,5 procent. Samtidigt har ca 18 procent 

av företagen under denna tidsperiod inte några kvinnor i ledningen dock skedde en minskning 

under perioden. Under 2006 till 2009 hade inget företag ledningsgrupp med jämställd 

könsblandning utan detta inträffade först år 2010 då ett företags ledningsgrupp fick jämställd 

könsblandning. Företagen med mist 30 procent kvinnor i ledningsgrupperna ökade från två till 

fem under åren 2006-2010. Andelen kvinnor i nomineringskommittéerna ligger igenomsnitt 

på ca 17 procent. Ca 22 procent av företagen har inte några kvinnliga ledarmöter i 

nomineringskommittéerna. Antalet företag med jämställda nomineringskommittéer ligger på 

ca 10,5 procent men har sålunda ökat från fem till elva företag under perioden. Företag med 

nomineringskommittéer med kritisk massa ökade under perioden från åtta till tolv stycken. De 

statistiska korrelationsanalyserna mellan andelen kvinnor och lönsamhet och andelen kvinnor 

i nomineringskommittéerna och andelen kvinnor i styrelserna visar på svagt ett samband 

mellan variablerna. I analys 1 kan endast 4,2 till 8,9 procent av variationen förklaras av ett 

linjärt samband mellan andelen kvinnor och räntabilitet på sysselsatt kapital. I analys 2 kan 

4,4 till 20,1 procent av variationen förklaras av ett linjärt samband mellan andelen kvinnor i 

nomineringskommittéerna och andelen kvinnor i styrelserna. 
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5 Analys  
I detta avsnitt analyseras resultaten om hur representationen av kvinnor ser i styrelse, ledning 

och nomineringskommittéerna men också resultat utifrån de statistiska analyserna om 

samband mellan andelen kvinnor och lönsamhet och andelen kvinnor i 

nomineringskommittéerna och andelen kvinnor i styrelserna.   

5.1 Kvinnors lägre representation i styrelser 
Förutsättningarna för ett välmående företag är både att dess strategiska och operativa ledning 

fungerar bra, både som grupp och sinsemellan samt att det finns ett förtroende däremellan. 

Såsom Sjöstrand & Petrelius (2002) menar är sammansättningen av styrelse är därför av 

högsta vikt, att de som utgör styrelsen både har kompetensen och erfarenheterna som krävs 

för att arbetet ska fungera, både gällande beslutfattande och genomförande av besluten. 

Sjöstrand & Petrelius (2002) menar således att styrelsen ska representera aktieägarna och dess 

inflytande över företaget vilket också bekräftas av resultatet där företagen uttalat säger att 

aktieägarna ska representeras i styrelsen genom nomineringskommittéerna. Ägande utgörs av 

både män och kvinnor men som resultatet visar representeras de i hög grad av män. Hur det 

kommer sig att styrelse och företagsledning domineras med ca 80-90 procent män är en 

intressesant men komplex fråga. Karlsson Stider (2003) menar att kvinnors frånvaro i högre 

ledande positioner traditionellt sätt har rättfärdigats med att de inte har den rätta kompetensen 

och/eller erfarenheten samt äger andra prioriteringar än karriär. Kvinnors 

utbildningskompetens är idag emellertid inte en gångbar förklaring till att kvinnor i mindre 

grad når toppositionerna i det svenska näringslivet, då det är såsom SCB (2010) visar att 

kvinnor i högre omfattning än män högskoleutbildar sig och därtill har bättre betyg. Det som 

däremot verkar vara troligt är att män och kvinnor inte erhåller samma erfarenhet av 

organisationerna, då kvinnor i mindre omfattning erhåller vd-erfarenhet vilket som både 

Fagerfjäll (2003) och Sjöstrand & Petrelius (2002) anser vara ett kriterium för 

styrelseuppdrag. Exempelvis hade endast två av 56 företag i Large cap kvinnlig vd under åren 

2006-2010. Detta är kanske inte representativt för hela det privata näringslivet men är en 

indikation om sakernas tillstånd i denna studie. Andra orsaker skulle snarare kunna vara 

förutfattade uppfattningarna om att kvinnor inte passar in i ledarskapsrollen då den 

traditionellt sätt varit förknippad med manlighet såsom Wahl et al (2001) och Höök (2010) 

belyser. Och att det då blir som Lipman-Blumen (1992) menar, svårt för kvinnor att utöva 

ledarskap eller om detta beror på att en kvinnlig ledare på så vis bryter mot de normativa 

värderingarna om hur en chef men också en kvinna ska vara som Due Billing (2003) menar.  

Samtidigt har Sverige idag också en väl utbyggd barnomsorg som avlastar både män och 

kvinnor och skapar förutsättningar för högre karriärer. Detta skapar såsom Due Billing (2007) 

uttrycker det, ingen motsättning för kvinnor att kombinera karriär och moderskap, utan att 

föräldraskapet snarare leder till en tydligare målfokusering gällande arbetet.  

 

Resultatet visar samtidigt på en svag men ändå positiv utveckling av den kvinnliga 

styrelserepresentationen, från 19,9 procent år 2006 till 23,7 procent år 2010. Men innebär på 

samma gång endast en förändring med en ökning 20 kvinnor under fem år där platserna 

dessutom ökat med tio platser. Andra förändringar gällande könblandningen i styrelserna är 

att andelen grupper med jämställd könsblandning under perioden ökade med 100 procent från 

två till fyra företag och styrelser med minst 30 procent kvinnor ökade från sju till femton. 

Motsvarande siffror för ledningsgrupperna är ökning av kvinnlig representation från 10,4 

procent till 14,4 procent, ökning av jämställda ledningsgrupper till en och gällande grupper 
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med minst 30 procent, en ökning från två till fem. Om detta innebär att utvecklingen går 

långsamt eller snabbt är således svårt uttala sig om.  

 

Kvinnornas högre representation i mellanchefspositioner och inträde till de högre positionerna 

visar ändå på en förändring på arbetsmarknaden och vad gällande synen på män och kvinnors 

kompetenser och egenskaper. Samtidigt skulle det kunna vara som Fagerfjäll (2003) visar, att 

mellanchefsjobben som kvinnorna innehar är av stödjande karaktär som inte leder vidare till 

högre positioner. Detta samtidigt som de högre positionerna i organisationerna och 

toppjobben i högre grad verkar vara reserverade åt män såsom resultatet visar på. Både 

styrelser och ledningsgrupper innehar således betydande positioner där det är viktigt att känna 

förtroende och lita till de andras erfarenheter och kompetenser. Att i en sådan situation omge 

sig med vad man tror är likasinnade, som tänker och kommunicerar på liknande skulle kunna 

skapa en känsla om sammanhållning och om att jobba mot samma mål. Vilket skulle enligt 

Holgersson (2003) kunna ge en förklaring till mäns högre positionering, att män föredrar och 

väljer andra män. Därtill finns också tecken på att ett motstånd till kvinnliga chefer. En studie 

av Meyerson Milgrom & Kwon (2010) visar på att i dagens Sverige existerar ett sådant 

motstånd. Ett motstånd som därtill inte heller är baserat på kompetens och erfarenhet utan 

preferens om könet på chefen. Om detta beror på att ledarskapets traditionellt manliga 

könskodning och att kvinnor därför möter på motstånd när de bryter mot normerna såsom Due 

Billing (2007) och SOU (1998:6) ger uttryck för. Eller om det beror på att männen känner 

större konkurrens när kvinnorna uppfattas som en ökande grupp såsom Meyerson Milgrom & 

Kwon (2010) presenterar eller en kombination av detta är svårt att utröna. Men om 

diversifieringen av bolagsstyrelser och ledande positioner i slutendan handlar om 

konkurrensfördelar som Fagerfjäll (2003) uttrycker det, är varken motståndet eller varför 

denna könsfråga inte ligger högt upp på företagens agendor logiskt. Företagen har på så sätt 

kanske ett stort förändringsarbete framför sig som kanske inte primärt handlar om andel 

kvinnliga styrelseledarmöter utan vilka mekanismer som orsakar att kvinnor tenderar att 

hamna på positioner i organisationer som så att säga inte leder vidare i karriären. Samtidigt 

visar också resultatet på en positiv trend med en ökning av andel kvinnor med tre till fyra 

procent i företagens styrelse och ledning.  

 

Resultatets positiva trender kan emellertid både bero på företagens egna jämställdhetsarbete 

eller arbete med att öka andelen kvinnor i ledande positioner men det kan också influerats av 

uppmärksamheten i det svenska samhället då detta ämne varit aktuellt det senaste decenniet. 

Meyerson Milgrom & Kwon (2010) lyfter också fram det stegrande motståndet mot kvinnor 

när de uppfattas som en ökande grupp som förklaring till att kvinnors representation växte i 

början av 1970-talet för att sedan stagnera. Introduktionen av kod för svensk bolagsstyrning 

som SOU (2004:130) belyser, innehåller också riktlinjer för företagen men är samtidigt ett 

uttryck för statens förhållningssätt om att det är eftersträvnadsvärt med en mer jämn 

könsblandning i bolagens styrelser. Hur jämn denna könsblandning skall vara formuleras 

emellertid inte, om det ska vara inom proportionerna 60/40 procent eller om det räcker med 

en grupp på 30 procent gör direktivet otydligt. Inte heller några mål om när denna jämna 

könsblandning ska ha uppnås ges vilket också i fråntar styrdokumentet i viss mån dess 

auktoritet.   

5.2 Nomineringskommittéernas betydelse för den kvinnliga representationen 
Resultatet från analysen mellan andelen kvinnor i nomineringskommittéerna och andelen 

kvinnor i styrelsen visar på ett svagt linjärt samband och att endast 4,4 procent till 20,1 

procent av variationen kan förklaras av detta samband. Samtidigt visar resultatet också att 

nästan alla bolag i Large cap har nomineringskommittéer som tar fram ett underlag ledarmöter 



 22 

till styrelserna och utvärderar styrelsens arbete såsom Sjöstrand & Petrelius (2002) menar har 

blivit vanligare. Endast två företag frångår den svenska koden för bolagsstyrelse då de inte 

anser det nödvändigt med nomineringskommittéer pga. koncentrerade ägarförhållande. Detta 

pekar på att företagen i Large cap har en viss grad av formaliserade rekryteringsprocesser till 

styrelserna, samtidigt som dessa processer säkerligen skiljer sig åt mellan företagen. Ökad 

representation av kvinnliga ägarrepresentanter i nomineringskommittéer är enligt 

Nordenskiöld (2009) ett sätt att öka de kvinnliga ledamöterna i börsbolagens styrelser, denna 

slutledning bygger emellertid på studier som kräver minimun en 30 procentig representation 

av kvinnor i nomineringskommittéerna. Resultatet visar att under perioden 2006 till 2010 

hade endast åtta till tolv av företagen har en sammansättning av minst 30 procent kvinnor i 

nomineringskommittéernas. Resonemanget får heller inte något stöd av analys 2, som visar på 

ett svagt samband mellan andelen kvinnor i nomineringskommittéerna och andelen kvinnor i 

styrelserna. I studien skiljer sig 2010 års resultat åt med en högre förklaring av resultatet på 

20,1 procent vilket möjligen skulle kunna förklaras av att sambandet mellan andelen kvinnor i 

nomineringskommittéerna och andelen kvinnor i styrelserna ökat. Men samtidigt är det utifrån 

detta resultat för tidigt att dra en sådan slutsats utan det kräver ytterligare studier.  

 

Tankegångar gällande resonemanget om att fler kvinnor leder till ökad representation av 

kvinnor utgår troligen från idéer om en kvinnlig homosocialitet, att kvinnor väljer kvinnor. 

Argumentet tillbakavisas dock av Holgersson (2003)  som i stället pekar på att kvinnor precis 

som män orienterar sig mot makten, som i detta fall också utgörs av män. Kvinnor på högre 

nivåer i organisationerna är säkerligen också medvetna om konsekvenserna vid avvikelser 

från gängse normer såsom exempelvis positiv särbehandling av kvinnor, då detta även 

ifrågasätter deras egen existens på dessa nivåer. På samma gång kan nomineringar av kvinnor 

till styrelseplatser vara sanktionerat av ägarna och av yttre påtryckningar vilket också bidrar 

till att öka andel kvinnor i styrelserna. De formaliserade och transparanta 

rekryteringsprocesserna kan därför enligt Sjöstrand & Petrelius (2002) att bidra till ökad 

kvalitet på styrelsearbetena. Sjöstrand & Petrelius (2002) visar även på att ledamöterna i 

nomineringskommittéerna ofta utgår från sina egna nätverk i processen att hitta nya ledamöter 

till styrelserna. En rekryteringsprocess som enligt Reskin & McBrier (2000) gynnar män i 

högre utsträckning än kvinnor samtidigt som de formaliserade rekryteringsprocesserna anses 

leda till att fler kvinnor rekryteras. Män har kanske en starkare tradition av professionella 

nätverk än kvinnor men samtidigt kan det även vara så att ledamöterna i dessa kommittéer, 

både män och kvinnor tillhör samma nätverk där ledamöterna väljs.  

 

Samtidigt går det också att urskilja ägare av större aktieposter i flera av företagen i Large cap 

vilket kan också medföra att representanter för dessa ägare återkommer i flera 

nomineringskommittéer. Något som dessutom kan innebära att nomineringarna till styrelserna 

och slutligen styrelseledamöterna återkommer i flera företag. Det direkta ägandet 

representerat bör också tas med i beaktning av de kvinnliga representanterna i styrelserna. Om 

det är på så vis att de kvinnliga representanterna i styrelserna i högre grad representerar ett 

direkt ägande i forma av att vara styrelseledamot och att detta såsom Karlson Stider (2003) 

menar gör deras styrelseposition mer legitim. Exempelvis är den enda kvinnliga 

styrelseordförande Christina Stenbeck, Investment AB Kinnevik inte oberoende till de större 

ägarna utan har ett direkt ägande i företaget. Om detta är genomgående bland de kvinnliga 

styrelserepresentanterna har emellertid i denna studie ej gjorts men skulle således vara 

intressant att undersöka vidare. Familjers ägarförhållande skulle kunna innebära föredelar i 

exempelvis skaffandet av erfarenhet eller inflytande och makt, och om denna makt bidrar till 

som Due Billing (2006) tar upp, utjämnandet av könets betydelse för denna grupp är en 

intressant aspekt. 
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Förändringarna av andelen kvinnorna i nomineringskommittéerna under 2006 till 2010 också 

ökat med ca tre procent eller sju kvinnor vilket visar på en positiv utveckling men säger 

kanske inte så mycket i förhållandet till förändringen av andelen kvinnliga styrelseledamöter 

som ökade ca fyra procent eller med 20 kvinnor. Detta på grund av att det totala antalet 

styrelseledamöter var lite mer än 200 fler vilket medför en större förändring av styrelser än 

nomineringskommittéerna, både procentuellt och nominellt. Detta skulle också kunna utgöra 

ett ytterligare ett argument mot att fler kvinnor i nomineringskommittéerna inte leder till fler 

kvinnor i styrelserna. Nomineringskommittéerna utgörs också av färre ledamöter, av tre till 

sex stycken i jämförelse med styrelserna som utgörs av sex till tolv. Vilket också innebär att 

små förändringar kan påverka resultatet lättare i form antalet jämställda 

nomineringskommittéer och i form av kritisk massa än att få till samma förändring i 

styrelserna.   

5.3 Fler kvinnor leder möjligen inte till ökad lönsamhet  
Studiens resultat från statistiska analys 1, visar att fler kvinnor i denna studie möjligen inte 

leder till ökad lönsamhet vilket motsäger vissa de av tidigare studier. Exempel på detta är 

Jenner, Dyer & Whitham (2008) studie som indikerar samband mellan andelen kvinnor och 

lönsamhet eller Welbourne (1999) som påvisar ett positivt samband mellan andel kvinnor i 

högsta ledning och styrelse, och aktieutveckling på både kort och lång sikt. Samtidigt visar 

Adams & Ferreria (2009) att kvinnlig representation i styrelser inte nödvändigtvis påverkar 

företagens resultat utan menar att den kvinnliga representationen snarare har en positiv effekt 

på företagets förvaltning och styrning.  

 

Innebär resultatet att ökningen av kvinnlig representation i styrelse inte är eftersträvnadsvärt? 

Eller ska den motiveras av att könsblandade grupper snarare påverkar styrelsearbetet på ett 

positivt sätt? Styrelserna sammansättning i denna studie borde således utgöras av både 

kompetenta och erfarna män och kvinnor som valts ut av ägarna att sitta i företagens 

strategiska topp. Som även resultaten visar utgörs större delen av bolagsstyrelserna av en 

könsblandning män och kvinnor. Under 2010 hade exempelvis endast fyra företag enbart 

manliga styrelseledamöter, fyra en jämställd könblandning och femton företag en 

könsblandning med minst 30 procent kvinnor. Representationen kan möjligen förklaras av en 

manlig tradition och maktstruktur i bolagen som också inneburit att vissa normer och 

värderingar kommit att genomsyra organisationerna. Men om detta innebär ett konsekvent 

uteslutande av kvinnor är emellertid svårt av få grepp om. Nivåerna av kvinnor i bolagens 

styrelser är trots resonemanget om vd-erfarenhet anmärkningsvärt låga, endast ca 26,8 procent 

av alla bolagsstyrelser i Large cap hade under 2010 en könsblandning med kritisk massa där 

minoritetsgruppen kvinnor var minst 30 procent.   

 

Fördelarna med könsblandade ledningsgrupper kan såsom Jackson (1992) menar vara mer 

kreativa och når högre kvalitet i besluten än homogena ledningsgrupper men också att 

kvinnlig representation i styrelserna ökar dess effektivitet och påverkar företagets förvaltning 

och styrning positivt. Fagerfjäll (2003) instämmer i detta då han menar att de gruppdynamiska 

effekterna påverkas positivt men innebär även en ökad trygghet och utveckling för företagen. 

Hambrick (1996) menar också att företagens konkurrensbeteende påverkas positivt genom att 

reagera både igenomtänkt och kraftfullt. Dessa argument skulle kunna motivera en ökning av 

kvinnliga ledamöter i styrelserna, men om det skulle fortsätta i samma takt som under 

perioden 2006 till 2010 skulle det ta många år innan både jämställd representation skulle 

uppnås. Dock menar Catlyst & Lang (2007) att fler kvinnor i styrelse och ledning i ett bolag 

leder till ökade andelar kvinnor i företaget vilket indikerar att det därjämte skulle kunna ta 
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kortare tid för en jämnare representation att uppnås. Carter, Simkin & Simson (2003) belyser 

också att andelen kvinnor och minoriteter tenderar att öka med företagens storlek. Om detta 

innebär att de stora företagen i Large cap har störst andel kvinnor av listorna på 

Stockholmsbörsen och/eller att dessa stora företag har haft en mindre andel kvinnor som ökat 

med företagens utveckling till dagens nivåer är svårt att säga. Av företagen skiljer sig 

Investment AB Kinnevik mot de andra med både en kvinnlig vd och styrelseordförande och 

skulle kunna utgöra ett exempel om att kvinnor bereder väg för andra kvinnor men på samma 

gång skulle det också kunna utgöra ett undantag. Om detta beror på en företagskultur om att 

värdera olika kompetens och erfarenhet, aktieägarnas direktiv och/eller en medvetenhet om 

konkurrensfördelarna som en diversifiering i ledningen kan innebära eller om det endast är 

slum är i denna studie ej möjligt att svara på. Det finns inte heller något som indikerar att den 

positiva utvecklingen mellan åren 2006 och 2010, ökningen av de kvinnliga 

styrelseledamöterna kommer att fortsätta.  

 

Minoriteten kvinnor i styrelserna skulle också såsom Wahl et al. (2001) påpekar, 

uppmärksamma männen på vad de har för värden gemensamt som hotas av kvinnornas 

inträde i denna traditionell manliga och mansdominerade nivå i företagen och skapa ett 

motstånd mot fler kvinnor. Likaså kan en minoritetsgrupp innebära som Due Billing (2007) 

lägger fram mer synlighet och mer uppmärksamhet än en majoritetsgrupp men kan således 

också innebära en marginalisering och ge upphov till stereotypiseringar. Att de 

gruppdynamiska fördelarna därtill både är svåra att mäta, medvetandegöra men också själv 

upptäcka gör arbetet kanske inte lättare. Det direkta ägandet av kvinnor kan också kanske 

legitimera dess reprepresentation i styrelserna och inställningen till dessa maktutövande 

kvinnor vara annorlunda än till kvinnor som inte har ett beroendeförhållande till de största 

ägarna. Men hur bra eller dåligt detta är för kvinnor som inte har dessa fördelar och framtida 

utveckling av kvinnlig representation i bolagsstyrelserna är svårt att förutspå. Nackdelarna 

med heterogena ledningsgrupper kan således vara såsom Jackson (1992) tar upp att 

beslutsarbetet kräver mer förhandling och kompromisser och därmed även tar längre tid. 

Medan fördelar med de homogena ledningsgrupperna framställs vara att ledamöterna utgår 

från liknande erfarenheter, värderingar och kommunicerar samma sätt gör att beslutprocessen 

effektiviseras och snabbt når beslut. Resonemangen bygger emellertid på att män och 

kvinnors olikheter, att de utgår från olika erfarenhetsbas, att de har olika arbetsformer och 

kommunicerar på olika sätt och att dessa olikheter kommer till uttryck i arbetsgrupper och då 

skapar samarbetsproblem. Förvisso är det tänkbart att det finns skillnader mellan män och 

kvinnors erfarenheter som kommer till uttryck i dessa sammanhang och att det är lättare att 

samarbeta med människor som är mer lika och som tänker och resonerar på liknande sätt. 

Men att det skulle vara ett så stor problem att samarbeta mellan könen i styrelsearbete då män 

och kvinnor gör det i så många andra delar av livet underminerar resonemanget. Som det även 

tidigare behandlats förefaller urvalet av ledamöter till styrelserna att ske från samma nätverk, 

från en grupp människor, både män och kvinnor som kanske har mer gemensamt internt än 

med en annan grupp från ett annat nätverk klass eller generation för den delen. 

Förändringarna av styrelseledamöter mellan åren förefaller heller inte vara så stora, utan den 

grupp som styrelserna i de börsnoterade bolagen i Large cap förefaller vara en mindre grupp 

som återkommer i flera företags styrelse.  

5.4 Utvecklingen av mångfald i styrelser 
Om det nu inte är mer lönsamt med fler kvinnor i ledning innebär det då att vi inte ska sträva 

mot ökad jämställdhet i styrelserna? Eller finns det något annat som kan motivera en ökad 

representation? Såsom resultatet visar har bolagsstyrelserna i Large cap en snedfördelning med 

en majoritet manliga ledarmöter och en minoritet kvinnliga ledarmöter. Enligt Sjöstrand & 
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Petrelius (2002)och Mlekov & Widell (2003) kan Diversity management utgöra en ansats till 

att motivera kvinnors representation, genom att könsblandade grupper höger kvalitén på 

styrelsearbetet. Men också att etnicitet och kultur etc. kan berika styrelsearbetet och 

organisationerna genom att ta till vara på de mänskliga resurserna i organisationerna. Glans 

(2010) menar också att Diversity management innebär ett större perspektiv på verksamheten 

genom att försöka förstå kunderna behov, marknadens svängningar men även berika företaget 

med olika erfarenheter och kompetenser genom att anpassa sig efter dess behov. Via arbete 

med mångfald och Diversity management kanske nackdelarna med heterogena grupper 

exempelvis konflikter som Mlekov & Widell (2003) tar upp övervinnas utan att gå miste om de 

positiva fördelarna då förståelse och ömsesidig beroende genomsyrar arbetssättet. Att även 

anpassa arbetet efter medarbetarnas behov såsom med flextider kan även undanröja eventuella 

problem med att kombinera familj med karriär.  

 

Mångfald i företagen låter kanske som en självklarhet men i slutändan handlar detta om en stor 

organisationsförändring där det inte endast handlar om lika antal män och kvinnor på ledande 

positioner i företagen. Mångfald är snarare ett försökt till att värdesätta och använda olika 

kompetenser och erfarenheter i hela företaget såsom Glans (2010) och Mlekov & Widell (2003) 

visar på. Att göra en så omfattande organisationsförändring gör man inte i en handvändning 

utan är ett stort projekt som kräver ägarnas engagemang och godkännande då det säkerligen 

både är tid- och kapitalkrävande innan resultat kan urskiljas. Likaså är det säkerligen svårt att 

förändra de starka strukturerna i samhället oavsett om det gäller kön och/eller genus, klass eller 

etnicitet och kultur etc. På samma gång är det även rimligt att förutsätta att det finns mycket att 

tjäna på en sådan strukturförändring både gällande företaget och varumärkets anseende som det 

även enligt Glans (2010) också handlar om. Men också beträffande om vad som är 

eftersträvnadsvärt för företaget, om vilken personal som är åtråvärd och om vilka attityder och 

värderings som önskas att genomsyra verksamheten och påverka dess resultat. Fagerfjäll (2003) 

menar emellertid att i slutändan måste organisationsförändringar motiveras om vad de kan ge 

för värde inför aktieägarna, om detta värde är svårt att motivera är det sannolikt att dessa 

förändringar inte sker. Detta är kanske också ett skäl till att så lite har hänt gällande den 

kvinnliga representationen i styrelser men också i ledning i företagen, att den kvinnliga 

representationen är svår att motivera utifrån ett lönsamhetsperspektiv. På samma gång 

understryker också Fagerfjäll (2003) att det just handlar om kompetensen som 

konkurrensverktyg. Om att om exempelvis kvinnors kompetens togs tillvara i organisationerna 

skulle det innebära konkurrensfördelar. Samtidigt visar resultatet att större delen av studiens 

företag uttalar sig att följa den svenska koden för bolagsstyrning som inte bara avser att en 

jämn könsfördelning i styrelserna är eftersträvnadsvärt. Utan som SOU(2004:130) också 

presenterar, att styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet 

och bredd gällande styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Men det är 

möjligt att företagen inte tar dessa riktlinjer på allvar och att det därför inte återspeglas i 

representationen i styrelserna. Lagstiftning kan därför utgöra ett alternativ för att få en större 

förändring i de svenska bolagen att bli av både gällande mångfald i styrelse men också 

ledningsgrupper.  

5.5 Annan påverkan av resultatet  
Annan påverkan på resultatet skulle kunna vara den socialdemokratiska regeringens förslag om 

införandet av kvotering till bolagsstyrelser under början av 2000-talet, vilket skulle kunna ha 

influerat resultatet i positiv riktning. Samtidigt som finanskris i slutet av 2000-talet kan ha 

influerat resultatet negativ, vid en lågkonjunktur så är det kanske inte av högsta prioritet att 

göra insatser för att främja en jämställd könsblandning. Det som därtill kan ha inverkan på 

resultatets utveckling är att det på gång ett generationsskifte då 40-talisterna är på väg att gå i 
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pension, dock verkar det vara så att styrelseledamöter inte går i pension när de når 65 år utan 

sitter kvar. 

 

Korrelationsanalyserna ger således inte heller svar på orsakssambandet, om vad som påverkar 

vad. Annan påverkan av korrelationsanalys 1 kan emellertid vara både branschtillhörighet och 

ålder på bolagen. Exempelvis kan verksamhetsföretag behöva investera mer och har högre 

leverantörsskulder men också högre krav på avkastning, medan exempelvis tjänsteföretag 

investerar mindre, har på så vis lägre leverantörsskulder och ett lägre avkastningskrav. Åldern 

på bolagen kan också inverka, då nya företag investerar mer än äldre företag och får på detta 

sätt också lägre räntabilitet.  

 

Möjligen är det också på det vis att de som utgör styrelserna i börsnoterade företagen på 

Large cap och ledamöterna i nomineringskommittéerna utgörs av en mindre grupp människor 

som återfinns i flera styrelser respektive nomineringskommittéerna vilket skulle göra att 

statistiken om andelen män och kvinnor i Large cap till viss del är missvisande även om det 

för den delen ser ut på detta vis utifrån studiens resultat.  
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6 Slutsatser och reflektioner  
I detta avsnitt ges studiens slutreflektion och slutsatser presenteras, men förslag ges också till 

fortsatt forskning.  

 

Bolagsstyrelserna och företagens ledningsgrupper är som resultatet visar mansdominerade 

positioner i bolagen. Orsakerna till kvinnor låga nivåer av representation i styrelserna och 

ledningsgrupperna i de svenska börsbolagen, i Large cap kan vara många, men kompetens är 

idag inget giltigt argument. Då andelen kvinnor i styrelser möjligen inte leder till ökad 

lönsamhet för företagen kan det vara svårt att motivera en ökning av kvinnor på dessa poster. 

Andelen kvinnor i nomineringskommittéerna ger heller inget stöd till nivåerna av kvinnor i 

börsbolagens styrelser utan förklaring kan snarare finnas i män och kvinnors olika 

erfarenheter av organisationerna. Troligen beror den låga representationen inte på ett 

medvetet uteslutande av denna grupp utan att det har att göra med osynliga strukturer som 

genomsyrar organisationerna men således också hela det svenska samhället. Arbetet med 

organisationers könsstrukturer måste därför ske i organisationen alla delar för att möjliggöra 

en förändring. Diversity management och implementering mångfald i organisationerna skulle 

kunna ge en större möjlighet till anpassning sig efter marknadens svängningar och därmed 

erhålla konkurrensfördelar. Även nackdelarna med heterogena grupper skulle kunna 

övervinnas genom att arbetet med olikheter i organisationen och ytterligare bidra till dess 

framgång. Dock innebär det en stor organisationsförändringsprocess som både är tid- och 

kapitalkrävande men som sannolikt leder till långsiktigt finansiella resultat. Detta då 

sambandet mellan andelen kvinnor i bolagens styrelser och lönsamhet i denna studie är svagt  

 

Rekryteringsprocessernas betydelse för diversifierade styrelser förefaller vara betydande. 

Kvinnliga ledamöters nomineringar tenderar att främjas av de till viss del formaliserade 

rekryteringsprocesserna samtidigt som det verkar som underlaget ledarmöter hämtas från 

nomineringskommittéernas egna nätverk vilket anses främja de manliga. Graden av 

formaliserade rekryteringsprocess och transparens skiljer dock mellan företagen och även om 

rekryteringsförförandet både lyfter fram män och kvinnor är det med stor trolighet att således 

också kommer från likande bakgrund. Således är rekryteringsprocessen problematisk då en 

stor rekryteringsbas med kompetenta män och kvinnor utesluts och som därmed gås minste 

om. Hur lång tid det tar innan diversifieringen i styrelserna har fått genomslag är svårt att sia, 

det som går att säga är att under sista delen av 2010-talet skett en liten men ändock positiv 

utveckling. Slutsatser att dra av denna studie är att förändring av den kvinnliga 

representationen i bolagsstyrelserna sker successivt men förefaller ändå att gå åt rätt håll med 

en konstant ökning av kvinnor. Möjligen är inte styrelserepresentationen av kvinnor det 

största problemet utan män och kvinnors olika erfarenheter av organisationen vilket går att 

härleda till organisationernas könsstrukturer. Diversity management och mångfald kan utgöra 

argument för att öka andelen kvinnliga styrelseledamöter i företagen, genom att ta tillvara på 

all kompetens i företagen och på så vis skapa konkurrensfördelar. Dock innebär det ett arbete 

i organisationernas alla nivåer och aktieägarnas engagemang.  

6.1 Framtida forskning  
Under uppsatsens arbete har många nya frågor och intressanta ämnen och områden att 

undersöka uppkommit. Det skulle exempelvis vara intressant att göra en kvalitativ studie på 

de 15 företag som under 2010 uppnått en könsblandning av kritisk massa och undersöka vad 

denna förändring beror på. Eller att göra en komparativ undersökning av de manliga och 

kvinnliga styrelseledamöternas utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet men således också 
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huruvida de står beroende eller oberoende till de större ägarna för att se om det skiljer sig åt 

eller tenderar att vara likartat.  

 

Andra aspekter att undersöka skulle kunna vara hur stor gruppen män och kvinnor som totalt 

utgör styrelserna, i Large cap men också i Mid och Small cap på Stockholmsbörsen. Detta för 

att se om hur många som erhåller mer än en styrelseplats och hur många människor som det 

totalt rör sig om. Därtill skulle även nomineringskommittéerna vara intressanta att undersöka, 

genom att utifrån könssammansättning i kommittéerna se på hur könssammansättningen i 

nomineringarna till styrelserna blir. Om nomineringskommittéer med kvinnor nominerar fler 

kvinnor än kommittéer utan kvinnor samt eller om det finns något samband mellan högre 

andel kvinnor i nomineringskommittéerna och fler kvinnliga nomineringar.  
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Bilaga 1. Förteckning över företagen  
 

ABB Ltd Meda AB 

Alfa Laval AB Melker Schörling AB 

Alliance Oil Company Ltd Millicom International Cellular S.A. 

Assa Alboy AB Modern Time Group MTG AB 

AstraZeneca AB NCC AB 

Atlas Copco AB Nordea Bank AB 

Autoliv Inc. Oriflame  

Axfood AB Ratos AB 

Boliden AB PEAB 

Castellum AB Saab AB 

AB Elektrolux  Scandinavian Airlines SAS 

Elekta AB Sandvik AB 

Ericsson Scania AB 

Fabege AB SEB 

Getinge AB Seco Tools AB 

H&M Hennes &Mauritz AB Securitas AB 

Hakon Invest AB Svenska Handelsbanken 

Hexagon AB Skanska AB 

Holmen AB  AB SKF 

Hufvudstaden AB SSAB AB 

Husqvarna AB Stora Enso Oyj 

AB Industrivärlden  Swedbank  

Investment AB Kinnevik  Swedish Match AB 

Investment AB Latour Tele2 AB 

Investor AB  TeliaSonera AB 

L E Lundbergföretagen AB  Tieto 

Lundin Mining Corporation  Trelleborg AB  

Lundin Petroleum AB AB Volvo 
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