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Sammanfattning 
 

Examensarbete, Civilekonomprogrammet inriktning redovisning 

Linnéuniversitetet, VT16 

Författare: Viktor Eriksson och Caroline Strömberg 

Handledare: Yuliya Ponomareva 

Examinator och medbedömare: Anna Stafsudd 

 

Titel: Sisters before misters? – Styrelsesammansättningens påverkan på könsmångfald i 

ledningsgruppen 

 

Bakgrund och problemformulering: Den ojämna könsfördelningen på arbetsmarknadens 

maktpositioner är ett omtalat ämne i dagens Sverige både i media och inom politiken. Idag är 

den genomsnittliga könsfördelning på 19 % kvinnor i ledningsgrupper trots att företagen som 

helhet visar en jämnare könsfördelning med minst 40 % kvinnor. Tidigare forskning fokuserar 

främst på vad en jämnare könsfördelning i ledningsgrupper kan bidra med till företag och har 

mindre fokus på faktorer som påverkar könsfördelningen. Eftersom styrelseledamöterna är de 

främsta beslutsfattarna inom en organisation och dessutom de som har ansvaret att, 

tillsammans med ledningsgruppen, utveckla företagsstrategier har vi valt att undersöka 

ledningsgruppers könsfördelning utifrån olika styrelseegenskaper. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för könsmångfald i ledningsgruppen. 

Detta avser att undersökas utifrån styrelsens sammansättning, hur sju styrelseegenskaper kan 

påverkar könsmångfald i ledningsgruppen. 

 

Metod: Denna uppsats utgår ifrån en deduktiv metod då vi grundar uppsatsens hypoteser på 

tidigare forskning och etablerade teorier. Uppsatsen är även uppbyggd på en kvantitativ 

forskningsmetod då data inhämtats från 314 årsredovisningar från samtliga 250 företag, 

noterade på Stockholmsbörsen. Vid datainsamlingen tillämpades en longitudinell 

undersökningsdesign då data från samtliga företag inhämtades över tre år, från år 2010 - 2012.  

 

Resultat: Vår empiriska undersökning fick ett resultat som styrker antagandet om att olika 

styrelseegenskaper kan påverka andel kvinnor i ledningsgruppen. Detta eftersom de statistiska 
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testerna visade att en längre varaktighet i styrelsen leder till färre kvinnor i ledningsgruppen. 

De statistiska testerna visade även att fler kvinnor i styrelsen leder till fler kvinnor i 

ledningsgruppen samt att detta samband stärks om företagets VD även är en kvinna. 

 

Slutsats: Denna uppsats bidrar till forskningen inom bolagsstyrning eftersom det statistiska 

resultatet visar att olika styrelseegenskaper kan påverka könsmångfald i ledningsgruppen. Den 

empiriska undersökningen bidrar med både teoretisk och praktisk kunskap om könsmångfald 

inom bolagsstyrning. Resultatet av undersökningen bidrar med ökad förståelse för hur andel 

kvinnor i styrelsen leder till fler kvinnor i ledningsgruppen och att en kvinnlig VD stärks detta 

samband ytterligare. Resultatet visar även att längre varaktighet i styrelsen leder till färre 

kvinnor i ledningsgruppen. 
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Abstract 
 

Master Thesis, Master of Business Administration (MBA), accounting 

Linnaeus University, Spring 2016 

 

Author: Viktor Eriksson och Caroline Strömberg 

Supervisor: Yuliya Ponomareva 

Examiner: Anna Stafsudd 

Title:  Sisters before misters? - The board composition and its influence on gender diversity 

in TMT 

Background and problem: The gender diversity in the top positions within the labour 

market is a topic of discussion both in Swedish politics and media. Today the average number 

of women in the TMT is 19 %, although the companies in general have more equal gender 

diversity with at least 40% women. The previous research mainly focuses on what equal 

gender diversity in TMTs can bring to companies while less focus was put on the factors that 

determine it. Since the board members are the central decision-makers in the organization and 

also have the responsibility to develop the organizational strategies together with the TMT, 

we examined the gender diversity in TMT in relation to different board characteristics. 

Purpose: The purpose of this paper is to deepen the understanding of gender diversity in 

TMT. Particulary we examine the take out influence of seven selected board characteristics on 

the distrubution of female top managers 

Method: This paper is based on a deductive method drawing on previous research and 

established theories. The paper applies quantitative research method since data is 

collectedfrom 314 annual reports from all 250 companies, listed on the Stockholm stock 

exchange. When data was collected we applied a longitudinal research design since data from 

all companies was collected for three years; 2010 – 2012.  

Results: The empirical shows that verified our thesis that the characteristics of the board can 

influence the number of women in the TMT. The namely statistical tests show that a longer 
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tenure in the board leads to fewer women in the TMT. The statistical tests also show that 

more women on board leads to more women in TMT and that this relationship is stronger if 

the CEO is a woman. 

Conclusion: This paper contributes to corporate governance research by showing how the 

composition of the board of directers influences gender diversity in TMT. The findings can 

supply corporate governance with theoretically, as well as practical knowledge on gender 

diversity. This increases the understanding with our results that shows that more women on 

board increase the number of women in the TMT and this is even stronger when the CEO is 

female. The findings also shows that a longer tenure reduce the number of women in TMT.  
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1. Inledning 

Inledningsvis kommer detta avsnitt ge en kort bakgrund kring hur könsfördelningen sett ut i 

samhället och på arbetsmarknaden över tid. Bakgrunden kommer sedan mynna ut i en 

problemformulering där vi diskuterar tidigare forskning som är relevant för vårt ämne och 

sambandet mellan styrelse och ledningsgrupp kommer också diskuteras. Avslutningsvis 

kommer uppsatsens forskningsfråga och syfte presenteras samt en disposition där vi kort 

redogör för uppsatsens struktur och upplägg. 

1.1 Bakgrund 

Kvinnornas roll och påverkan i ledningsgrupperna är inte ett ämne som endast berört forskare, 

utan även varit en stor fråga och diskussion i samhället. På grund av de politiska debatterna i 

EU om kvotering om kvinnliga representanter i styrelser och ledningsgrupper har det blivit ett 

väldigt aktuellt ämne. Eftersom frågan uppmärksammats allt mer blir det svårare för företag 

att undvika problemet. (Mensi-Klarbach, 2014) Länge har bristfällig företagkultur och rutin 

kring en jämnare könsfördelning i lledningsgrupperna bortförklarats av personer på 

maktpositionerna och så länge mansdominans finns i ledningsgrupperna kommer förändringar 

kring könsmångfald att vara svåra att genomföra. (Hambrick & Mason, 1984) 

 

Historiskt sätt har diskussionen kring jämställdhet på arbetsmarknaden inte kommit att bli 

aktuellt i Sverige förrän i början på 70-talet då regeringen införde en delegation och andra 

reformer som syftade till att stärka kvinnor i arbetslivet och skydda deras rätt till att arbete. 

(Fürst, 1999) Sen dess har jämställdhet varit ett hett debatterat ämne i samhället som idag till 

stor del drivs av den ojämna könsfördelningen på arbetsmarknadens maktpositioner. I dag 

hålls ämnet aktuellt dels via media där ämnet ständigt diskuteras men dels även via politiken 

där könsfrågan är högst aktuell genom debatten huruvida Sverige bör lagstadga om kvotering 

eller inte (Lindfelt, 2015).  

 

AllBrights (1, 2016) statistik visar på att könsfördelningen idag är jämnare inom företagen då 

de flesta företag uppnår en könsfördelning på 40 % kvinnor och 60 % män. Trots att dessa 

siffror inte påvisar en total jämställdhet visar statistiken att könsfördelningen är jämnare på 

företagens lägre positioner än på maktpositionerna. I styrelser finns det endast 28 % kvinnliga 

styrelseledamöter, andelen kvinnor på VD-posten är 6 % och andelen kvinnor i 
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ledningsgrupper är 19 %. Denna ojämna könsfördelning på företagens högre positioner har 

väckt ett intresse, inte bara hos oss, utan även av samhället i allmänhet. 

 

1.2 Problemformulering  

1.2.1 Tidigare forskning 

Vad den ojämna könsfördelningen i ledningsgrupper beror på är ännu ett relativt outforskat 

område då det finns få tidigare studier som studerar just sammansättningen av 

könsfördelningen i ledningsgrupper utifrån styrelseegenskaper. AllBright (2012) är dock en 

av dem, där de gör en enklare undersökning för att studera huruvida andel kvinnor i styrelsen 

påverkar andel kvinnor i ledningsgruppen. Dock finns det mer tidigare forskning som studerar 

valet av manlig eller kvinnlig VD och eftersom VD:n är en del av ledningsgruppen blir dessa 

studier relevanta även för vår undersökning. Valet av VD:ns kön studerar bland annat 

Holgersson (2004) i sin avhandling där hon kopplar valet till normer och könens tendens att 

kategorisera sig. En annan studie som studerar valet av manlig eller kvinnlig VD är Wang & 

Kelan (2013) som studerar valet utifrån olika styrelseegenskaper. Denna studie är på många 

sätt i likhet med vår studie men skiljer sig i det avseende att vi undersöker valet av kön utifrån 

hela ledningsgruppens sammansättning och inte specifikt utifrån valet av VD. Även Cook & 

Glass (2016) diskuterar huruvida en kvinnlig eller manlig VD tillsätts. Annan relaterad 

forskning är Sjöstrand & Petrelius (2002) avhandling som diskuterar valen vid styrelsens 

sammansättning. Denna studie har likheter med vår undersökning eftersom den utgår ifrån ett 

perspektiv att öka andelen kvinnor på arbetsmarknadens maktpositioner.  

 

Som framgår av ovanstående stycke finns det en del relaterade studier då de belyser valet av 

styrelse och VD men få som undersöker könsfördelningen i ledningsgruppen som helhet. 

Dock finns det en mängd andra studier som studerar könsfördelningen i ledningsgrupper ur 

andra aspekter. Exempelvis finns det många studier som studerar vad en balanserad 

könsfördelning i ledningsgrupper kan få för utfall. Thomas, Arthur och Hoods (2012) 

forskning är en av dessa och denna visade bland annat att det fanns ett positivt samband 

mellan könsmångfald och företagets resultat. Detta påvisar att könsmångfald kan ha positiv 

påverka på företaget, vilket vi anser gör ämnet intressant att forska vidare i även ur andra 
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aspekter. Viktigt att påpeka är dock att mångfald inte bara genererar fördelar, de har även sina 

nackdelar, vilket vi kommer återkomma till senare. 

 

Att studera bakgrunden till könsfördelningen i ledningsgruppen istället för dess påverkan på 

företaget är en aspekt som väckt vårt intresse och är det vi avser att studera i denna uppsats. 

Uppsatsen kommer bli unik i det anseende att den till viss del ska vara av multivariat karaktär, 

det vill säga ta flera variabler i beaktande. Tidigare studier kring ledningsgruppens 

könsfördelning är vanligen av bivariat karaktär, hur en variabel påverkar en annan. Ett 

exempel på en sådan är den ovan nämnda om hur andelen kvinnor i styrelsen påverkar 

andelen kvinnor i ledningsgruppen. Studien visar att det finns ett samband mellan variablerna, 

men trots detta hävdar författarna att det inte går att bevisa att detta samband inte påverkas av 

andra faktorer. (AllBright, 2012) Utifrån detta anser vi att det är intressant att göra en 

liknande studie, men där andra variabler beaktas. I denna undersökning kommer flera 

styrelseegenskaper samt andra faktorer som exempelvis ledningsgruppens egenskaper och 

företagets storlek, tas i beaktande. 

1.2.2. Styrelsens påverkan på könsfördelningen i ledningsgruppen 

I större företag separeras oftast ägare och ledningsgrupp till separata enheter. När dessa 

enheter separeras tillsätter ägarna ofta en styrelse som i sin tur har som uppgift att kontrollera 

att ledningsgruppen handlar i ägarens intresse (Fama, 1980). Först och främst måste en VD 

tillsättas av styrelsen (Stymne, 2016), det är sedan VD:n in sin tur sätter ihop ledningsgruppen 

bestående av andra högre chefer i företaget (Hambrick, 1987). VD:n är den person som leder 

ledningsgruppen och dennes huvudsakliga uppgift är att, tillsammans med ledningsgruppen, 

sköta företagets löpande förvaltning, det vill säga styra företaget på daglig basis (OK 

akademi, 2016). Utöver tillsättandet av en VD har styrelsen som uppgift att utvärdera och vid 

behov avskeda VD:n (OK akademi, 2012). Styrelsen ska även övervaka och bidra med 

rådgivning till ledningsgruppen, det vill säga att de har ansvaret att förvaltningen av företaget 

sköts på bästa möjliga sätt (Zahra & Pearce, 1989). 

 

VD:n är starkt sammankopplad till styrelsen då de, både i juridiska och teoretiska 

sammanhang uttryckts att VD:n ska följa styrelsens riktlinjer (ABL 8:29; Umans & Smith, 

2013). Det är även styrelsen som anses vara det organ som formulerar strategier medan 

ledningsgruppen sedan följer dessa (Umans & Smith, 2013). VD:n skulle därför kunna ses 
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som en mellanhand som förmedlar och rapporterar mellan organen och är också skyldig att 

följa styrelsens vilja (Jansson et al., 2013). Med detta som grund har vi gjort ett antagande om 

att styrelsen indirekt har en stark påverkan på ledningsgruppens sammansättning och därav 

även huruvida könsfördelningen ser ut i ledningsgruppen. Denna koppling stärks även av 

Donaldson (1990) som hävdar att det är processen, där styrelsen kontrollerar ledningsgruppen, 

som bolagsstyrning handlar om. 

 

Det är viktigt att styrelsen kan kommunicera och använda sig av sina erfarenheter. (Fama & 

Jensen, 1983). Det anses viktigt att styrelsen är sammansatt av individer som har olika 

kompetens och färdigheter, vilket kan variera på till exempel, ålder, kön, erfarenhet och 

kunskap (Hillman & Dalziel, 2003; Hillman et al., 2000). Brandinger (2011) illusterar detta 

med olika sammansättningar av ett fotbollslag och menar på att man inte sätter ihop ett lag 

med endast 11 målvakter. Detta tyder på att variation i form av mångfald kan vara viktigt för 

att kunna göra ett effektivt och trovärdigt arbete. På så sätt tillförs även olika typer av kunskap 

och erfarenheter i företaget. 

 

Varför könsfördelningen ser ut som den gör i ledningsgrupper kan kanske till viss del 

förklaras av olika beteenden som vi människor har. Alla människor antas ha en uppfattning 

om vad som är “normalt” och “typiskt” beteende mellan könen. Detta innebär att vi 

genusfierar vårt samhälle i fråga om vad som manligt och kvinnligt. Bland annat genusfieras 

våra yrken (Wedin, 2014), vilket skulle kunna ses som en förklaring till mansdominansen på 

arbetsmarknadens maktpositioner. Olika generationer har olika attityder, värderingar och 

normer att relatera till, vilket påverkar synen av kvinnor och män. (Jacobsen & Thorsvik, 

2008) Heterogena grupper har visat sig fungera bäst för att ta sig an komplexa miljöer. De 

heterogena grupperna blir mer produktiva i turbulenta miljöer på grund av att de har olika 

synsätt, perspektiv och erfarenheter. Dessa grupper har bättre problemlösningskompetens, nya 

perspektiv på strategisk utformning och genomförande av processer. Företag som kan matcha 

sin ledningsgrupp och styrelse med de miljöer och strukturer som företaget behöver anpassa 

sig till är oftast de företag som också blir mest framgångsrika ur ett ekonomiskt perspektiv. 

(Keck, 1997; Björkmo, 2008) 

 

En styrelse är ofta sammansatt av personer med olika karaktärsdrag i form av bland annat; 

olika kön, ålder, erfarenhet och kunskap (Hillman & Dalziel, 2003; Hillman et al., 2000). 
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Ledamöternas kön kan tänkas påverka könsfördelningen i ledningsgruppen då denna 

egenskap kan ge upphov till en företagskultur som förespråkar fler kvinnor på företagets 

ledande positioner. Om det finns fler kvinnor i styrelsen kan de skicka direkta signaler till 

VD:n att det är viktigt med kvinnor i ledningsgruppen och även ge ledningsgruppen en bild av 

att det är viktigt med en jämn könsfördelning i företaget. Detta argumentet är något som kan 

tänkas kopplas till Jonnergård och Stafsudds (2009) studie där de diskuterar hur män föredrar 

att samarbeta med andra män. Detta eftersom att män har lättare för att skapa sociala 

relationen och nätverk med andra män. Detta anser vi bör kunna ge upphov till att det kan 

vara större chans att män väljer män och lika så att kvinnor väljer kvinnor. Genom detta bör 

utfallet av fler kvinnor inom ett företag ge upphov till en starkare påverkan till jämnare 

könsfördelning. 

 

Det är även så att män och kvinnors strategiska val ofta skiljer sig åt vid fattande av 

finansiella beslut på så sätt att kvinnor är mindre riskbenägna, det vill säga att kvinnor 

tenderar att ta mindre risker än män (Powell & Ansic, 1997). Detta gör aspekten kring olika 

styrelseegenskapers påverkan på könsfördelningen i ledningsgruppen intressant. Detta då 

exempelvis även åldern skulle kunna tänkas vara en egenskap som påverkar könsfördelningen 

i ledningsgruppen. Den yngre generation är uppväxt i ett samhälle där könsmångfald på 

arbetsmarknaden varit ett omtalat ämne (Mensi-Klarbach, 2014) och något som samhället i 

allt större utsträckning förväntar sig av företagen. Detta skulle kunna antas påverka yngre 

personer till att främja företagskulturen i riktning mot en mer jämn könsfördelning i 

ledningsgrupperna. 

 

Ett tredje exempel på en styrelseegenskap som kan påverka jämställdhet i ledningsgruppen är 

styrelseledamotens varaktighet. Detta grundas på studier om att ledamöter med längre 

varaktighet i en styrelse är mer konservativa (Golden et al., 2001). Utifrån detta gör vi ett 

antagande om att dessa ledamöter skulle kunna antas vara mer försiktiga för förändringar 

vilket gör aspekten kring jämställdhet intressant. Ledamöter med lång varaktighet i styrelsen 

bör rimligtvis även vara mer försiktiga med att ta in fler kvinnor i ledningsgrupperna då 

jämställdhet på maktpositioner är relativt modernt och nytänkande. 

 

Styrelsen kan alltså utgöras av olika sammansättningar och egenskaper som genom sin starka 

koppling till ledningsgruppen och genom sin makt över organisationen skulle kunna ha 
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påverkan på könsfördelningen i ledningsgruppen. Huruvida det är så är vad vi anser att 

undersöka. De olika styrelseegenskapernas påverkan på könsfördelningen i ledningsgruppen 

kommer att studeras dels i ett bivariat test där de var för sig testas mot könsfördelningen i 

ledningsgruppen men även mot varandra och dels i ett multipelt test där de tillsammans testas 

mot könsfördelningen i ledningsgruppen. Det innebär att vi inte bara kommer studera enskilda 

faktorer utan även ska studera styrelsesammansättningen som helhet och dess påverkan. VD:n 

kommer även, till viss del tas i beaktande, då det är VD:n som tar det direkta beslutet i valet 

av ledningsgrupp (Hambrick, 1987). Den VD-egenskap som ska studeras är VD:ns kön. 

Anledningen till detta är att vi tror att det kan finnas ett positivt samband mellan 

könsmångfald i ledningsgruppen och VD:n om denna är en kvinna. Det vill säga detta skulle 

kunna tänkas vara en moderator som stärker ett redan befintligt samband. 

 

1.3 Forskningsfråga 

Påverkar styrelsens egenskaper andelen kvinnor i en ledningsgrupp och i så fall vilken eller 

vilka egenskaper? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för könsmångfald i ledningsgruppen. Detta 

avser att undersökas utifrån styrelsens sammansättning, hur sju styrelseegenskaper kan 

påverkar könsmångfald i ledningsgruppen. 

 

1.5. Disposition 

1. Inledning 

Inledningsvis kommer detta avsnitt ge en kort bakgrund kring hur könsfördelningen sett ut i 

samhället och på arbetsmarknaden över tid. Bakgrunden kommer sedan mynna ut i en 

problemformulering där vi diskuterar tidigare forskning som är relevant för vårt ämne och 

sambandet mellan styrelse och ledningsgrupp kommer också diskuteras. Avslutningsvis 

kommer uppsatsens forskningsfråga och syfte presenteras samt en disposition där vi kort 

redogör för uppsatsens struktur och upplägg. 
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2. Metod 

I detta avsnitt redogörs uppsatsens teoretiska metod som inledningsvis diskuterar den 

teoretiska utgångspunkten, vilken är att bidra med empirisk forskning kring 

styrelsesammansättningens påverkan på könsfördelning i ledningsgrupper. Efter detta 

redogörs valet av forskningsfilosofi som följs av en diskussion kring vårt teorival. Därefter 

presenteras uppsatsens forskningsansats och avslutningsvis redogörs forskningsmetoden som 

uppsatsen bygger på. 

 

3. Teori 

I detta avsnitt presenteras undersökningens teoretiska bakgrund, det vill säga den teori som 

uppsatsens hypoteser bygger på. Inledningsvis kommer vi redogöra för teori som diskuterar 

kvinnors betydelse i ledningsgrupper. Därefter kommer vi redogöra för teori som diskuterar 

sambandet mellan styrelse, VD och ledningsgrupp, det vill säga hur dessa påverkar och 

påverkas av varandra. I detta avsnitt kommer etablerade teorier kring beteenden och 

sammansättningar att vävas in och avslutningsvis kommer uppsatsens hypoteser presenteras 

med stöd från tidigare forskning och teorierna. 

 

4. Empirisk metod 

I detta avsnitt redogörs uppsatsens empiriska metod, vilken inleds med en presentation av 

valet av undersökningsdesign. Detta mynnar sedan ut i en diskussion kring vår metod för 

datainsamling där vi redogör för undersökningens urval, bortfall samt vårt tillvägagångssätt. 

Därefter presenteras operationaliseringen där vi argumenterar för hur varje variabel avser att 

mätas.  Efter detta diskuteras valet av modell och vilka statistiska tester som ska genomföras. 

Avslutningsvis diskuteras uppsatsens reliabilitet, validitet samt etiska aspekter. 

 

5. Empiriskt resultat 

I detta avsnitt redogörs det empiriska resultatet, vilket inleds med enskilda analyser om vad de 

olika testerna visar. Först diskuteras de univarita testerna, det vill säga deskriptiv statistik 

samt normalfördelning och logaritmering. Därefter diskuteras det bivariata testet pearson r 

och sedan det multivariata testet, hierarkisk multipel regressionsanalys. Med det multipla 

testet diskuteras även moderatorn och residualen. Även en känslighetsanalys av modellens 

robusthet genomförs. Avslutningsvis redogörs valet av slutmodell samt förs en diskussion 

kring alternativa mått och modeller. 
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6. Analys 

I detta avsnitt analyseras det empiriska resultatet utifrån uppsatsens hypoteser med 

återkoppling till tidigare forskning samt till de etablerade teorier som hypoteserna bygger på. 

Här diskuteras både statistiska samband och andra eventuella samband som inte kunde 

bekräftas utifrån våra statistiska tester. Inledningsvis förs en allmän diskussion om 

regressionsmodellen som sedan mynnar ut i diskussioner för varje enskild hypotes. Därefter 

diskuteras kontrollvariablerna som fick statistiska samband med andel kvinnor i 

ledningsgruppen och slutligen mynnar analysavsnittet ut i en sammanfattande analys. 

 

7. Slutsats 

I detta avsnitt kommer vi återkoppla den genomförda undersökningen med uppsatsens 

problemformulering, teoretiska grund, syfte och forskningsfråga. Därefter diskuteras 

undersökningens både teoretiska och praktiska implikationer, det vill säga hur vår 

undersökning bidrar till forskning i ämnet. Avslutningsvis reflekterar vi över de 

begränsningar som vi gjort i undersökningen och hur den eventuellt kan komplimenteras i 

framtida forskning. 
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2. Metod 

I detta avsnitt redogörs uppsatsens teoretiska metod som inledningsvis diskuterar den 

teoretiska utgångspunkten, vilken är att bidra med empirisk forskning kring 

styrelsesammansättningens påverkan på könsfördelning i ledningsgrupper. Efter detta 

redogörs valet av forskningsfilosofi som följs av en diskussion kring vårt teorival. Därefter 

presenteras uppsatsens forskningsansats och avslutningsvis redogörs forskningsmetoden som 

uppsatsen bygger på. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Denna uppsats syftar till att ge den empiriska forskningen ett bidrag inom olika 

styrelsesammansättningars påverkan på könsfördelningen i ledningsgrupper. Genom att utgå 

från teorier och tidigare forskning om styrelsesammansättning, förhållandet mellan styrelse 

och ledningsgrupp samt om könsmångfald vill vi förklara styrelseegenskapernas påverkan på 

ledningsgruppens könsfördelning. Detta kommer göras utifrån sju hypoteser som ska testas 

för att finna eventuella samband. 

2.2 Forskningsfilosofi 

Denna uppsats kommer även vara uppbyggd på positivism. Denna forskningsfilosofi utgår 

ifrån användandet av naturvetenskaplig kunskap, eller empirisk kunskap som de även kallas, 

när iakttagelser görs av den sociala konstruktionen. Positivism handlar om riktig kunskap, det 

vill säga kunskap vi kan uppfatta med våra sinnen. Denna typ av forskningsfilosofi tar endast 

objektiv information i beaktande och exkluderar partisk information som präglats av 

exempelvis sociala normer. (Holme & Solvang, 1996; Bryman & Bell, 2003) Den data vi 

använder oss av för att utföra vår empiriska undersökning är objektiv data om olika 

styrelseegenskaper, ledningsgruppernas egenskaper och annan allmän data om företagen. 

Eftersom samtlig data är av objektiv karaktär kategoriseras det som empirisk kunskap och 

därför är den positivistiska forskningsfilosofin applicerbar på vår uppsats. 
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2.3  Teorival 

Uppsatsen bygger huvudsakligen på teorier och tidigare forskning om styrelsens koppling och 

påverkan på ledningsgruppen, jämställdhet på arbetsmarknadens maktpositioner samt olika 

styrelsesammansättningar och styrelseegenskaper. Teorin som används har i många fall ingen 

direkt koppling till styrelseegenskapers påverkan på jämställdhet i ledningsgrupper men den 

bidrar med bakgrundsinformation om de olika egenskaperna som kan kopplas till könsfrågan. 

Utifrån denna teoretiska bakgrund har vi sedan skapat en modell som sammanställer de olika 

styrelseegenskaperna och hur dessa kan tänkas påverka könsfördelningen i ledningsgruppen. 

Det är sedan denna modell som används som en grund till uppsatsens hypoteser. 

 

De teorier som denna uppsats kommer byggas på är ledarskapsteorin (Finkelstein et al., 

2009), Upper Echelon-teorin (Hambrick & Humphrey, 2015; Hambrick & Mason, 

1984), genusperspektivet (Turner, 1989; Antaki & Widdicombe, 1998), sociala 

kategoriseringsteorin (Turner, 1989; Antaki & Widdicombe, 1998), den institutionella teorin 

(Cornelissen,  Durand, Fiss, Lammers & Vaara, 2015), legitimitetsteorin (Bitektine & Haack, 

2015, Cornelissen,  Durand, Fiss, Lammers, & Vaara, 2015), samt resursberoendeteorin 

(Hillman & Dalziel, 2003).  

 

Den huvudsakliga teorin som vår uppsats bygger på är ledarskapsteorin som handlar om hur 

ledarskapsstrategier ter sig olika beroende på ledarnas egenskaper, där styrelse och 

ledningsgrupp är i fokus. Teorin bygger på hur olika karaktärsdrag påverkar strategier i form 

av; vad de gör, hur de gör det, och hur detta påverkar företagets utfall. (Finkelstein et al., 

2009) Denna teori är lik Upper Echelon-teorin som bygger på idén om att olika egenskaper i 

en ledningsgrupp kommer påverka deras strategiska beslut (Hambrick & Humphrey, 2015; 

Hambrick & Mason, 1984). Då Upper Echelon-teorin applicerats på styrelseegenskaper i 

tidigare forskning (Horners, 2010; Nkundabanyanga, Balunywa, Tauringana & Ntayis, 2014; 

Mensi-Klarbach, 2014) har även vi valt att ta teorin i beaktande, dock som ett komplement till 

ledarskapsteorin. Teorierna är intressanta för vår uppsats eftersom de talar för att 

styrelseledamöternas egenskaper påverkar hur de väljer att agera. Ett exempel på hur detta 

skulle kunna vara att om det sitter fler kvinnor i styrelsen borde det främja viljan till fler 

kvinnor i ledningsgruppen då det finns studier som tyder på att personer av samma kön 

tenderar att välja och föredra att arbeta med varandra (Turner, 1989).  
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Genusperspektivet och den sociala kategoriseringsteorin är två relativt likartade teorier som 

kan förklarar könens olika beteenden och hur personer med samma kön tenderar att föredra 

varandra då de känner samhörighet med varandra. (Turner, 1989; Antaki & Widdicombe, 

1998) Dessa teorier är intressant för vår uppsats eftersom de dels kan förklara varför 

marknaden är mansdominerad men dels också för att de kan förklara varför män och kvinnor 

tenderar att vara olika som ledare samt hur de olika könen kan bidra med olika kunskap och 

erfarenheter. 

 

Den institutionella teorin och legitimitetsteorin är två teorier som kompletterar och delvis 

överlappar varandra. Teorierna förklarar de sociala kontrakt som finns mellan företagen och 

samhället. (Bitektine & Haack, 2015; Cornelissen, Durand, Fiss, Lammers & Vaara, 2015) 

Samhället har vissa förväntningar på företagen och genom att uppfylla dessa skapar sig 

företag legitimitet. Dessa förväntningar handlar om moraliska normer och inte om lagar och 

regler och därför har företagen heller ingen juridisk skyldighet att uppfylla dem. Dock är 

legitimitet viktigt, speciellt på en konkurrenskraftig marknad och därför är även det sociala 

kontraktet viktigt för många företag. (Bitektine & Haack, 2015; Bitektine, 2011) Att företagen 

är jämställda är ett exempel på en sådan förväntan som samhället kan tänkas ha, speciellt med 

tanke på att det är ett mycket aktuellt ämne i dagens Sverige (Lindfelt, 2015). På så sätt blir 

dessa teorier intressanta att ta i beaktande i vår uppsats. 

 

Resursberoendeteorin är ännu en relevant teori för vår undersökning då den bygger på 

styrelsens uppgift att bidra med olika typer av resurser till företaget. Sådana resurser handlar i 

huvudsak om relations- och humankapital, oftast i form av specifika färdigheter, kunskaper 

eller erfarenheter. (Hillman & Dalziel, 2003) 

 

Utifrån ovan nämnda teorier har vi gjort ett antagande om att olika egenskaper inom styrelsen 

kommer resultera i olika strategiska beslut som i detta fall handlar om det strategiska 

beslutet kring könsfrågan, det vill säga huruvida kvinnor väljs in i ledningsgruppen eller inte. 

 

Eftersom styrelsen inte är det organ som gör det direkta valet av ledningsgrupp har vi fått 

använda oss av forskning som visar att det finns starka kopplingar mellan styrelse och 

ledningsgrupp (Umans & Smith, 2013; ABL 8:29). Vi har även använt oss av teori som 

påvisar styrelsens påverkan på VD:n och dennes val av ledningsgrupp (Styme, 2016; OK 
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Akademi, 2016). Det är trots allt VD:n som gör det faktiska valet av ledningsgrupp och därför 

har även denna tagits i beaktande, dels som en beroendevariabel i den empiriska 

undersökningen men dels också som en mellanhand och förmedlare mellan styrelse och 

ledningsgrupp. 

 

Vi har även tittat på bakgrunden till könsfördelningen i ledningsgrupper, dels genom att titta 

på hur jämställdhet i allmänhet sett ut över tid och dels genom att titta på statistik på hur 

jämställdhet ser ut idag i ledningsgrupper. Genom denna teori har vi konstaterat att det 

fortfarande finns ett jämställdhetsproblem i ledningsgrupper. Utifrån den starka koppling som 

finns mellan styrelse och ledningsgrupp, tar vi sedan problemet vidare genom att studera 

könsfördelningen i ledningsgrupper utifrån olika styrelsesammansättningar och ledamöternas 

egenskaper. 

 

AllBrights (2012) studie om sambandet mellan andelen kvinnor i styrelsen och andelen 

kvinnor i ledningsgruppen är den enda studie vi hittat med direkt koppling till vårt 

uppsatsämne. Vi har därför fått utgå ifrån bakgrundsfakta om olika styrelseegenskaper i 

kombination med teorier om olika beteenden och sammansättningar för att skapa våra 

hypoteser. De olika hypoteserna har skapats utifrån kopplingar vi gjort om bland annat 

mänskligt beteende, exempelvis finns tidigare forskning som visar att människan tenderar att 

dras till andra människor som de känner samhörighet med. Denna vetskap tillsammans med 

andra ligger till grunden för antagandet om att kvinnor väljer kvinnor. Utifrån detta har sedan 

skapat hypotesen om att det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och andelen 

kvinnor i ledningsgruppen. 

 

Valet av variabler, det vill säga valet av styrelseegenskaper, grundar sig i tidigare forskning vi 

funnit kring ämnet samt utifrån den kunskap som finns om sammansättningar och beteenden. 

De styrelseegenskaper som vi ansåg som mest relevanta för denna uppsats är ålder, 

varaktighet, nationalitet, oberoende, interlocks, VD i styrelse samt kön. Detta innebär att det 

är dessa sju styrelseegenskapers påverkan på könsmångfald i ledningsgrupper som ska 

undersökas i denna uppsats. Som benämns i inledningen kommer den empiriska 

undersökningen även ha en tredje dimension där VD:ns kön tas i beaktande. 
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2.4 Forskningsansats 

Denna uppsats är uppbyggd på en deduktiv metod då våra hypoteser och vår empiriska 

undersökning kommer vara uppbyggda på teorier och tidigare forskning kring vårt ämne. I 

den deduktiva metoden gör man alltså en undersökning utifrån befintlig teori. Uppsatsen 

kommer där av vara av styrkande karaktär, vilket benämns som en bevisande studie. (Holme 

& Solvang, 1996; Bryman & Bell, 2003) Anledningen till att vi valt att använda oss av den 

deduktiva metoden är för att vi ansåg att det fanns tillräckligt med tidigare forskning kring 

vårt ämne, det vill säga om könsfördelning i ledningsgrupper (AllBright 2, 2016), om 

styrelsens koppling till ledningsgruppen (Umans & Smith, 2013; ABL 8:29) och 

ledningsgruppens sammansättning (Styme, 2016; OK Akademi, 2016) samt om olika 

styrelseegenskaper (Hillman & Dalziel, 2003; Hillman et al., 2000) och egenskapernas 

påverkan på strategiska beslut (Finkelstein et al., 2009; Hambrick & Mason, 1986). Det finns 

även tidigare forskning om olika beteenden och sammansättningar som vi kan utgå ifrån för 

att få en bra grund till vår uppsats (Brandinger, 2011; af Jochnick, 2004). 

 

En alternativ metod till den deduktiva metoden är induktiv metod. Induktiv metod innebär att 

man skapar teorier utifrån sin empiriska forskning. Detta innebär att man går ut och gör 

observationer på något man vill undersöka och utifrån detta skapar ny teori. (Bryman & Bell, 

2003) Den induktiva metoden är där av mer av upptäckande karaktär än bevisande som den 

deduktiva metoden (Holme & Solvang, 1996). Den induktiva metoden hade vi också kunnat 

använda oss av då det inte finns mycket tidigare forskning som har en direkt koppling till vår 

uppsats. Dock anser vi att det finns studier som har indirekt koppling till vårt ämne (Thomas 

et al., 2012; AllBright, 2012) som vi kan utgå ifrån för att göra kopplingar och antaganden 

och ha en tillräckligt stark grund för våra hypoteser. 

2.5 Forskningsmetod 

Forskningsmetoden som denna uppsats kommer utgå ifrån är kvantitativ. Detta innebär att vi 

kommer använda oss av ett större urval där datan till viss del inhämtas av oss själva och som 

till viss del inhämtats vid ett tidigare tillfälle för en annan studie. Vår inhämtade data ska 

sammanställas i tabellform i excel, precis som den redan inhämtade datan, och ska sedan 

användas i dataprogrammet SPSS för att testa våra hypoteser och för att finna eventuella 

samband. (Nationalencyklopedin, 2016). Eftersom den kvantitativa metoden bygger på siffer-
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data eller data som kan tolkas i siffror (Eliasson, 2013) är denna forskningsmetod bäst lämpad 

för vår empiriska undersökning. Den kvantitativa metoden ger även oss som forskare mer 

kontroll över vår empiriska undersökning på så sätt att vi endast behöver ta hänsyn till den 

data som behövs för att mäta det som avses att undersökas. (Holme & Solvang, 1996) 

Alternativet till den kvantitativa metoden är kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden är ofta 

avgränsad till ett mindre urval där man studerar hur respondenterna upplever den sociala 

konstruktionen. Här fokuserar man på hur saker upplevs och istället för att fokusera på ett 

speciellt mått gör man allmänna observationer på urvalet. (Holme & Solvang, 1996; Bryman 

& Bell, 2003) Anledningen till att vi valt att använda oss av den kvantitativa metoden är för 

att den passar bäst för vår uppsats, dels för att vår uppsats studerar ett större urval och dels för 

att vi vill fokusera på specifika mått och inte göra allmänna observationer. Eftersom vi valt att 

inhämta mesta del av datan från årsredovisningar har vi fått avgränsa oss mot vår huvudteori 

ledarskapsteorin men även Upper Echelon-teorin, där personliga egenskaper även tas i 

beaktande (Finkelstein et al., 2009; Hambrick & Mason, 1984). 
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3. Teori 

I detta avsnitt presenteras undersökningens teoretiska bakgrund, det vill säga den teori som 

uppsatsens hypoteser bygger på. Inledningsvis kommer vi redogöra för teori som diskuterar 

kvinnors betydelse i ledningsgrupper. Därefter kommer vi redogöra för teori som diskuterar 

sambandet mellan styrelse, VD och ledningsgrupp, det vill säga hur dessa påverkar och 

påverkas av varandra. I detta avsnitt kommer etablerade teorier kring beteenden och 

sammansättningar att vävas in och avslutningsvis kommer uppsatsens hypoteser presenteras 

med stöd från tidigare forskning och teorierna. 

3.1 Kvinnors betydelse i ledningsgrupper  

Utifrån tidigare forskning framgår det att kvinnor och män agerar olika som ledare och att 

deras olika beteenden kompletterar varandra, exempelvis i en styrelse. Det finns även 

väletablerade teorier som talar för att jämnt könsfördelade ledningsgrupper gynnar företagen, 

vilket kommer diskuteras mer ingående i detta avsnitt.  

 

Den institutionella teorin ger en kompletterande och delvis överlappande, perspektiv på 

legitimitetsteorin. Teorierna förklarar hur företag utsätts för påtryckningar av samhället, vilket 

skulle kunna handla om just påtryckningarna om en jämnare könsfördelning i 

ledningsgruppen. (Bitektine & Haack, 2015; Cornelissen et al., 2015) Det pågår politiska 

debatter i EU huruvida en kvoteringslag bör lagstadgas eller inte (Mensi-Klarbach, 2014) men 

eftersom det ännu inte finns några lagar som säger att det måste vara en jämn könsfördelning, 

är det inte är helt självklart för alla företag. Dock skapar jämställdhet tillit och trovärdighet 

och kan på så sätt kopplas till legitimitetsteorin som bygger på idén om ett socialt kontrakt. 

Detta kan förklaras som ett slags underförstått kontrakt som representerar de normer och 

förväntningar samhället har. En organisation anses vara legitim i den mån det uppfyller 

villkoren i det sociala kontraktet. (Bitektine & Haack, 2015; Bitektine, 2011). Brammer, 

Millington och Paveli (2009), kommer fram till i sin studie att ryktet kan förbättras genom att 

det finns kvinnliga representanter i styrelserna. Denna studie stärker antagandet om att en 

jämnare könsfördelning skapar legitimitet för företag, då rykte är kopplat till legitimitet 

(Andrikopoulos & Economou, 2015). DiMaggio & Powell (1983) menar att strategier och 

beslut i företag påverkas av påtryckningar från samhället i form av bland annat normer. 

Genom dessa teoretiska antaganden går det att konstatera att det kommer finnas ett intresse 
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hos många företag att uppnå en jämnare könsfördelning i ledningsgruppen, eftersom det är 

något som samhället vill ha och förväntar sig. Genom att följa samhället förväntningar 

kommer företaget skapa legitimitet och därför bör detta bli en allt mer prioriterad fråga inom 

företag i framtiden. Anledningen till att vi inte kunnat se denna påverkan hos företagen i så 

stor utsträckning fram till idag, beror förmodligen på att det är först nu under 2010-talet som 

ämnet blivit som mest diskuterat och omtalat på den svenska marknaden. En sådan här 

förändring tar tid att genomföra inom företagen och har därför eventuellt inte fått genomslag 

ännu. Arbetsmarknaden har under en längre tid präglats av mansdominans som varit svår att 

bryta då män tenderar att välja varandra (Turner, 1989; Antaki & Widdicombe, 1998) men att 

detta nu kan komma att förändras eftersom detta inte längre ses lika legitimt accepterat i 

samhället. 

 

Den mest produktiva, intresseväckande och främsta ledaren är den 55-åriga kvinnan. Detta är 

åtminstone vad revisionsbyrån PwC Europa hävdar utifrån en undersökning som gjorts på 

deras byråer under år 2015. Detta motiveras med att kvinnor som är 55 år och uppåt har 

lättare för att se olika tillstånd ur ett bredare och en mer helhetlig aspekt och därmed är de 

bästa problemlösarna. (PwC, 2015) Huruvida detta är sant kan naturligtvis diskuteras men det 

intressanta med denna studie är att äldre kvinnor verkar besitta egenskaper som män saknar. 

 

Män och kvinnor tenderar att ha olika beteende och hantera olika situationer på olika sätt. 

Detta kan dels studeras utifrån den sociala kategoriseringsteorin och dels utifrån 

genusperspektivet. Den sociala kategoriseringsteorin förklarar hur personer med likartade 

personligheter dras till varandra och på så sätt skapar en social gruppering (Turner, 1989; 

Antaki & Widdicombe, 1998). I detta fall handlar denna gruppering om att män och kvinnor 

grupperar sig. Genusperspektivet redogör för hur olika kön urskiljer och tolkar saker och ting 

på olika sätt (Nationalencyklopedin, 2016), vilket skulle kunna förklara deras skillnader 

exempelvis som ledare.  

 

Det finns tidigare forskning som hävdar att kvinnliga ledare upplevs mer känsliga och mer 

förtroendeingivande som underordnade känner att de kan vända sig till vid behov, även vid 

icke arbetsrelaterade problem. (Studentlitteratur, 2016) Även i en mindre studie gjord av 

Richardson (2004) konstateraras skillnaderna mellan manliga och kvinnliga ledare. I denna 

studie finner man de största skillnaderna mellan könen i deras stresshantering och hur de 
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påbörjar förändringsprocesser som ledare. Enligt studien är kvinnor bättre på att hantera 

stressiga situationer och dessutom mer öppna för att göra förändringar i företagen. En annan 

studie visar att kvinnor är mer benägna av att agera för att skapa gemenskap och föredrar att 

vara omtyckta på sin position. Män däremot tenderar att bry sig mindre om vad andra tycker 

och tänker om dem som ledare. Män lägger även mer fokus på att markera sin ställning. En 

annan skillnad som uppmärksammats mellan manliga och kvinnliga ledare är att en manlig 

ledare ser sig själv som gruppens överhuvud och ser gruppen som en hierarki.  Kvinnliga 

ledare däremot, tenderar att se sig själv som en jämställd med resterande personer i gruppen, 

vilket eliminerar hierarkin inom gruppen. (af Jochnick, 2004) Eftersom män och kvinnor 

tenderar att skilja sig åt i sitt ledarskap är en balanserad könsfördelning viktig. Könsbalansen 

reducerar på så sätt extremer som de olika ledartyperna tenderar att applicera exempelvis som 

strikt hierarki eller obefintlig. De olika könens beteenden kan då komplettera varandra vid 

beslutsfattande och på så sätt kan detta bidra till ett bättre utfall för företag. 

 

De olika könens beteende och agerande har även kommit att avspeglas på företagen de styr. 

Exempelvis finns det tidigare studier som visar att företag med ledningsgrupper som har 

större könsmångfald även tenderar att redovisa ett bättre resultat (Opstrup och Villadsen, 

2015) Detta samband finner även Thomas, Arthur och Hoods (2012)  i sin studie, som även 

påvisar ett positivt samband mellan könsmångfald och den internationalisering som pågår i 

vår allt mer globala värld. Studien visar även att det är globaliseringen som påverkar 

könsmångfalden, vilket påvisar att könsmångfald ökar med globaliseringen. 

 

Genom att tillsätta fler kvinnor i ledningsgruppen får gruppen ett könsmångfald. Flertalet 

företag hävdar att detta könsmångfald kan generera effekter som exempelvis ökade 

konkurrensfördelar. Två av dessa företag är Volvo och Skanska, som redan för tio år sedan 

valde att satsa på jämställdhet och mångfald i sina ledningsgrupper, bland annat för att bli mer 

konkurrenskraftiga på marknaden. (Almroth, 2006) Även företaget Tieto, som fått certifiering 

av organisationen Economic Dividends for Gender Equality - EDGE, hävdar att en jämn 

könsfördelning genererar konkurrensfördelar (Tieto, 2016). Dessa uttalanden kan inte styrkas 

av några vetenskapliga studier men är ändå intressanta att ha i åtanke eftersom flertalet 

företag uppfattar effekterna av en jämn könsfördelning i ledningsgrupper som något positivt 

för företaget. Detta kan möjligen ses som ett första steg till att könsfördelningen i 
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ledningsgrupper håller på att förändras genom att företagskulturer och sociala normer som 

finns kring kvinnor på maktpositioner har börjat ses med ett modernare synsätt. 

 

Andra fördelar, som dock inte specifikt kan härledas till könet men till mångfald i allmänhet, 

är ökad kompetens. Olika människor besitter olika lärdom och kunskap som tillsammans kan 

vidga kompetensen inom en grupp. Genom att “tänka utanför boxen” och ändra invanda 

mönster exempelvis i en rekryteringsprocess och tittar närmare på personens karaktärsdrag 

och inte bara på dess formella prestationer. På så sätt kan olika färdigheter upptäckas och tas 

tillvara på. (Poolia, 2016) På samma sätt kan mångfald även göra en grupp mer kreativ och 

driftig. Förutsättningen för detta är dock att skillnaderna accepteras och ses som möjligheter 

eftersom det är viktigt att de olika individerna känner sig accepterade i gruppen för att 

olikheterna tillsammans ska generera kreativitet. (Andersson, 2001) Könets påverkan kan 

även kopplas till att heterogena grupper fungerar bäst för att ta sig an komplexa miljöer då 

dessa grupper delar olika synsätt, perspektiv och erfarenheter. Detta leder till att dessa grupper 

blir bättre på att lösa problem samt att se nya perspektiv på strategisk utformning och 

genomförande av processer. (Keck, 1997; Björkmo, 2008) Detta är intressant ur könsaspekten 

eftersom kvinnor då skulle kunna bidra med annorlunda erfarenhet och kännedom som kanske 

inte männen har. Detta påvisar att olikheterna inte skapar en destruktiv konflikt utan en 

kognitiv konflikt, då skillnaderna tillsammans komplettera varandra och får positiva 

konsekvenser (Harnesk, 2002). 

 

Hittills har endast könsmångfaldens fördelar redogjorts, dock har det även sina nackdelar. 

Som vi nämnt tidigare är det viktigt att individerna känner sig accepterade med sina skillnader 

för att de ska generera kreativitet. Problemet med mångfald kan i vissa fall vara att de inte 

upplever samhörighet som grupp, vilket hämmar fördelarna som mångfald i annat fall 

genererar. Cox (1993) hävdar också att de krävs mycket energi och ett mycket disciplinerat 

ledarskap för att mångfald ska bli en effektiv resurs. Det finns även bevis på att relationer 

mellan personer av olika kön blir mer problematiska än mellan personer av samma kön. 

Heterogena grupper anses även ha lättare att hamna i konflikter och försvårar 

kommunikationen (Pelled et al, 1999). Det finns forskning som visar att heterogena grupper 

har svårare att anpassa sig till stabila miljöer på grund av att dessa grupper anses mindre 

sammanhängande (Smith et al, 1994). Trots att åtgärderna för en jämn könsfördelning kan 
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upplevas som krävande kommer fördelar med könsmångfald överväga sina nackdelar i det 

långa loppet (Cox, 1993). 

 

Med detta sagt kan vi konstatera att könsfördelningen i ledningsgrupper är viktig att se över 

eftersom den kan komma att påverka beslutsfattande inom företaget på många olika sätt. 

Genom detta är det även intressant att studera och förstå bakgrunden kring könsfördelningen i 

ledningsgrupper och vad som påverkar den. 

3.2  Styrelse, VD och ledningsgrupp 

I större bolag är det vanligt att man separerar ägande och förvaltning till två separata enheter 

(Leech, 1987). Vid en sådan separation uppstår ett så kallat agentproblem, vilket innebär att 

förvaltaren, det vill säga ledningsgruppen, får ett informationsövertag jämtemot ägaren. För 

att reducera detta gap tillsätter ägaren en styrelse vars huvuduppgift är att kontrollera att 

ledningsgruppen förvaltar företaget efter ägarnas önskan. (Fama, 1980) Styrelsen har även 

som uppgift att tillsätta och kontrollera företagets VD (Styme, 2016). 

 

Huruvida styrelsen går tillväga i valet av VD finns det en del tidigare forskning om, vilken är 

intressant för vår undersökning eftersom VD:n är en del av ledningsgruppen. De tidigare 

studier som fokuserar på huruvida en manlig eller kvinnlig VD väljs är de som vi tittat lite 

närmare på eftersom de är dessa studier som är relevanta för vår undersökning. Holgerssons 

(2004) avhandling är en av dessa och här diskuteras valet utifrån homosocialitet, vilket är ett 

koncept snarlikt den sociala kategoriserings teorin. Homosocialitet handlar helt enkelt om hur 

de olika könen kategoriserar sig och känner samhörighet med andra personer av samma kön. 

Holgersson (2004) kopplar även valet till normer, det vill säga till det sociala kontraktet som 

vi även diskuterar utifrån legitimitetsteorin. Detta innebär att valet av VD även påverkas av 

vad samhället förväntar sig. Även Wang & Kelan (2013) diskuterar valet av en manlig eller 

kvinnlig VD och är på många sätt lik vår undersökning eftersom även de undersöker 

styrelseledamöternas egenskaper och dess påverkan. Dock har Wang & Kelan (2013) 

applicerat sin studie i en norsk kontext och utifrån den kvoteringslag som tillämpats i Norge. 

Det vill säga att företagens styrelser ska vara jämställda. Wang & Kelan (2013) fokuserar 

dessutom på hur styrelseegenskaperna påverkar valet av VD och inte sammansättningen av 

ledningsgruppen som helhet, vilket är de vi avser att studera i vår undersökning. Det som 

Wang & Kelan (2013) kommer fram till är att kvotering av styrelser lett till att även fler 
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kvinnor väljs som VD. Detta är även något som Gupta & Ramas (2014) studie styrker då de 

genom sin forskning kommer fram till att fler kvinnor i styrelser ökar chansen för att en 

kvinnlig VD väljs.  

 

Varför en kvinnlig VD skulle föredras framför en manlig är något som även Welbourne, 

Cycyota & Ferrante (2007) studerar. I deras studie framgår det att kvinnor tenderar att ha ett 

positivt samband med företagets kortsiktiga resultat, vilket anses bero på att kvinnor är mer 

nyskapande och bättre på att lösa problem. Welbourne et al. (2007) menar att det är dessa 

egenskaper som beaktas när en kvinna väljs som VD. Även Cook & Glass (2016) undersöker 

huruvida en manlig eller kvinnlig VD tillsätts. Här kommer de exempelvis fram till att en 

kvinna ofta tillsätts vid riskfyllda situationer. På så sätt kan valet av en kvinnlig eller manlig 

VD tänkas påverkas av huruvida företaget är nära en kris eller liknande. Eftersom kvinnor 

oftast tillsätts vid svårare situationer får de oftast även hårdare konsekvenser som VD. De är 

även mindre villiga än män att sitta i både ledningsgrupp och styrelse. Konsekvenser av detta 

menar Cook & Glass (2016) blir att kvinnor på maktpositionerna inte marknadsförs i samma 

positiva grad som männen.  

 

VD:ns uppgift är att handha bolaget på daglig basis. Detta innebär bland annat att VD:n ska 

vara företagets ansikte utåt och ansvarar för sina anställdas välmående på arbetsplatsen. VD:n 

ska även utse en ledningsgrupp och fördela arbetet inom denna, vilket innebär att det är 

VD:ns uppgift att förmedla styrelsens mål och direktiv till resterande personer i 

ledningsgruppen och se till att de uppnås (OK akademi, 2016). Det är även VD:ns ansvar att 

rapportera tillbaka till styrelsen om ledningsgruppens arbete. Man skulle därför kunna 

benämna VD:n som en mellanhand mellan styrelse och ledningsgrupp vars uppgift är att 

förmedla mellan parterna och se till att arbetet utförs efter styrelsens anvisningar. (Jansson et 

al., 2013) 

 

Ledningsgruppen är det organ som förvaltar företaget utifrån styrelsens direktiv och under 

VD:ns kontroll. Ledningsgruppens antal kan variera från en till ett tiotal personer, oavsett 

innefattar ledningsgruppen alltid företagets VD (Jansson et al., 2013). 

 

Samspelet mellan styrelse och ledningsgrupp handlar om att styrelsen har ansvaret för 

formulering av strategier, övervakning över ledningsgruppen och tillsammans med VD och 



 

 

 

29 

 

ledningsgrupp skapa de strategier som ledningsgruppen sedan ska arbeta efter. 

Strategiimplementering och genomförande av olika processer ses ofta som ledningsgruppens 

huvudsakliga uppgifter. (Umans, 2012) Tidigare forskning kring bolagsstyrning visar på att 

styrelseledamöternas roller ofta diskuteras med ledningsgruppen (Westphal, 1999). Detta är 

något Jansson et al (2013) också kommit fram till i sin forskning där de menar att en av 

ledningsgruppens ordinära uppgifter att ägna sig åt att skaffa information. 

 

Nu har vi redogjort för en kort bakgrund kring styrelse, VD och ledningsgrupp. Vad deras 

uppgifter och syften är och hur de är kopplade till varandra. Utifrån detta kan vi än en gång 

styrka sambandet mellan styrelse och ledningsgrupp och hur styrelsen besitter makten att 

kunna påverka VD:ns beslut vid sammansättning av en ledningsgrupp. 

3.3  Ledarskapsteorin och Upper Echelon-teorin 

Ledarskapsteorin studerar ledarskap från ett strategiskt perspektiv, där ledningsgrupp och 

styrelse ligger i fokus, då det är dessa som har de huvudsakligt ansvaret inom organisationen. 

Teorin fokuserar på hur olika karaktärsdrag påverkar strategier i form av; vad de gör, hur de 

gör det, och hur detta påverkar företagets utfall. Som ledarskapsteorin bygger på så kommer 

olika karaktärsdrag bidra med olika strategiska beslut som påverkar företagens utfall olika. 

(Finkelstein et al., 2009) Denna teori är lik Upper Echelon-teorin som bygger på att undersöka 

de egenskaper som ledningsgruppen besitter och hur dessa egenskaper påverkar deras 

strategiska beslut (Hambrick & Mason, 1984). Dessa olika individers värderingar, 

erfarenheter och personligheter påverkar kraftigt hur deras val kommer se ut i olika 

situationer. Teorin används inte bara för att förklara varje individs beteende utan även till att 

förklara företagens utfall av olika gruppers beteende (Hambrick, 2007). Eftersom teorin 

grundar sig på individuella och gruppmässiga beteenden gör vi ett antagande om att teorin 

även bör kunna appliceras på styrelsens sammansättning och egenskaper då detta styrks 

genom att andra studier gjort denna koppling (Horners, 2010; Nkundabanyanga, Balunywa, 

Tauringana & Ntayis, 2014; Mensi-Klarbach, 2014). 

 

Upper Echelon-teorin utgår ifrån att företagets verksamhet är uppbyggt av ett beroende 

mellan styrelseledamöternas och ledningsgruppers egenskaper och hur beteende påverkar 

organisationernas resultat. (Hambrick & Humphrey, 2015; Hambrick & Mason, 1984). 

Utifrån Upper Echelon-teorin har mycket forskning gjorts kring att demografiska egenskaper 
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förknippas med ledarnas kognitiva bas, värderingar och uppfattningar som påverkar deras 

beslutsfattande. Egenskaperna som en ledningsgrupp innehar påverkar deras beslut, vilket 

också påverkar företagets olika utfall. (Hambrick & Mason, 1984) Detta är även något som 

Walsh (1988) diskuterar, då hans studie redogör för hur tidigare forskare kunnat se samband 

mellan demografiska egenskaper och olika specifika principer, värderingar och förmågor. Ett 

exempel på ett sådant samband är mellan ålder och riskfyllt beteende. I tidigare forskning har 

de kommit fram till att yngre personer tenderar att ta mer risker än äldre personer (Vroom & 

Pahl, 1971). Ledningsgruppens könsmångfald påverkar och påverkas av organisationskulturen 

och tillväxten som i sin tur har en påverkan på företagets resultat (Dwyer, Richard & 

Chadwick, 2003). 

 

Det finns många studier som visar att mångfaldens egenskaper kan delas upp i två 

dimensioner där den ena är de sociala kategorierna inom mångfald: ålder, kön och etnicitet. 

Den andra är informations-/funktionella kategorier såsom utbildningsbakgrund och 

funktionell bakgrund. (Milliken & Martins, 1996; Van Knippenberg, 2004). 

3.4 Styrelseegenskaper 

Vi undersöker de egenskaper som kan tänkas påverka olika beteenden kring huruvida 

styrelsen tar könsmångfald i ledningsgruppen i beaktande. Som ledarskapsteorin och Upper 

Echelon-teorin bygger på så kommer olika individers värderingar, erfarenheter och 

personligheter påverka ledarnas strategiska val (Finkelstein et al., 2009; Hambrick & Mason, 

1984), i detta fall styrelsens strategiska val kring könsmångfald i ledningsgruppen. Detta är en 

viktig del i vår uppsats där vi diskuterar varje egenskap utifrån hur den kan tänks påverka 

könsfördelningen i ledningsgruppen. Ett exempel på detta är åldern, en yngre person har andra 

värderingar än äldre personer (Vroom & Pahl, 1971) då de är uppvuxna i olika generationer 

där könsfrågan varit olika prioriterad i samhället. Upper Echelon-teorin bygger inte bara på 

individuella personers påverkan i olika strategiska beslut utan även i hur grupper av olika 

egenskaper kan tänkas påverka olika beslut (Hambrick & Mason, 1984). Detta är också något 

vår uppsats bygger på då vi tittar på styrelsens vilket är en grupp av personer där vi tittar på 

hur olika egenskaper för flera personer påverkar valet av könsfördelningen i ledningsgruppen. 

Andra studier som applicerat Upper Echelon-teori för att undersöka styrelseegenskaper är 

Horners (2010), Nkundabanyanga, Balunywa, Tauringana & Ntayis (2014) och Mensi-



 

 

 

31 

 

Klarbach, (2014) studier, vilket ger stöd för vårt antagande kring att teorin bör kunna gälla 

även för styrelseegenskaper. 

 

Utifrån resursberoendeteorin blir det relevant att styrelsen är sammansatt av individer med 

olika kunskaper, färdigheter och kompetenser. Dessa kunskaper, färdigheter och kompetenser 

varierar beroende på olika egenskaper personerna har i form av till exempel nationalitet, 

mångfald, varaktighet och ålder. (Hillman & Dalziel, 2003) På grund av att olika 

sammansättningar kommer bidra med olika kunskaper, färdigheter och kompetenser kommer 

de leda till olika erfarenheter och syner kring könsfördelningen i företaget. Som diskuteras i 

ledarskapsteorin kommer olika egenskaper bidra med olika strategier (Finkelstein et al., 

2009). Dessa två teorier förklarar hur kvinnor och män antas ha olika kunskaper, färdigheter 

och kompetenser, men också att de antas ta olika beslut och strategier vilket då leder till 

antagandet om att det är fördelaktigt med en ledningsgrupp bestående av både kvinnor och 

män. 

 

Olika sammansättningar av styrelser och ledningsgrupper påverkas av hur olika strategier, 

mål, strategiformuleringar och beslutsfattanden ser ut i företagen. Styrelser och 

ledningsgrupper är ofta sammansatta av personer med olika karaktärsdrag i form av bland 

annat; olika kön, ålder, erfarenhet och kunskap. Detta för att få styrelser och ledningsgrupper 

med hög kompetens och många färdigheter. (Hillman & Dalziel, 2003; Hillman, et al., 2000) 

VD:ns kön är även en variabel som kommer tas i beaktande. Dock är detta inte en 

styrelseegenskap och är dessutom en modererande variabel och är därför en variabel vi 

kommer återkomma till senare i arbetet. 

 

Nedan finner ni undersökningens hypotesmodell som visar hur vi, utifrån tidigare forskning 

och etablerade teorier, skapat hypoteser om hur olika styrelseegenskaper påverkar 

könsfördelningen i ledningsgruppen. Negativa samband redogörs med minustecken (-), 

positiva samband redogörs med plustecken (+) och neutrala samband redogörs med plus- och 

minustecken (+/-). I modellen framgår även den modererande effekten, vilken variabel 

moderatorn (Kvinnlig VD) påverkar tillsammans med samt i vilken riktning de påverkar andel 

kvinnor i ledningsgruppen. 
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Bild 1. Hypotesmodell. 

 

 

3.4.1 Ålder 

Åldern på personerna i styrelsen är en egenskap som kan tänkas påverka könsmångfald i 

ledningsgruppen. Yngre personer i styrelsen borde generera fler kvinnor i ledningsgruppen. 

Åldern på personerna kan påverka könsfördelningen i form av att olika generationer har olika 

attityder, värderingar och normer att relatera till (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Styrelsen har 

ansvaret för formulering av strategier, övervakning och presenterar de strategier som 

ledningsgruppen ska arbeta efter (Umans, 2012). Beroende på dessa attityder, värderingar och 

normer kan utfallen av mål och strategier tänkas se annorlunda ut beroende på åldern. 

 

Den yngre generation är uppväxt i ett samhälle där frågan blivit allt mer aktuellt (Mensi-

Klarbach, 2014). Detta skulle kunna antas påverka yngre personer till att främja 

företagskulturen i riktning mot en mer jämn könsfördelning i ledningsgrupperna. 
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Äldre personer anses även vara mindre öppna för nya idéer och beteenden (Hambrick & 

Mason, 1984). Utifrån detta gör vi ett antagande om att äldre personer inte bör vilja förändra 

företaget i riktning mot en jämnare könsfördelning i lika stor utsträckning som yngre personer 

då jämställdhet kan ses som ett typiskt exempel på förnyelse. 

 

Å andra sidan skulle ett motargument till hypotesen kunna vara att yngre personer förknippas 

med ökat risktagande (Hambrick & Mason, 1984). I tidigare forskning har de kommit fram till 

att äldre företagsledare inte är villiga att ta lika stora risker då det föredrar säkerhet i karriären 

och finansiellt (Vroom & Pahl, 1971). Detta skulle i sin tur kunna tänkas påverka 

könsfördelningen av ledningsgruppen i form av att yngre personer i styrelsen bör utifrån detta 

antagande välja fler män till ledningsgruppen eftersom det finns studier som visar att män tar 

större risker än kvinnor (Powell & Ansic, 1997). Om en yngre person antas vilja ta mer risker 

borde de föredra män eftersom de också anses mer villiga att ta mer risker. 

 

Sammanfattningsvis har åldern en påverkan på personernas attityder, värderingar och normer 

att relatera till (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Yngre personer är uppvuxna i ett samhälle där 

könsfrågan blir allt mer aktuell (Mensi-Klarbach, 2014), vilket borde främja viljan hos yngre 

personer att få en företagskultur i riktning mot en mer jämnare könsfördelning i 

ledningsgrupperna. Äldre personer anses även vara mindre öppna för nya idéer och beteenden 

(Hambrick & Mason, 1984), vilket borde innebära att äldre personer inte borde vilja förändra 

företaget mot en jämnare könsfördelning i lika stor utsträckning. 

 

Med ovanstående resonemang skapas följande hypotes: 

 

Hypotes 1 

Det finns ett negativ samband mellan en högre medelålder i styrelsen och andelen kvinnor i 

ledningsgruppen. 

 

3.4.2 Varaktighet 

Varaktigheten i styrelsen kan antas vara en annan styrelseegenskap som kan påverka 

könsfördelningen i ledningsgruppen i form av att längre varaktighet på styrelseledamöterna 

kan tänkas leda till färre kvinnor. 
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Ett argument som stärker detta är att ledamöter med längre varaktighet i en styrelse är mer 

konservativa och mindre benägna att göra strategiska förändringar inom företaget. (Golden et 

al., 2001; Finkelstein et al., 1996). Anledningen till att vi dragit denna koppling är för att vi 

gjort antagandet om att det är en stor process att förändra könsfördelningen i 

ledningsgrupperna. För detta krävs personer med stark förändringsvilja, vilket Golden et al, 

(2001) menar att personer med lång varaktighet med stor sannolik inte har eftersom de 

tenderar att tänka konservativt. Diskussionen kring könsfördelningen av kvinnor i 

ledningsgruppen är relativt nytt fenomen som varit aktuellt de senaste åren, de vill säga, 

ledamöter som har suttit på sina styrelsepositioner under en längre tid bör därför vara mindre 

benägna att lägga tid och kraft på att diskutera jämställdhetsfrågor och påverka 

företagsagendan gällande dessa frågor. Utifrån detta argument borde personer med längre 

varaktighet i styrelsen hämma strategier, mål och en företagskultur i riktning mot fler kvinnor 

i ledningsgruppen.  

 

Sammanfattningsvis är ledamöter med längre varaktighet i en styrelse mer konservativa och 

mindre benägna att göra strategiska förändringar inom företaget. (Golden et al., 2001; 

Finkelstein et al., 1996) Detta borde innebära att det inte vill förändra företaget i samma 

utsträckning som ledamöter med kortare varaktighet, vilket borde leda till färre kvinnor i 

ledningsgruppen då det tenderar att föredra att ha allt som det alltid har varit. 

 

Med ovanstående resonemang skapas följande hypotes: 

 

Hypotes 2 

Det finns ett negativt samband mellan längre varaktighet i styrelsen och andelen kvinnor i 

ledningsgruppen 

 

3.4.3 Nationalitet 

Andel internationella ledamöter skulle kunna vara en annan styrelseegenskap som påverkar 

könsfördelningen i ledningsgruppen i form av att fler internationella ledamöter bör leda till 

fler kvinnor i ledningsgruppen. 
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Utifrån Upper Echelon-teorin så anses större demografiskt mångfald i ledningsgruppen bidra 

med positiva effekter på företagets prestation och även påverka beslutsprocessen (Hambrick 

& Mason, 1984), vilket även borde gälla i styrelsesammansättningen. Ett argument som då 

styrker antagandet om att fler internationella ledamöter leder till fler kvinnor i 

ledningsgruppen är, om företaget har mångfald i form av nationalitet bör de leda till att 

företaget som helhet blir mer öppna och positivt inställda till mångfald. Detta är något 

Oxelheim & Randy (2003) hävdar i sin forskning då de menar att företag visar sitt 

engagemang och sin öppenhet till samhället genom att ha internationella ledamöter. På så sätt 

förbättras företags rykte på marknaden. Det bör även vara så att ett typ av mångfald skapar 

öppenhet för en annan typ av mångfald men även också en form av legitimitet. 

 

Det finns studier som visar att mångfald leder till bredare kunskap, innovationsförmåga och 

kvalitet på lösningar (Watson et al 1993). Mångfald anses även bidra till fler idéer, bättre 

planering och bättre förmåga till att hitta lösningar på en komplex miljö (Pelled, 1996). 

Mångfald kan även leda till att styrelsen får ett bredare perspektiv på saker och ting (Pelled, 

1996; Michel & Hambrick, 1992). Olikheter i bland annat kultur, värderingar och bakgrund är 

faktorer som påverkat ledamöternas perspektiv, vilket i sin tur ger upphov till ett bredare 

perspektiv hos styrelsen om ledamöterna besitter dessa olikheter. Fler nationella ledamöter 

kan tänkas leda till fler särskilda egenskaper och erfarenheter (Chen, Lin och Yi, 2008; 

Hambrick, Cho och Chen, 1996). Utifrån detta kan fler internationella ledamöter tänkas leda 

till att företag får ett bredare perspektiv på saker och ting, vilket stärker antagandet om att 

företag med fler internationella ledamöter borde främja en jämnare könsfördelning i 

ledningsgruppen. Om styrelsen får ett bredare synsätt och mer erfarenhet kring olika kulturer 

och värderingar kan det tänkas leda till att könsfrågan blir mer prioriterad i företaget. 

 

Ännu ett argument för att andel internationella ledamöter bör ha en positiv påverkan på andel 

kvinnor i ledningsgruppen grundas på Thomas, Arthur och Hoods (2012) studie, som påvisar 

att könsmångfald ökar i takt med globaliseringen som sker allt mer i omvärlden. På så sätt 

borde internationalisering av styrelser, det vill säga där de har fler internationella ledamöter 

även bidra till att fler kvinnor väljs in i ledningsgruppen. 

 

Å andra sidan finns det vissa länder som präglas av kulturer och värderingar med en sämre 

syn på kvinnor och flickor (Unicef, 2015), och ser maktpositionerna som självklara mans 
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roller. Att ha en styrelse med större andel internationella ledamöter skulle då även kunna leda 

till att företagskulturen får en mer mansdominerad bild.  

Sammanfattningsvis leder mångfald även till bredare synsätt, erfarenhet, innovation och 

kunskap (Watson et al 1993; Pelled, 1996; Michel & Hambrick, 1992; Hambrick, Cho och 

Chen, 1996), vilket bör leda till att nationelitetsmångfald skapar öppenhet för en annan typ av 

mångfald, men även också en form av legitimitet. Även Thomas et al.s (2012) studie, stärker 

antagandet om att fler internationella ledamöter leder till jämnare könsfördelning då studien 

påvisar att könsmångfald ökar i takt med globaliseringen som sker allt mer i omvärlden. 

 

Med ovanstående resonemang skapas följande hypotes: 

 

Hypotes 3 

Det finns ett positivt samband mellan andelen internationella styrelseledamöter och andelen 

kvinnor i ledningsgruppen 

 

3.4.4 Oberoende 

En annan egenskap som kan tänkas påverka könsfördelningen i ledningsgruppen är antalet 

oberoende ledamöter. Fler oberoende ledamöter borde leda till fler kvinnor i ledningsgruppen 

eftersom en oberoende ledarmot inte har några andra uppgifter i företaget än 

styrelseuppdraget och har inte heller någon personlig koppling till ägarna eller andra högre 

positionerade personer i bolaget. Detta borde betyda att oberoende ledamöter inte är en del av 

den gamla strukturen och därmed kommer att vara mer benägna att vara drivande kring en 

förändring att anpassa företaget till de förväntningar som finns i samhället. 

 

Ett annat argument till detta är att oberoende ledamöter ger möjlighet till andra synsätt och 

erfarenheter (Roberts et al, 2005). Utifrån detta antagande borde de oberoende ledamöterna ha 

ett bredare synsätt och på så sätt borde sannolikheten vara större att oberoende ledamöter 

förstår vikten av könsmångfald. Oberoende ledamöter bör på så sätt ha en positiv påverkan på 

könsmångfald i ledningsgrupper.  

 

Ett annat argument för att oberoende ledamöter borde leda till fler kvinnor i ledningsgrupper 

är för att de inte har någon direkt koppling till företaget. Ledamöter som är beroende till 



 

 

 

37 

 

företaget tenderar att påverkas mer av åsikter från andra personer i företaget, vilket möjligen 

gör att det inte är objektiva när de tar ställning i könsfrågan. På så sätt borde det vara lättare 

för oberoende ledamöter att se det ur en moralisk aspekt, huruvida könsmångfald bör 

prioriteras eller inte. 

 

Ytterligare ett argument som styrker tesen om att oberoende skulle genera fler kvinnor i 

fledningsgruppen är att ett företag med en stor andel oberoende ledamöter, med stor 

sannolikhet också lägger stor vikt vid att ge ett legitimt intryck, vilket oberoende skapar. 

Samhället har vissa förväntningar på företagen och genom att uppfylla dessa skapar sig 

företagen legitimitet (Bitektine & Haack, 2015), vilket styrker argumentet kring att ett företag 

som är är mycket benägen att framstå som legitima även bör ha en jämn könsfördelning i 

företaget. Detta eftersom könsfrågan är ett aktuellt och debatterat ämne i samhället (Mensi-

Klarbach, 2014) och något som samhället vill se hos företagen. På så sätt skapar en jämn 

könsfördelning legitimitet till företagen. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att oberoende ledamöter inte har någon direkt koppling 

till företaget, vilket bör innebära att de inte är en del av den gamla strukturen och därmed 

kommer att vara mer benägna att genomdriva förändringar i enlighet med samhällets 

förväntningar för en jämn könsfördelning. Robert et al, (2005) menar på att oberoende 

ledamöter ger möjlighet till andra synsätt och erfarenheter, vilket borde leda till större 

sannolikhet att dessa oberoende ledamöter förstår vikten av en jämnare könsfördelning. De 

oberoende ledamöterna har som sagt ingen direkt relation till företaget i övrigt vilket också 

borde innebära att de inte präglas av åsikter från andra inom företaget och eventuellt fokusera 

mer på vad som ses som moraliskt rätt. 

 

Med ovanstående resonemang skapas följande hypotes: 

 

Hypotes 4 

Det finns ett samband positivt mellan oberoende styrelseledamöter och andelen kvinnor i 

ledningsgruppen 

  



 

 

 

38 

 

3.4.5 Styrelse interlocks  

Ännu en styrelseegenskap som tänks påverka könsfördelningen i fledningsgruppen är andelen 

interlocks i styrelsen. Interlocks innebär att en styrelseledamot sitter i flera styrelser samtidigt. 

Fler interlocks inom en styrelse bör leda till fler kvinnor i ledningsgruppen. Ett argument som 

stärker detta antagande är att genom interlocks kan övriga ledamöter ta del av detaljer och 

insikter som kan underlätta och förbättra företaget. Detta kan också lättare förmedlas mellan 

flera styrelser. Eftersom dessa personer sitter i många företag besitter de ofta mycket 

information och kunskap som ger dem ett bredare synsätt. (Shropshire, 2010) Utifrån denna 

vetskap borde interlocks då rimligtvis också ha ett bredare synsätt i jämställdhetsfrågan och 

bör då, som styrelseledamot, kunna påverka företagskulturen kring könsfrågan. 

 

Eftersom interlocks sitter med i flera styrelser kan de även påverka företags rykte i högre 

utsträckning än de ledamöterna som endast sitter i en styrelse. Detta på grund av att 

ledamöterna ingår i ett nätverk av styrelser där de kan lyfta fram företagens rykten (Sinani, 

Stafsudd, Thomsen, Edling, & Randoy, 2008), vilket på detta sätt sprids lättare. Detta kan 

vara positivt om det är ett bra rykte, men är negativt om det är ett dåligt rykte. Interlocks 

underlättar flödet av kunskap och information mellan företagen, vilket underlättar 

informationsflödet och gör att företag lättare kan få användbar information och även lättare 

sprida informationen vidare till andra styrelser (Haunschild och Beckman, 1998). Om 

företaget har många medlemmar som kan föra fram ett företags rykte och även finns med i ett 

nätverk genom sina interlocks, bör företaget vara väldigt mån om ett gott rykte och om att 

skapa legitimitet genom dessa nätverk. Eftersom samhället vill ha en jämnare könsfördelning 

bör det vara av stor vikt för företagen att har detta. På så sätt skapar de sig ett bra rykte i detta 

avseende. Styrelser med många interlocks har även en högre ryktesrisk och för att minska 

risken att förlora legitimitet genom dåligt rykte (Andrikopoulos & Economou,  2015) bör de 

värna mer om ryktet kring könsfördelning.  

 

Sammanfattningsvis genom att ha interlocks kan andra ledamöter ta del av detaljer, insikter 

och utformningar som kan underlätta och förbättra företag (Haunschild och Beckman, 

1998), vilket bör leda till en bredare insikt hos ledamöterna utifrån samhället förväntningar 

om en jämn könsfördelning. Ledamöter som bidrar med interlocks anses även kunna påverka 

företagets rykte i större grad än ledamöter som bara sitter i en styrelse (Sinani, Stafsudd, 

Thomsen, Edling, & Randoy, 2008). Styrelser med många interlocks har även en högre 
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ryktesrisk och för att minska risken att förlora legitimitet genom dåligt rykte (Andrikopoulos 

& Economou, 2015). Samhället förväntar sig en jämnare könsfördelning i ledningsgrupperna, 

vilket bör leda till att företag är mer angelägna att ta könsfördelningen i beaktande för att 

sprida ett gott rykte och på så sätt skapa legitimitet. 

 

Med ovanstående resonemang skapas följande hypotes: 

 

Hypotes 5 

Det finns ett positivt samband mellan andelen interlocks i styrelsen och andelen kvinnor i 

ledningsgruppen 

 

3.4.6 VD i styrelsen 

Ännu en styrelseegenskap som kommer beaktas i denna uppsats är huruvida VD:n är med i 

styrelsen eller inte. Om VD:n sitter i styrelsen anser vi att den kommer få mer inflytande i 

företaget och på så sätt eventuellt ha en större påverkan på könsfördelningen i 

ledningsgruppen. 

 

Kramer, Konrad, & Erkut (2008) finner i sin forskning att kvinnliga chefer är mer förberedda 

än manliga chefer att föra fram och driva på "tuffa frågor". Könsfördelningen i 

ledningsgruppen är en sådan “tuff fråga” som vi anser är krävande att driva på och diskutera. 

Detta antagande stärker antagandet om att en kvinnlig VD antagligen skulle driva på frågan 

mer än en manlig VD. 

 

Om VD:n sitter i styrelsen får denne möjlighet att påverka strategierna och målsättningarna, 

vilka är två av styrelsens viktigaste uppgifter (Umans & Smith, 2013). VD tillsätts av 

styrelsen (Stymne, 2016), det är sedan denne person som i sin tur sätter ihop ledningsgruppen 

(Hambrick, 1987). Styrelsen bör då ha ett stort förtroende för VD:n och dennes åsikter 

eftersom det är de som valt ut VD:n. Om VD:n är en kvinna bör hon, med utgångspunkt från 

den sociala kategoriseringsteorin, vilja välja in fler kvinnor i fledningsgruppen och lika så 

tvärtom om det är en manlig VD. Utifrån detta skulle det kunna vara så att VD:n kan försöka 

påverka styrelsen till att implementera en målsättning och skapa starkare företagskultur kring 
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en jämnare könsfördelning i ledningsgruppen eller tvärtom beroende på om det är en kvinna 

eller man. 

 

Sammanfattningsvis är styrelsen det organ som utformar strategier och sätter upp mål för 

företaget (Umans & Smith, 2013). VD:n kan då tänkas påverka styrelsens strategier och 

målsättningar i större grad om denne själv sitter med i styrelsen. Styrelsen bör dessutom ha ett 

stort förtroende för VD:n och dennes åsikter eftersom det är de som valt ut VD:n. På så sätt 

bör en VD som även sitter i styrelsen kunna påverka könsfördelningen i ledningsgruppen i 

större grad än en VD som inte sitter i styrelsen.  

 

Med ovanstående resonemang skapas följande hypotes: 

 

Hypotes 6 

Det finns ett samband mellan om en VD är med i styrelsen och andelen kvinnor i 

ledningsgruppen 

 

3.4.7 Kön 

En sista styrelseegenskap som kommer beaktas i denna uppsats är andelen kvinnor i styrelsen, 

det vill säga huruvida könsfördelningen i styrelsen kan tänkas vara en faktor som förklarar 

ledningsgruppens könsfördelning. Homogena grupper anses ha större sannolikhet till att skapa 

grupptänkande, vilket innebär att gruppen skapar en gemensam bild av världen som är svårt 

att ändra på (Keck, 1997; Jansson et al, 2010) styrker. Detta innebär att likartade personer 

kommer skapa en starkare gemenskap och en viss bild av världen.  

 

Ett argument som stärker detta är att fler kvinnor i styrelsen kan främja företagskulturen kring 

jämställdhet i företaget. Män och kvinnor besitter olika normer, attityder, perspektiv och 

föreställningar (Pelled et al, 1999), vilket i sin tur kan leda till att kvinnor förstår andra 

kvinnor bättre. Genom att ha fler kvinnor i styrelsen kan det främja företagskulturen och på så 

sätt skicka signaler till VD:n och övriga ledamöter om att prioritera jämställdhet i 

ledningsgruppen. Fler kvinnor i styrelsen anses leda till större möjlighet att få igenom åsikter. 

Detta argument kan stärkas genom Kramer, Konrad, & Erkuts (2008) studie där de hävdar att 

fler kvinnor bidrar till att kunna förändra den manliga kommunikation dynamiken som nu 
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dominerar på arbetsmarknadens maktpositioner. Detta eftersom kvinnor anses mer aktiva, 

bekväma och villiga att lyfta och ta tag i något komplicerade men viktiga frågor. 

Kvinnor anses vara mer benägna att vilja hjälpa till, bry sig och ta mer hänsyn till andras 

moral och välfärd (Eagly et al. 2003). Kvinnliga ledarmöten anses bry sig mer om företaget 

och dess intressenter (Srinidhi, Gul & Tsui, 2011; Nielsen & Huse, 2010), då de lägger större 

vikt vid CSR-aspekter, medmänsklighetsfrågor och sociala aspekter. Här skiljer de sig från 

män i det avseende att män generellt sätt fokuserar mer på pengar och kvalitetsfrågor (Nielsen 

och Huse, 2010). Detta är en intressant aspekt eftersom kvinnor då borde bry sig mer om 

könsfördelningen av ledningsgruppen. Eftersom kvinnor är mer mån om företaget och dess 

intressenter bör de då lägga större vikt i frågan då det är ett sätt att skapa legitimitet på 

marknaden utifrån det sociala kontraktet som företagen har med samhället. 

 

Vi anser även att ett argument skulle kunna vara att om det sitter fler kvinnor i styrelsen borde 

det främja viljan till fler kvinnor i ledningsgruppen då det finns studier som antyder att 

personer av samma kön tenderar att välja och dras till varandra (Turner, 1989; Antaki & 

Widdicombe, 1998; Jonnergård & Stafsudd, 2009). Detta argument stärks även av 

diskussionen vi tidigare haft kring huruvida en manlig eller kvinnlig VD väljs. Där tidigare 

forskning kring detta påvisar att fler kvinnor i styrelsen ökar chansen för en kvinnlig VD. 

(Wang & Kelan, 2013; Gupta & Ramas, 2014) På så sätt borde även fler kvinnor i styrelsen 

öka chansen för fler kvinnor i ledningsgruppen. Ett annat argument kan också vara att om det 

sitter fler kvinnor i styrelsen, blir antagligen chansen större att mål och strategier utfärdas i 

riktning för en jämnare könsfördelning i ledningsgruppen. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att fler kvinnor i styrelsen borde främja en jämnare 

könsfördelning i ledningsgruppen då män och kvinnor besitter olika normer, attityder, 

perspektiv och föreställningar (Pelled et al., 1999). Detta kan sedan i sin tur leda till att 

kvinnor förstår andra kvinnor bättre. Kvinnor anses vara mer benägna att vilja hjälpa till, bry 

sig, ta mer hänsyn till andras moral och välfärd (Eagly et al., 2003), och även bry sig mer om 

företaget och dess intressenter och borde på så sätt även vara mer angelägna om att 

upprätthålla det sociala kontraktet. Fler kvinnor kan även ge signaler till VD:n och övriga 

ledamöter att det är viktigt med kvinnor i företaget vilket borde leda till fler kvinnor i 

ledningsgruppen. Fler kvinnor i styrelsen borde även leda till att kvinnliga ledamöter kan 

påverka och eftersom kvinnor föredrar att samarbeta med andra kvinnor (Turner, 1989; 
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Antaki & Widdicombe, 1998; Jonnergård & Stafsudd, 2009), borde det ge upphov till fler 

kvinnor i ledningsgruppen. 

 

Med ovanstående resonemang skapas följande hypotes: 

 

Hypotes 7 

Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och andelen kvinnor i 

ledningsgruppen 

 

3.4.8 Modererande variabel - kvinnlig VD 

I denna uppsats kommer vi även ha en moderande variabel för att testa dennes påverkan på 

det eventuella positiva samband vi argumenterar för ovan, det vill säga mellan andel kvinnor i 

styrelsen och andel kvinnor i ledningsgruppen. Vi tror att en kvinnlig VD kan stärka detta 

samband med motiveringen att personer av samma kön tenderar att välja varandra (Turner, 

1989; Antaki & Widdicombe, 1998; Jonnergård & Stafsudd, 2009). Detta skulle då innebära 

att en kvinnlig VD skulle föredra att välja kvinnor till ledningsgruppen och tillsammans med 

en högre andel kvinnor i styrelsen generera en positiv modererande effekt på andel kvinnor i 

ledningsgruppen. 

 

Med samma argument som för variabeln VD i styrelse hänvisar vi till Kramer, Konrad & 

Erkut (2008) studie där de hävdar att kvinnliga chefer skiljer sig från manliga chefer i fråga 

om hur de hanterar tuffa frågor där de hävdar att kvinnliga chefer är mer förberedda och mer 

drivande. Jämn könsfördelning i ledningsgruppen är ett typiskt exempel på en sådan “tuff 

fråga” som en kvinnlig chef, utifrån detta antagande, bör vara mer drivande i. Utifrån att 

kvinnor är mer drivande i tuffa frågor bör även en kvinnlig VD stärka företagskulturen och 

styrelsens vilja till förändring mot en jämnare könsfördelning i form av fler kvinnor i 

ledningsgruppen. 

 

Ett annat argument för att en kvinnlig VD bör stärka det eventuella sambandet mellan andelen 

kvinnor i ledningsgruppen och andelen kvinnor i styrelsen är att VD:n tillsätts av styrelsen 

(Stymne, 2016) och det är sedan denne person som har ansvaret för att komprimera 

ledningsgruppen (Hambrick, 1987). På så sätt bör styrelsen ha ett stort förtroende för VD:n 
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och dennes åsikter. Om VD:n då är en kvinna bör hon, med utgångspunkt från den sociala 

kategoriseringsteorin, försöka förändra företagskulturen i riktning mot jämnare 

könsfördelning och på så sätt försöka öka andelen kvinnor i ledningsgruppen. 

 

Sammanfattningsvis antas fler kvinnor i styrelsen leda till fler kvinnor i ledningsgruppen då 

en kvinnlig VD kan stärka detta samband med motiveringen att personer av samma kön 

tenderar att välja varandra (Turner, 1989; Antaki & Widdicombe, 1998; Jonnergård & 

Stafsudd, 2009). Kvinnliga chefer skiljer sig från manliga chefer i fråga om hur de hanterar 

tuffa frågor där de hävdar att kvinnliga chefer är mer förberedda och mer drivande (Kramer et 

al., 2008). VD:n tillsätts av styrelsen (Stymne, 2016) och det är sedan denne person som har 

ansvaret för att komprimera ledningsgruppen (Hambrick, 1987). På så sätt bör styrelsen ha ett 

stort förtroende för VD:n och dennes åsikter.  

 

Hypotes 8 

Det positiva sambandet mellan andelen kvinnor i styrelsen och andelen kvinnor i 

ledningsgruppen blir starkare om VD:n dessutom är en kvinna. 
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4. Empirisk metod 

I detta avsnitt redogörs uppsatsens empiriska metod, vilken inleds med en presentation av 

valet av undersökningsdesign. Detta mynnar sedan ut i en diskussion kring vår metod för 

datainsamling där vi redogör för undersökningens urval, bortfall samt vårt tillvägagångssätt. 

Därefter presenteras operationaliseringen där vi argumenterar för hur varje variabel avser 

att mätas. Efter detta diskuteras valet av modell och vilka statistiska tester som ska 

genomföras. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens reliabilitet, validitet samt etiska aspekter. 

4.1 Undersökningsdesign 

Den empiriska undersökningen av denna uppsats kommer genomföras utifrån en longitudinell 

design eftersom paneldata används. Paneldata innebär att data inhämtas vid mer än ett tillfälle 

(Bryman & Bell, 2003; Holme & Solvang, 1997; Eliasson, 2013) i vårt fall från tre olika år. 

En alternativ designtyp som skulle vara lämplig för vår empiriska undersökning är 

tvärsnittsdesign. Denna designtyp påminner mycket om longitudinell design i många 

avseende exempelvis i det avseende att man försöker finna samband mellan flera variabler, 

men skiljer sig dock på det sätt att tvärsnittsdesign endast inhämtar data vid ett tillfälle 

(Rosengren, 1994). Genom att inhämta data över en längre period ger det oss större möjlighet 

att finna kausalitet i våra samband, det vill säga orsakssamband. (Bryman & Bell, 2003) En 

longitudinell uppsats ger oss även möjlighet att upptäcka förändringar mellan de olika 

tidpunkterna för datainsamlingen. På detta sätt kan vi se hur styrelsernas prioritet för en jämn 

könsfördelning i ledningsgrupper förändras. (Holme & Solvang, 1997) Vi har inhämtat data 

för tre år vilket inte gör det möjligt att säga så mycket kring större förändring över tid då det 

krävs data från en längre tidsperiod för möjlighet att utföra en sådan analys. 

 

Ännu en alternativ undersökningsdesign, för vår uppsats, skulle även kunna vara survey. 

Denna design är snarlik tvärsnittdesign då den studerar flertalet fall under en specifik period. 

Dock skiljer sig surveyn i det avseende att datainsamlingen sker genom enkäter eller ordnade 

intervjuer. (Bryman & Bell, 2003) Anledningen till att vi valde att inte använda detta som 

datainsamlingsmetod är framförallt för att den data vi behöver för att genomföra vår 

undersökning är objektiv och redan finns att tillgå i respektive företags årsredovisning. En 

enkätundersökning är där av inte nödvändig för att vi ska ha möjlighet att tillgå den data som 

vår empiriska undersökning kräver. 
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Andra undersökningsdesigner som experimentell, fallstudie och komparativ design har 

uteslutits för vår empiriska undersökning då vi finner att dessa inte kan appliceras lika bra på 

vårt problem. Den komparativa samt fallstudie designen appliceras när man avser att studera 

ett mycket begränsat urval med enstaka fall och utifrån dessa göra djupgående studier kring 

problemet (Bryman & Bell, 2003). Anledningen till att vi valt att inte studera vårt problem på 

detta sätt är för att vi avser att göra en generalisering för samtliga svenska börsnoterade företa, 

vilket blir svårt att göra med ett urval av enstaka fall. Detta eftersom resultatet kan påverkas 

om exempelvis endast tillverkningsföretag eller endast företag i large-cap tas i beaktande. En 

sådan begränsning skulle med stor sannolikhet vinkla resultatet och försvåra våra möjligheter 

att göra en generalisering för samtliga företag på Stockholmsbörsen. Genom att undersöka 

hela populationen och istället använda kontrollvariabler reduceras påverkan från andra 

betydande faktorer som exempelvis bransch eller företagets storlek. Eftersom den 

experimentella designen syftar till att dela upp urvalet i från grupper där den ena gruppen 

påverkas av experimentet och den andra inte (Bryman & Bell, 2003), är inte heller denna 

design applicerbar på vårt problem och vår empiriska undersökning. 

4.2 Metod för datainsamling 

4.2.1 Urval 

I denna uppsats har vi valt att applicera undersökningen på en svensk kontext och därför har 

urvalet begränsats till företag som är börsnoterade på Stockholmsbörsen, där samtliga företag 

tas i beaktande. Anledningen till att vi valt att studera problemet utifrån en svensk kontext är 

för att vi känner till den svenska marknaden, företagen samt det svenska samhället och vad de 

förväntar sig av företag. Utifrån detta bidrar vår kunskap till en mer intressant och djupgående 

analys. Vi valde att ta hela populationen på Stockholmsbörsen i beaktande eftersom vi ville 

göra undersökningen på ett så stort urval som möjligt samt eftersom samtliga variabler kan 

appliceras på alla företag. Vi visste även att det fanns risk för bortfall på grund av det stora 

antalet variabler som vi vill ta i beaktande, då det i vissa årsredovisningar inte framgår 

information om samtliga variabler. Vårt urval utgörs på så sätt av 250 svenska börsnoterade 

företag, vilket är antalet börsnoterade företag på Stockholmsbörsen. Dessa företag kommer 

studeras utifrån tre år, vilket ger oss ett totalt urval på 750 observationer. Som vi kommer 

återkomma till senare i operationaliseringen ska den beroende variabeln mätas med ett års 

tidsförskjutning eftersom det kan ta tid innan en förändring ger någon påverkan. Detta innebär 
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att för den beroende variabeln inhämtas data från åren 2013, 2012 samt 2011. För resterande 

variabler inhämtas data från åren 2012, 2011 och 2010. Detta urval kommer dock begränsas 

på grund av att komplett data för samtliga observationer inte gått att tillgå. 

4.2.2 Bortfall 

Vår datainsamling resulterade i ett stort bortfall av företag. Totalt fick vi ett bortfall på 58 % 

av populationen på 750 företag, vilket innebär att vårt slutliga urval består av 314 företag. 

Data för dessa 314 observationer har inhämtats med en relativt jämn fördelning över de tre 

åren då det är 104 observationer från år 2012, 107 observationer från 2011 samt 103 

observationer från år 2010. Bortfallet har främst berott på att data om samtliga variabler inte 

gått att hitta för alla observationer, i sådana fall har observationen inte kunnat tas i beaktande. 

I ett fåtal fall har bortfallet berott på antingen att företagets årsredovisning för det aktuella året 

inte gått att tillgå eller i vissa fall att ledningsgruppen inte presenterats i den aktuella 

årsredovisningen. Den jämna urvalsfördelningen över de tre åren har artat sig naturligt då 

företag som saknar data i en årsredovisning även saknar data i årsredovisningarna för 

resterande år. På samma sätt har företag som innehaft all väsentlig data för ett år i de flesta 

fall även inkluderat alla väsentlig data i årsredovisningarna för resterande år. 

4.2.3 Tillvägagångssätt 

Vi avser att hämta data från tidigare dokumentationer, i detta fall årsredovisningar. En del av 

den data som vår undersökning kräver för att genomföras finns redan att tillgå från 

sammanställningar som gjorts vid ett tidigare tillfälle för en studie gjord av Torsten Söderberg 

stiftelsen (2012) om hur svenska styrelser finansieras. Detta gäller bland annat data om olika 

styrelseegenskaper, det vill säga data kring undersökningens oberoende variabler: ålder, 

varaktighet, nationalitet, oberoende, interlocks och kön.  Samtliga data om dessa egenskaper 

har inhämtats från aktuella årsredovisningar. Från samma studie har även data kring några av 

undersökningens kontrollvariabler kunnat tillgås, vilka är antal anställda som hämtats från 

databasen Orbis, bransch som kategoriserats utifrån Stockholmsbörsen samt 

kontrollvariablerna bolagets ålder och VD i styrelsen som hämtats från aktuella 

årsredovisningar.  

 

Den beroende variabeln andel kvinnor i ledningsgruppen, moderatorn kvinnlig VD samt data 

om ledningsgruppens egenskaper, det vill säga undersökningens resterande kontrollvariabler: 
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nationalitet, utbildningsgrad, VD-erfarenheter, varaktighet, ålder samt ledningsgruppens 

storlek ska vi själva sammanställa utifrån respektive företags årsredovisningar för de aktuella 

åren. Eftersom årsredovisningar är offentliga handlingar som kontrolleras av oberoende 

revisorer anser vi att detta är en säker källa att inhämta data ifrån. 

4.3 Operationalisering 

I detta avsnitt redogörs och motiveras samtliga av undersökningens variabler, hur de avser att 

mätas och hur de är sammankopplade till undersökningens beroende variabel.  

4.3.1. Variabler 

För att studera ett orsakssamband krävs inte bara datainsamling över en längre period, 

variablerna som testas måste även kunna påverka eller påverkas av en annan variabel. Den 

beroende variabeln är den variabel som ska förklaras utifrån de statistiska testerna. Detta är 

alltså den variabeln som påverkas av andra variabler, vilka kallas oberoende variabler. När en 

oberoende variabel förändras medför det förändringar i testets beroende variabel, vilket ger 

möjlighet för orsakssamband. (Eliasson, 2013) I många fall kompletteras även sambands-

tester med kontrollvariabler. Kontrollvariabler används för att dess påverkan ska exkluderas 

från testet och inte påverka det faktiska samband som avser att testas. I denna uppsats 

kommer även en modererande variabel att komplettera vår undersökning. En moderator 

används för att undersöka om ett samband kan stärkas med hjälp av ytterligare en variabel. 

Moderatorn används som ett komplement för att undersöka om ett redan befintligt samband 

kan stärkas med hjälp av dennes påverkan. (Dawson, 2014) 

 

4.3.2 Beroende variabel 

 
4.3.2.1 Kvinnor i ledningsgruppen 

 

Olika faktorer kan ta olika lång tid för att ge en påverkan därför är det inte helt ovanligt att 

den beroende variabeln undersöks med en tidsfördröjning (Ali et al., 2014) Eftersom vår 

beroende variabel påverkas av faktorer som kan ta tid innan de ger påverkan, kommer vi 

studera kvinnor i ledningsgruppen med en tidsfördröjning på ett år. Detta anser vi är ett bra 

tidsintervall för dessa variabler, vilket vi motiverar utifrån att ett tidsintervall på mindre än ett 

år skulle möjligen vara för kort tid för att våra andra variabler ska hinna påverka vår beroende 
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variabel. Ett längre tidsintervall skulle möjligen vara för lång tid eftersom både 

ledningsgruppen och styrelsen väljs om årligen. 

Vår empiriska undersökning består av en beroende variabel, vilken vi avser att mätas på tre 

olika sätt. Anledningen till att vi använder tre olika mått är för att testa modellens styrka, det 

vill säga om modellerna får likartade resultat oavsett mått på den beroende variabeln. 

 

Procent: 

Procent är ett vanligt mått för att mäta könsfördelning, exempelvis använder Perryman, 

Fernando & Tripathy (2016) detta mått i sin studie för att mäta könsfördelningen i 

ledningsgrupper. En annan studie som också använder andelen kvinnor som mått för att mäta 

könsfördelningen i ledningsgrupper är Krishnan & Park (2005). Utifrån dessa studier har även 

vi valt andelen kvinnor i procent som ett mått för att mäta kvinnor i ledningsgruppen, vilket 

innebär att variabeln kommer mätas som en kvotvariabel. 

 

”Critical mass” (minst 30 % kvinnor) – kodning: NEJ=0, JA=1: 

En studie som mäter andelen kvinnor utifrån “critical mass” är Kramer, Konrad & Erkut 

(2008). I denna studie undersöker de “critical mass” av andelen kvinnor för att de ska kunna 

påverka i styrelser. Slutsatsen som dras av studien är att “critical mass” är tre kvinnor i 

styrelser med 9-12 personer. Vi har valt att använda denna studie som grund för måttet 

“critical mass” utifrån antagandet om att ledningsgruppen har samma “critical mass” som 

styrelsen. Eftersom ledningsgrupper kan bestå av både färre och fler än 9-12 personer har vi 

valt att omvandla “critical mass” till en procentsats. Tre kvinnor i en grupp om 9-12 personer 

ger oss där av en procentsats på 25-33 %. Eftersom “critical mass” inte kan definieras med ett 

intervall har vi valt att fastställa “critical mass” till 30 %. Detta anser vi som en rimlig gräns 

utifrån ovanstående studies konstaterande av måttet. Här kommer variabeln mättas som en 

dummyvariabel, det vill säga antingen uppnår de “critical mass” eller så gör de inte det. 

 

Jämställdhetskravet (minst 40 % kvinnor) – kodning: NEJ=0, JA=1: 

Detta mått grundas på AllBrights (2016) rapporter som utgår ifrån att jämställdhet finns i 

företaget om de har en könsfördelning med minst 40 % kvinnor. Detta mått kommer även vi 

använda oss av för att mäta hur många av företagen som utifrån jämställdhetskravet anses ha 

jämställda ledningsgrupper. Detta kommer användas som ett tredje mått för att mäta kvinnor i 
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ledningsgruppen. Även här kommer variabeln mätas som en dummyvariabel eftersom vi 

undersöker om de uppnår 40 % kvinnor i ledningsgruppen eller om det inte gör det. 

4.3.3 Oberoende variabler 

I denna empiriska undersökning utgörs samtliga oberoende variabler av olika 

styrelseegenskaper där vi valt att endast inkludera de mest relevanta egenskaperna för vår 

uppsats, vilket resulterade i sju olika egenskaper. Dessa egenskaper är ålder, varaktighet, 

nationalitet, interlocks, oberoende, VD i styrelse samt kön. Genom detta avgränsar vi även 

begreppet styrelsesammansättning då vi använder det som samlingsord för dessa sju 

egenskaper. Data kring samtliga styrelseegenskaper har inhämtats och sammanställts vid ett 

tidigare tillfälle, vilket vi har fått ta del av för att använda till vår undersökning. Detta med 

undantag för “critical mass” och “jämställdhetskravet” som används som alternativa mått på 

variabeln kön och som vi sammanställt själva.. 

4.3.3.1 Ålder 

 

Mätning av variabel: Medelålder i respektive styrelse. 

 

Denna variabel avser att mäta medelåldern för respektive styrelse utifrån en sammanställning 

av samtliga ledamöters åldrar. Detta mått bygger dels på Ali, Ng & Kuliks (2014) studie och 

dels på Baran & Forsts (2015) studie där de båda valt att mäta variabeln på detta sätt. 

Variabeln har mätts som en kvotvariabel där respektive styrelseledamots ålder beräknas 

utifrån de år denne föddes till de aktuella året som studerats (antingen år 2010, 2011 eller 

2012). 

 

4.3.3.2 Varaktighet 

 

Mätning av variabel: Genomsnittlig varaktighet för respektive styrelse. 

 

I Baran & Forst (2015) studie används styrelsens genomsnittliga varaktighet som en variabel. 

I denna studie beräknades den genomsnittliga varaktigheten utifrån samtliga ledamöters 

varaktighet. Med denna studie som grund motiverar vi variabelns mått och hur datan 

sammanställts (dock inte av oss), det vill säga utifrån ett genomsnitt av samtliga 

styrelseledamöters varaktighet i respektive styrelse. Varaktigheten har mätts som en 
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kvotvariabel och beräknats utifrån det år varje enskild ledamot tillsattes i styrelsen till de 

aktuella året som studeras (antingen år 2010, 2011 eller 2012). 

 

4.3.3.3 Nationalitet 

 

Mätning av variabel: Andel internationella ledamöter i procent. 

 

Andelen internationella ledamöter har mätts utifrån en sammanställning av respektive 

ledamots nationalitet, antingen om denne anses som vara av inhemskt eller internationellt 

ursprung. Detta mått på nationalitet använder även Ujanwa (2012) och Muttakin, Khan & 

Subramaniam (2015) i sina studier. Huruvida en styrelseledamot anses ha inhemskt eller 

internationellt ursprung grundas på Sinani, Stafsudd, Thomsen, Edling & Randoys (2008) 

studie. Här förklarar de hur de skandinaviska länderna, det vill säga Sverige, Norge och 

Danmark, delar likartad syn bland annat på bolagsstyrning och regelverk. Utifrån detta 

definieras samtliga ledamöter med skandinaviskt ursprung som inhemska och ledamöter med 

övrig nationalitet av internationellt ursprung. Huruvida ledamöterna betraktas som 

skandinaviska eller inte avgörs utifrån om de har dansk-, norsk- eller svenskklingande namn. 

Till en början har respektive ledamots nationalitet mätts som en dummyvariabel, antingen 

anses de som inhemska eller som internationella. Eftersom en sammanställning sedan har 

gjorts för att mäta andelen internationella ledamöter i respektive styrelse mäts denna variabel 

huvudsakligen som en kvotvariabel. 

 

4.3.3.4 Oberoende 

 

Mätning av variabel: Andel oberoende ledamöter i procent 

 

En studie som använder sig av måttet andel oberoende styrelseledamöter är Liang, Xu & 

Jiraporn, (2013). Här mättes styrelseegenskapen oberoende utifrån måttet hur stor andel av 

styrelsen som bestod av oberoende ledamöter. Även Madhani (2015) använder sig av andelen 

oberoende styrelseledamöter i sin forskning. Med detta som grund motiverar vi 

sammanställningen som gjorts för denna variabel, det vill säga att oberoende mäts utifrån 

andelar. En ledamot har i vår undersökning ansetts som oberoende om denna inte har eller har 

haft någon typ av affärsmässig relation till bolaget, bolagets ledning eller till bolagets större 

aktieägare (Kollegiet, 2016). Anledningen till att en internationell studie inte används som 



 

 

 

51 

 

underlag för definitionen av oberoende är för att olika länder definierar begreppet på olika 

sätt. Eftersom urvalet hämtats ur en svensk kontext används den svenska akademiska 

definitionen av oberoende. Variabeln har till en början mätts som en dummyvariabel då varje 

ledamot studerats var för sig för att se om denne ses som oberoende till företaget eller inte. 

Samtliga ledamöter i respektive styrelse har sedan sammanställas för att beräkna andel 

oberoende ledamöter i styrelsen och variabeln har därför slutligen mätts som en kvotvariabel. 

 

4.3.3.5 Interlocks 

 

Mätning av variabel: Genomsnitt antal interlocks per styrelse medlem 

 

En studie som tar interlocks i beaktande är Ashwin, Krishnan & George (2016). Här mäts 

interlocks utifrån andelen interlocks i styrelsen. En annan studie som mäter interlocks på 

samma sätt är Haunschild & Beckman (1998). I båda dessa studier definieras och mäts 

interlocks som en ledamot som är med i fler än en styrelse. Variabeln har mätts utifrån antalet 

styrelser respektive ledamot sitter i exklusive det aktuella företagets styrelse och utifrån detta 

har sedan ett genomsnitt beräknatas fram per styrelsemedlem i respektive styrelse. 

4.3.3.6 VD i styrelsen 

 

Mätning av variabel: Sitter företagets VD med i styrelsen, kodas: NEJ=0, JA=1 

 

En studie som undersöker variabeln VD i styrelse är Vintilă, Onofrei & Gherghina, (2015). I 

Vintilă et al.s (2015) studie avgränsas dock variabeln till kvinnlig VD i styrelse. Detta var till 

en början även de mått vi hade som avsikt att använda för denna variabel. Dock kom vi fram 

till att detta, i vårt fall, skulle resultera i ett svagt underlag då mycket få företag i vårt urval 

hade en kvinnlig VD i styrelsen. Med detta som grund valde vi istället att bredda variabeln 

och undersöka VD i styrelsen oberoende av dess kön. Variabeln mäts som en dummyvariabel 

med två utfall, antingen sitter företagets VD i styrelsen eller så gör den det inte. 
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4.3.3.7 Kön 

 

Mätning av variabel: Andel kvinnliga ledamöter i procent 

 

Chen, Lin & Yi (2008) använder kön som en styrelsevariabel i sin forskning och mäter den 

utifrån andelen kvinnor som sitter i styrelsen. Även Muttakin, Khan & Subramaniam (2015) 

studerar denna styrelseegenskap i sin forskning och mäter variabeln på samma sätt. Även i 

vårt fall mäts variabeln utifrån andelen kvinnor och därför kommer variabeln mätas som en 

kvotvariabel.  

4.3.4 Modererande variabel 

 
4.3.4.1 Kvinnlig VD 

 

Mätning av variabel: har företaget en kvinnlig VD, kodas: NEJ=0, JA=1 

 

En studie som undersöker variabeln kvinnlig VD är Vintilă, Onofrei & Gherghina (2015). Här 

mäts variabeln som en dummyvariabel, det vill säga antingen har företaget en kvinnlig VD 

eller så har det inte det. Med denna studie som grund kommer även vi använder detta mått för 

att mäta huruvida företagen har en kvinnlig VD eller inte. Eftersom variabeln kvinnlig VD 

avses att vara en moderator kommer den att kombineras med en annan variabel, i detta fall 

andelen kvinnor i styrelsen för att undersöka om det eventuella sambandet mellan andel 

kvinnor i styrelsen och andel kvinnor i ledningsgruppen blir starkare. 

 

4.3.5 Kontrollvariabler 

 
4.3.5.1 Företagets storlek 

 

Företagets storlek anses utifrån Guest, (2008) studie ha starkt samband med större styrelser 

vilket vi också anser skulle ge kopplingen till att större företag anses ha större 

ledningsgrupper. Eftersom större ledningsgrupper skulle kunna tänkas påverka 

könsfördelningen tar vi med detta som en kontrollvariabel med ett antagande om att en större 

ledningsgrupp har positiv påverkan på könsfördelningen i ledningsgruppen. Ett annat 

argument är också att i mindre företag tenderar styrelser att vara mer utnyttjade och styrda av 

ägarna och VD:n (Castaldi & Wortman, 1984). Detta kan på så sätt eventuellt påverka 
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könsfördelningen i ledningsgruppen i både positiv och negativ riktning eftersom detta beror 

på vad ägare och VD har i åtanke kring könsfördelningen. Är VD:n en kvinna skulle det antas 

påverka könsfördelningen i positiv riktning eftersom kvinnor föredrar att samarbeta med 

andra kvinnor, på samma sätt som män föredrar att samarbeta med andra män (Turner, 1989; 

Antaki & Widdicombe, 1998; Jonnergård & Stafsudd, 2009). 

 

Mätning av variabel: Antal anställda 

Antalet anställda: Tansel & Gazîoğlu (2014) använder antal anställda i sin forskning för att 

mäta företagets storlek. Vi kommer också använda antal anställda för att avgöra företagets 

storlek. Detta kommer mätas genom att samtliga anställda inom hela företaget tas i beaktande. 

 

4.3.5.2 Bransch 

 

Mätning av variabel: kodas: varje bransch avser att kodas var för sig som en dummyvariabel, 

1=ingår i den aktuella branschen, 0=ingår inte i den aktuella branschen.  

Företagets bransch väljer vi som kontrollvariabel då branschen kan påverka vilken syn 

företaget har på kvinnor samt vilket kön som anses lämpas bäst i branschen. Exempelvis ses 

arbeten inom industribranschen oftast som manliga yrken, vilket då skulle kunna tänkas leda 

till att även ledningsgrupper inom denna bransch är mansdominerade. Detta antagande görs 

utifrån Hillman, Shropshire & Cannella (2007) studie där de hävdat att branscher med mycket 

kvinnlig arbetskraft även tenderar att ha fler kvinnliga ledare. I Brown, Brown & 

Anastasopoulos (2002) studie framgår det även att kvinnor är mer benägna att sitta i styrelser 

inom vissa branscher. Könsfördelningen i ledningsgruppen skulle kunna tänkas påverka både 

positivt och negativt beroende på vilken bransch det handlar om. I Muslu (2010) studie 

används företagens bransch som en variabel där branscherna fördelas in i tio olika grupper. 

Även vi kommer dela in branscherna i tio grupper, liknande den indelning som Muslu (2010) 

använt sig av. Dock kommer vår gruppering skilja sig något eftersom vi använder oss av 

företag på Stockholmsbörsen och kommer därför utgå från deras bransch-indelning, vilken är 

följande: 

·    Olja och gas 

·    Material 

·    Industri 
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·    Konsumentvaror 

·    Konsumenttjänster 

·    Sjukvård 

·    Telefoni 

·    Allmännyttiga tjänster 

·    Teknik 

·    Finansiellt 

 

Variabeln kommer mätas som en dummyvariabel för varje enskild bransch. Är företaget ett 

finansiellt företag kommer det kodas med siffran 1 under denna bransch och med siffran 0 

under alla andra branscher. Detta görs för att sammanställningen sedan ska kunna föras in och 

testas statistiskt i datorprogrammet SPSS. 

 

4.3.5.3 Bolagets ålder 

 

Mätning av variabel: Antal år sedan företaget grundades. 

En annan kontrollvariabel som kommer användas är bolagets ålder. Åldern på företaget skulle 

kunna påverka företags struktur på ledningsgruppen samt företagets rykte och värderingar. 

Detta är faktorer som skulle kunna påverka könsfördelningen i ledningsgruppen i både positiv 

och negativ riktning beroende på vad företaget varit med om historiskt sätt. Med detta menar 

vi att om företaget har varit mycket i fokus och är beroende av ett gott rykte på marknaden 

bör de ta ryktesrisken i beaktande i en högre grad. På så sätt bör de även ta könsmångfald i 

beaktande då det ger förutsättningar för ett bättre rykte. Ett företag som inte exponeras 

exempelvis i media och som inte ligger i fokus tar inte heller lika stora risker att drabbas av en 

företagsskandal i detta avseende. Eccles, Newquist, & Schatz, 2007 diskuterar i sin forskning 

kring rykte och dess påverkan på företag. En studie som använder företagets ålder som 

kontrollvariabel är Volonté & Gantenbeins (2016). Här mäter de variabeln utifrån antal år 

som gått sedan företaget startades. På samma sätt avser vi att beakta företagets ålder och detta 

kommer mätas utifrån när företaget grundades till det aktuella året vi undersöker (antingen 

2010, 2011 eller 2012). 
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4.3.5.4 Humankapital 

 

Om ledningsgruppen är homogen, det vill säga består av personer mer likartat humankapital, 

kan det innebära att företag även har en låg andel kvinnor i sin ledningsgrupp eftersom det 

ökar gruppens olikheter. Om humankapitalet varierar är chansen större att andelen kvinnor är 

högre eftersom de genererar ytterligare olikhet och komplement i företaget (Keck, 1997; 

Björkmo, 2008). Mångfald är något som genererar legitimitet hos företag och på dagens 

konkurrenskraftiga arbetsmarknad är detta något som är viktigt för många företag. Det 

främsta argumentet för att mångfald i ledningsgruppen har ett positiv påverkan på andelen 

kvinnor i ledningsgruppen är att om företaget ser positivt för mångfald i andra avseenden ex. i 

form av nationalitet eller utbildningar bör de även vara positiva till mångfald i form av olika 

kön. Företagens rykte kan även förbättras genom en större andel kvinnor i styrelsen eftersom 

det skapar legitimitet (Brammer, Millington och Paveli, 2009). På samma sätt antar vi att en 

större andel kvinnor i ledningsgruppen kan skapa legitimitet hos företagen. 

Mätning av variabel: Mäter hur stor andel av ledningsgruppen som har respektive egenskap. 

Avser att mätas utifrån fem olika egenskaper: 

 

Andel personer i ledningsgruppen  med internationellt ursprung 

I Nielsen & Nielsens (2013) studie används nationalitetsmångfald i ledningsgruppen som en 

oberoende variabel. Här mäts variabeln som kontrollvariabel och som en dummyvariabel, 

antingen är de utländska eller så är de inhemska. Andra studier som mäter nationalitet på detta 

sätt är Ujanwas (2012) och Muttakin, Khan & Subramaniams (2015) studier. Utifrån dessa 

studier har även vi valt att ta ledningsgruppens nationalitetsmångfald i beaktande. Vi avser 

även att mäta egenskapen med samma mått som ovanstående studier, det vill säga andelar 

internationella ledamöter. På samma sätt som för den oberoende variabeln nationalitet 

kommer personer från länder i Skandinavien betraktas som inhemska (Sinani, Stafsudd, 

Thomsen, Edling & Randoys, 2008) och avgöras utifrån huruvida personernas namn är dansk-

, norsk- eller svensk-klingande. 
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Andel i ledningsgruppen med internationell kunskap/erfarenhet, det vill säga som tidigare 

studerat eller arbetat utomlands. 

I Volonté & Gantenbeins (2016) studie mäts humankapitalet delvis utifrån respektive person i 

ledningsgruppens internationella erfarenheter. Här mäts variabeln först som en 

dummyvariabel på respektive person i ledningsgruppen, antingen besitter personen i fråga 

denna erfarenhet eller så gör den det inte. Utifrån detta görs sedan en sammanställning för 

respektive styrelse som mäts som en kvotvariabel, det vill säga andelen av personer i 

ledningsgruppen som har internationella erfarenheter. På samma sätt har vi valt att använda 

internationella erfarenheter som ett mått för att undersöka ledningsgruppens humankapital. 

Huruvida en person i ledningsgruppen besitter denna kunskap avgörs utifrån om personen har 

erfarenheter i form studier eller arbete i utlandet.  Även här har vi valt att betrakta länder i 

Skandinavien som inhemska. På så sätt har ledamöter med erfarenhet av studier eller arbete i 

Norge och Danmark inte betraktats som ledamöter internationell kunskap (Sinani, Stafsudd, 

Thomsen, Edling & Randoys, 2008). 

 

Utbildningsgrad i ledningsgruppen 

 

I Baruch och Lavi-Steiners (2015) artikel används utbildning som ett mått för att mäta 

humankapital. Här mäter det utbildningsgraden utifrån om respondenterna har en MBA-

examen, UG-examen eller ingen examen alls. Utifrån Baruch & Lavi-Steiners (2015) artikel 

har även vi valt att använda utbildning som ett mått på ledningsgruppens humankapital. Dock 

har vi valt att mäta utbildningsvariabeln annorlunda, då vi kommer gradera utbildningsnivån 

på ett annat sätt. I vår undersökning kommer utbildningsnivån graderas utifrån ett genomsnitt 

av hur många utbildningar respektive person i ledningsgruppen har examen i och avser att 

kodas på följande sätt: Saknar examen från universitet, högskola eller yrkeshögskola=0, Har 

en examen från universitet, högskola eller yrkeshögskola=1, Har fler än en examen från 

universitet, högskola eller yrkeshögskola=2. Anledningen till att vi valt att mäta 

utbildningsgraden på detta sätt är för att även andra typer av utbildningar än UG och MBA 

genererar humankapital i en ledningsgrupp. Ett alternativt sätt att mäta utbildningsgraden 

hade varit att gradera utifrån grad av examen, det vill säga kandidat-, magister- eller 

masterexamen. Dock anser vi att denna mätningsmetod skulle generarera ett alltför osäkert 

resultat då det mycket lätt utstår fel när vi ska värdera huruvida utbildningarna hos samtliga 

personer motsvarar antingen en kandidat-, magister- eller masterexamen. 
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Andel i ledningsgruppen som har erfarenheter som VD 

 

I Dunns (2012) studie används erfarenheter som VD som en egenskap för att till viss del mäta 

humankapitalet i ledningsgruppen. Här mäts egenskapen till en början som en dummyvariabel 

på respektive person i ledningsgruppen, det vill säga antingen besitter personen i fråga denna 

erfarenhet eller så gör den det inte. Detta sammanställs sedan för respektive ledningsgrupp för 

att få ut andelen personer i ledningsgruppen som har denna erfarenhet. Även Volonté & 

Gantenbein (2016) mäter humankapitalet utifrån denna egenskap och har även valt att mäta 

den utifrån andel personer i ledningsgruppen som besitter denna erfarenhet. På samma sätt har 

vi valt att använda och mätta variabeln. 

 

Genomsnitt antal styrelser för ledningsgruppen 

 

I Daily, Certo & Daltons (1999) studie mäts humankapitalet genom att de tittar på om 

ledningsgruppen har styrelseerfarenhet. Detta beräknas först utifrån varje enskild person i 

ledningsgruppen som sedan används som grund för att beräkna ett genomsnitt. Vi kommer 

mäta denna variabel genom att räkna ihop varje enskild ledamots antal styrelseuppdrag som 

personen sitter eller tidigare suttit i och sedan ta ett genomsnitt för hela styrelsen.   

 

4.3.5.5 Ledningsgruppens storlek 

 

Mätning av variabel: Antal personer i ledningsgruppen. 

Zahra & Pearce (1989) hävdar även i sin studie att större styrelser antas ha mer varierande 

utbildning, bakgrund, kompetens och bredare perspektiv. Detta borde även gälla 

ledningsgruppen, vilket då leder till att större ledningsgrupper antas vara mer heterogena, 

vilket i sin tur skulle kunna tänkas påverka företagets syn av heterogenitet utifrån 

könsaspekten. Där av skulle ledningsgruppens storlek kunna vara en variabel som kan 

påverka könsfördelningen i ledningsgruppen. En tidigare studie som använder 

ledningsgruppens storlek som variabel är Di´az-Ferna´ndez, Gonza´lez-Rodri´guez & Pawlak, 

(2014) där de använder antalet personer i ledningsgruppen som mått. Även Knockaert, 

Bjornali, & Erikson (2015) använder ledningsgruppens storlek som en variabel i sin studie 

och mäter den på samma sätt. Utifrån dessa studier har även vi valt att mäta ledningsgruppens 

storlek utifrån antalet personer som sitter i ledningsgruppen. I vår studie kommer antalet 
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personer som sitter i ledningsgruppen beräknas för respektive år vi undersöker, det vill säga 

antingen 2010, 2011 eller 2012. 

 

4.3.5.6 Ledningsgruppens varaktighet 

 

Mätning av variabel: Genomsnittlig varaktighet för respektive ledningsgrupp. 

Personer med längre varaktighet anses vara mer konservativa (Golden et al., 2001). Detta 

borde leda till att dessa ledningsgrupper inte vill förändra företaget i lika stor utsträckning 

som ledningsgrupper med kortare varaktighet. Detta kan göra att företagen bli mer 

konservativt till förändringar i sin helhet, vilket rimligtvis även bör påverka könsfördelningen 

i ledningsgruppen. Tidigare forskning som använder ledningsgruppens varaktighet som en 

variabel är Li (2008). I denna studie mäts variabeln med måttet “antal år personen har suttit i 

företagets ledningsgrupp”. Detta sammanställs sedan för att beräkna en genomsnittlig 

varaktighet för respektive ledningsgrupp. Utifrån denna studie har även vi valt att mäta 

ledningsgruppens varaktighet med detta mått. Detta kommer i vår studie beräknas utifrån det 

år respektive person tillsattes i ledningsgruppen fram till de aktuella år vi undersöker, det vill 

säga antingen år 2010, 2011 eller 2012. 

 

4.3.5.7 Medelålder i ledningsgruppen 

 

Mätning av variabel: Medelålder i respektive ledningsgrupp 

Den yngre generationen är uppväxt i ett samhälle där jämställdhet varit ett mycket aktuellt 

och debatterat ämne, där könsfördelningen i ledningsgruppen haft stort fokus (Mensi-

Klarbach, 2014). Det är även så att äldre personer anses vara mindre öppna för nya idéer och 

beteenden (Hambrick & Mason, 1984). Detta bör på så sätt innebära att äldre personer inte 

vill förändra företaget i riktning mot en jämnare könsfördelning i lika stor utsträckning som 

yngre personer. Detta då vi gjort ett antagande om att de förändringar som måste göras inom 

företag för att förändra könsmångfalden kräver nytänkande och förändringsvilja. Dessa 

argument stärker antagandet om att åldern på personerna i ledningsgruppen kan tänkas 

påverka könsfördelningen i ledningsgruppen. En högre medelålder i ledningsgruppen tror vi 

på så sätt kommer påverka andelen kvinnor i ledningsgruppen i negativ riktning medan en 

lägre medelålder borde påverka företagskulturen i en riktning som kan främjar könsmångfald. 

Rivas (2012) är en tidigare studie som använder ledningsgruppens ålder som en variabel. I 
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denna studie mäts ålder med ledningsgruppens medelålder som mått. På samma sätt har även 

vi allt att mäta variabeln och kommer beräkna medelåldern utifrån respektive ledamots ålder 

det aktuella året som studeras (antingen 2012, 2011 eller 2010). 

4.4 Dataanalys 

4.4.1 Val av modell och alternativa modeller 

För att komma fram till vår slutmodell har vi studerat undersökningens bivarita test, pearson r 

samt tittat på de olika VIF-värdena som kan avläsas i den multipla regressionsanalysen. 

Utifrån detta kan vi se hur de olika variablerna korrelerar med varandra. Den valda 

slutmodellen som vi redogör för ovan kan påvisa signifikans mellan några oberoende 

variabler och den beroende variabeln. Den redogöra även för godtagbara VIF-värden hos 

samtliga variabler samt visar att modellen har en bra förklaringsgrad och därför har vi valt 

denna modell som slutmodell. 

 

För att finna den modell som passar bäst till vår data har vi fått testa oss fram med olika 

kombinationer av olika mått och tester. Till att börja med har vi testat oss fram för att hitta det 

mått på den beroende variabeln som funkar bäst med resterande data. Eftersom våra tre 

alternativmått för den beroende variabeln består av olika typer av variabler kommer valet av 

mått även påverka val av test. Eftersom procent-måttet kategoriseras som en kvot-variabel 

tillämpas testet multipel regressionsanalys för detta mått. Används däremot måtten ”critical 

mass” och ”jämställdhetskravet” för den beroende variabeln tillämpas testet logistisk 

regression. Detta eftersom dessa två mått kategoriseras som dummy-variabler. 

En logistisk regression visade sig dock inte vara bäst lämpad i vårt fall, vilket framgick av 

utfallet när vi gjorde ett test med “critical mass” som beroende variabel. Detta beror på att 

modellen får ett mycket högt procent-värde i block 0. Om modellen och datan som används 

har en god passform ska detta procent-värde anta ett lågt värde i block 0, därför kan vi 

konstatera att modellens höga procent-värde inte kan accepteras och att detta test där av inte 

är applicerbart på den data vi använder oss av. Anledningen till att vi, i denna modell, fick ett 

högt procent-värde beror med största sannolikhet på att vårt urval består av få observationer 

som uppnår ”critical mass”. Detta betyder att det begränsade urvalet har resulterat i en modell 

med låg förklaringsgrad som har för lite underlag för att kunna dra några generella slutsatser 

om eventuella samband. Detta innebär att det kan finnas olika samband även med “critical 
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mass” som mått för den beroende variabeln men att dessa inte kan bekräftas på grund av 

modellens svaga förklaringsgrad. 

 

Som det framgår av operationaliseringen var tanken att en logistisk regression skulle göras 

även utifrån måttet ”jämställdhetskravet” för den beroende variabeln. Dock valde vi att 

utesluta detta mått med samma motivering som för ”critical mass”-måttet. Eftersom dessa 

mått bygger på en viss andel kvinnor drog vi en rimlig slutsats, att om urvalet är för begränsat 

utifrån en andel om 30 % kvinnor (“critical mass”) kommer urvalet begränsas ytterligare med 

ett mått om 40 % kvinnor (“jämställdhetskravet”). Utifrån dessa reflektioner konstaterade vi 

att procent-måttet är det bästa måttet för undersökningens beroende variabel och på så sätt 

blev även den multipla regressionsanalysen de test som tillämpas i denna undersökning. 

Utöver den beroende variabeln har vi haft alternativa mått även för den oberoende variabeln 

kvinnor i styrelsen. På samma sätt som i den beroende variabeln testade vi olika modeller 

utifrån de tre måtten; procent, ”critical mass” och ”jämställdhetskravet”. Även för den 

oberoende variabeln bestämde vi oss för att i slutmodellen använda oss av måttet “andel 

kvinnor”. Detta återigen på grund av att det är få företag som uppnår “critical mass” och ännu 

färre som uppnår “jämställdhetskravet”, vilket gör det svårt att finna samband och få en 

trovärdig modell. 

Som vi även kommer återkomma till i känslighetsanalysen har vi testat tre olika mått för att 

mäta företagets storlek och att måttet antal anställda tillämpades i slutmodellen. Anledningen 

till att måttet antal anställda valdes till slutmodellen är för att det var detta mått som passade 

bäst med övriga data. Detta grundar vi på hur variablerna korrelerade med varandra samt olika 

VIF-värden som variablerna fick i testerna med de olika måtten på variabeln. 

Innan vi bestämde oss för att använda måttet kvinnlig VD som moderator testade vi en 

alternativ moderator, vilken var variabeln VD i styrelse. Båda måtten har testats som 

moderatorer till sambandet mellan andelen kvinnor i styrelsen och andelen kvinnor i 

ledningsgruppen. Anledningen till att variabeln VD i styrelse exkluderades som moderator var 

dels för att det inte, statistiskt sett, gick att påvisa någon modererande effekt på den beroende 

variabeln och dels för att detta mått resulterade i en modell med en sämre förklaringsgrad till 

undersökningens beroende variabel. 
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4.4.2 Val av test 

Deskriptiv statistik: 

Inledningsvis kommer vi göra en så kallad deskriptiv statistik sammanställning. Detta är inget 

test som testar variablerna mot varandra utan en sammanställning av samtliga variabler. Det 

som är mest relevant för finna eventuella tryckfel vid datainsamlingen är att undersöka max- 

och minimivärdet för respektive variabel då man lätt kan se om de antar ett orimligt högt eller 

lågt värde. I sammanställningen kan man även se medelvärdet och standardavvikelser hos 

samtliga variabler och genom en kompletterande frekvenstabell kan även medianvärde 

inkluderas.  Även Skewness-värdet, som visar hur datan är fördelad hos respektive variabel, 

inkluderas i den deskriptiva statistiken. 

 

Pearson r: 

Pearson r är ett bivariat test, vilket innebär att den endast ställer två variabler mot varandra. 

Pearson r används för att testa om modellens olika variablerna korrelerar med varandra. Om 

två variabler korrelerar med varandra innebär detta att det finns ett samband mellan dem. Om 

det finns ett starkt positivt samband mellan variablerna kommer korrelationsvärdet vara nära 

1. Är det positiva sambandet däremot svagt kommer korrelationsvärdet vara nära 0. Detta 

innebär att positiva korrelationerna endast kan anta värden inom intervallet 0 och 1. 

Variablerna kan även ha negativa samband med varandra, i dessa fall antar korrelationen ett 

värde mellan intervallet -1 och -0. Ett alternativt test som testar samma sak är Spearman rho. 

(Bryman och Bell, 2003). Spearman-testet är mer förekommande om modellen inte är 

normalfördelad, dock gäller detta endast om modellen beaktar färre än 100 observationer. 

Med observationer på ett antal över 100 fungerar Pearson r lika bra oavsett modellens 

normalfördelning. (Allison, 1999) Eftersom vår modell tar 314 observationer i beaktande är 

Pearson r det test som är bäst lämpat för vår modell. 

 

Multipel regressionsanalys vs. Logistisk regression: 

I vårt fall ska även ett multivariat test göras eftersom vi avser att studera hur flera variabler 

påverkar den beroende variabeln när andra viktiga faktorer tas i beaktande. Precis som ett 

bivariat test avser testet att finna samband mellan variabler men tar fler variabler i beaktande 

och inte endast två variabler mot varandra. Det finns flera olika typer av multivariata tester 

men som tillämpas utifrån variablernas karaktär. (Andersson, 1994; Draper & Smith, 1981) I 

vårt fall är det framför allt två typer av test som är mest relevanta. Vilket test vi kommer 
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använda oss av beror på hur vår slutmodell artar sig, det vill säga vilket mått som tillämpas 

för den beroende variabeln. 

 

Det första alternativet är en multipel regressionsanalys. Detta test används när man har en 

beroende variabel som tillhör kategorin kvot-variabel (Andersson, 1994; Draper & Smith, 

1981). Detta test kommer alltså tillämpas om vi beslutar oss för att tillämpa procent som mått 

för den beroende variabeln. Det andra alternativet är en logistisk regression, vilket är ett test 

som tillämpas när den beroende variabeln tillhör kategorin dummy-variabel (Andersson, 

1994; Draper & Smith, 1981). Detta innebär att det är en logistisk regression som kommer 

tillämpas om den beroende variabeln mätts med något av måtten ”critical mass” eller 

”jämställdhetskravet”. 

4.5 Reliabilitet 

En studies reliabilitet beror på dess pålitlighet, det vill säga om den vid ett senare tillfälle kan 

göras om med likartat utfall. Om så är fallet har studien en hög reliabilitet om den däremot vid 

ett senare tillfälle skulle ge ett annorlunda resultat innebär det att den har en låg reliabilitet. 

(Eliasson, 2013; Holme & Solvang, 1997) I vår undersökning har vi lagt mycket fokus på 

operationaliseringen då vi varit noga med att måtten vi applicerar på respektive variabel är 

godtagbara mått. Huruvida ett mått är godtagbart har vi gjort antaganden utifrån att de mått vi 

applicerar använts som mått i tidigare forskning för samma variabel. På så sätt får vår 

undersökning en hög reliabilitet. Genom att tydligt motivera och redogöra för samtliga 

variabler och noggrant redogöra för hur de avser att mättas bör studien med stor sannolikhet 

kunna göras om med samma utfall. Vi har även försökt att vara mycket tydliga med hur data 

kring respektive variabel inhämtas, vilket för majoriteten av variablerna varit från 

årsredovisningar. Variabler som hämtats från andra typer av källor har vi poängterat för att 

vara så tydliga som möjligt. Detta ökar sannolikheten för att studien skulle kunna göras om 

vid ett senare tillfälle med ett mycket likartat resultat och där av ökar undersökningens 

reliabilitet ytterligare. 

4.6 Validitet 

Huruvida en studie har hög validitet påverkas av dess giltighet, det vill säga om studien mäter 

det som den avser att mäta. Validitet handlar alltså om studiens riktighet där hög sannolikhet 
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för riktighet ger hög validitet. En studie med hög validitet kräver även att reliabiliteten är hög, 

vilket innebär att studien inte kan ha hög giltighet samtidigt som den har låg pålitlighet. 

(Eliasson, 2013; Bryman & Bell, 2003) Eftersom vi i denna uppsats använder oss av objektiv 

data, det vill säga data som är inte kan påverkas av personliga reflektioner ger det vår 

undersökning hög validitet och styrker dess riktighet. Dessutom ökar studiens validitet 

ytterligare genom att samtlig data inhämtats från offentliga dokument, i detta fall 

årsredovisningar som kontrollerats av externa revisorer, vilket även är något som tyder på 

riktighet. Validiteten höjs ytterligare då vi testar oss fram med olika typer av mått för vissa 

variabler för att finna de mått som bidrar till en modell med hög förklaringsgrad.   

4.7 Etiska aspekter 

När man utför en studie och inhämtar olika typer av data är det viktig att tänka på de etiska 

aspekterna, exempelvis att behandla känslig information med försiktighet och att inte hänga ut 

personer eller företag. Den etiska aspekten ska man alltid ha i åtanke oavsett studiens 

karaktär, dock är denna aspekt mindre relevant i vårt fall då all vår data är offentlig 

information som är tillgänglig för allmänheten. 
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5. Empiriskt resultat 

I detta avsnitt redogörs det empiriska resultatet, vilket inleds med enskilda analyser om vad 

de olika testerna visar. Först diskuteras de univarita testerna, det vill säga deskriptiv statistik 

samt normalfördelning och logaritmering. Därefter diskuteras det bivariata testet pearson r 

och sedan det multivariata testet, hierarkisk multipel regressionsanalys. Med det multipla 

testet diskuteras även moderatorn och residualen. Även en känslighetsanalys av modellens 

robusthet genomförs. Avslutningsvis redogörs valet av slutmodell samt förs en diskussion 

kring alternativa mått och modeller. 

 

Måttet som tillämpades för den beroende variabeln är andelen kvinnor i ledningsgruppen 

vilket utgörs av en kvotvariabel vilket gör det möjligt till vissa typer av tester. Eftersom den 

beroende variabeln påverkas av faktorer som kan ta tid innan de ger påverkan, kommer vi 

studera kvinnor i ledningsgruppen med en tidsfördröjning på ett år (Ali et al., 2014).  Vår 

uppsats bygger på paneldata vilket innebär att vi undersöker våra variabler under tre år där vår 

beroende variabel är hämtad från år 2011 - 2013 och våra oberoende variabler samt 

kontrollvariabler är hämtade från år 2010 - 2012. För att visa grundlig statistik kring våra 

variabler så började vi med att göra en univariat analys i form av ett deskriptivt test. Genom 

att göra detta test kunde vi se om felaktigheter uppstått kring datan exempelvis vid 

datainsamlingen. För att undersöka hur korrelationen och hur signifikansen är mellan våra 

variabler gjorde vi en bivariat analys i form av en Pearson r tabell. Slutligen kommer vi göra 

en multipel regressionsanalys, vilket är de test som kommer få mest fokus i den empiriska 

undersökningen. 

5.1 Inledande analys 

5.1.1 Univariat analys 

Vi har valt att göra en univariat analys för att visa hur det lägsta värdet, högsta värdet, 

medelvärde, median och standardavvikelsen ser ut för våra variabler. Genom att göra ett 

deskriptivt statistiskt test kompletterat med ett frekvenstest får vi fram dessa värden för våra 

variabler. 
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Som framgår i tabell 4 nedan så har den beroende variabeln andelen kvinnor i 

ledningsgruppen ett lägsta värde på 0 % och ett högsta värde på andelen kvinnor i 

ledningsgruppen på 75 %. Medelvärdet var 15,9 % vilket innebär att det i genomsnitt är 

ungefär 16 % kvinnor i ledningsgrupparna hos observationerna i vårt urval. 

 

För de oberoende variablerna går de att utläsa av tabellen att medelåldern på styrelsen visar att 

den lägsta genomsnittliga åldern på styrelsen är ungefär 41 år och den högsta är ungefär 68 år. 

Medelvärdet på åldern ligger på cirka 56 år. Den genomsnittliga varaktigheten i styrelsen var 

som minst 0 år och den högsta var 17 år. Medelvärdet för varaktigheten är på 5 år. Andel 

internationella ledamöter i styrelsen är 0 som lägst, 80 % som högst och har ett medelvärde på 

8,4 %. Tabellen visar vidare att minsta andelen oberoende ledamöter i styrelserna är 0 % och 

högsta andelen är 100 % med ett medelvärde på 68 %. Genomsnitt antal interlocks har ett 

minsta värde på 0,33 vilket innebär att den/dessa styrelser med minst interlocks utgavs av att 

varje styrelsemedlem i genomsnitt satt 0,33 styrelser. Högsta värdet visar ett genomsnitt på 9 

interlocks per ledamot samt ett medelvärde på ungefär 3,8 interlocks. Variabeln andel 

kvinnliga ledamöter visar ett lägsta värde på 0 %, ett högsta värde på 60 % samt ett 

medelvärde på cirka 23 %. Variabeln kvinnlig VD utgörs av en dummyvariabel vilket gör att 

lägsta och högsta värdet inte går att analysera då variabeln antingen är 0 eller 1. Medelvärdet 

är dock mer intressant då den visar ett värde på 0.07 vilket innebär att det endast var 7 % av 

företagen som hade en kvinnlig VD. 

 

Antal anställda valdes som mått för att mätta företagets storlek. Variabeln antal anställda har 

ett genomsnitt på 8860 anställda och företagen är i genomsnitt 51 år gamla. Vidare går de att 

se att andelen internationella medlemmar i ledningsgruppen är 26 %. Genomsnittet på 

internationell kunskap i ledningsgruppen är 41,5 %. Utbildningsgraden i ledningsgruppen är 

ungefär 1,2 vilket innebär att utbildningsgraden är något högre än en utbildning i snitt per 

ledningsgrupp. Genomsnittet på VD-erfarenhet i ledningsgruppen är 41,5 % och 

ledningsgruppens storlek består i genomsnitt av ungefär 7 personer. Medelåldern på 

ledningsgruppen är i genomsnitt ungefär 48 år och variabeln VD i styrelsen har ungefär 

vartannat företag. 

 

I tabell 1 framgår också ett medianvärde som går att jämföra med medelvärdet för att se 

fördelningen av datan. Vid större avvikelse mellan medelvärde och median är datan 
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snedfördelad, vilket innebär att variabeln inte har en normalfördelning. Som går att se i 

tabellen är det två av variablerna som har anmärkningsvärd avvikelse mellan medelvärdet och 

medianen. Först ser vi att antal anställda har en median på ungefär 566 antal anställda och 

som nämnds innan ett medelvärde på 8860 antal anställda. Utifrån detta kan vi konstatera att 

denna variabel är snedfördelad. Vidare går det också se att bolagets ålder har en median 25 år 

medan medelvärdet är på 52 år. Även här föreligger en stor avvikelse mellan dessa värden, 

vilket gör det möjligt att säga att variabeln inte har en normalfördelning. Vid stora avvikelser 

mellan medelvärdet och medianen kan det vara bra att titta närmare på variablerna för att 

eventuellt göra dem mer normalfördelade. Då kan man exempelvis logaritmera variabeln för 

att fördela datan så den passar bättre in i modellen. I nästa avsnitt (5.1.1 Normalfördelning) 

kommer detta diskuteras vidare och vi kommer även visa hur normalfördelningen går att 

förbättra genom att logatimera. 

 

Som framgår i tabellen så har medelåldern i styrelsen en standardavvikelse på 4 år, vilket 

innebär att det flesta av personerna är runt 54 - 60 årsåldern eftersom medelvärdet var 56 år. 

Genomsnittliga varaktigheten har en standardavvikelse på 3 år. Vad som går att säga om 

varaktigheten är att de flesta styrelserna har en genomsnittlig varaktighet inom 4 - 7 

årsintervallet. Standardavvikelsen för andel kvinnor är 12 %, vilket innebär att de flesta 

styrelserna har ungefär 17-30 % andel kvinnor i ledningsgruppen. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik 

  Minimum Maximum Medelvärde Median 
Stand. 

avvikelse 

Beroende variabel           

Andel kvinnor i ledningsgruppen + 1 år 0% 75 % 15.90 %  14.30 % 14.60 % 

Oberoende variabler           

Medelålder på styrelsen 40,83 67,5 55,65 55,88 4,36 

Genomsnittlig varaktighet i styrelsen 0 16,86 4,83 4,33 2,66 

Andel internationella ledamöter 0 % 80 % 8,40 % 0 % 16 % 

Andel oberoende ledamöter 0 % 100 % 68 % 67 % 20 % 

Genomsnitt antal interlocks 0,33 9 3,76 3,59 1,44 

VD i styrelsen 0 1 0,48 0 0,5 

Andel kvinnliga ledamöter 0 % 60 % 23 % 22 % 12 % 

Kvinnlig VD 0 1 0,07 0 0,26 

Modererande 0 0,6 0,02 0 0,09 

Kontrollvariabler           

Antal Anställda 5 279 641 8860 565,5 29 683 

Bolagets ålder 3 323 51,9 25 55,47 

Andel internationella medl. i 
ledningsgruppen 

0 % 100 % 26 % 20 % 25 % 

Internationell kunskap i 
ledningsgruppen 

0 % 100 % 41.20 % 39,30% 29.20 % 

Utbildningsgrad i ledningsgruppen 0,5 2 1,18 1,17 0,24 

VD-erfarenheter ledningsgruppen 6.70 % 100 % 41.50 % 40 % 21.20 % 

Ledningens storlek 1 17 7,25 7 2,93 

Genomsnitt år i ledningsgruppen 0 23 6,71 6 4,38 

Medelålder ledningsgruppen 36 57 48,27 49 3,93 

Valid N (listwise) 314         

 

5.1.2 Normalfördelning 

 
5.1.2.1 Logaritmera för bättre normalfördelning 

 

Efter att ha analyserat resultatet i tabell 1 och kommit fram kring att en normalfördelning inte 

föreligger mellan antal anställda och bolagets ålder, har vi valt att titta vidare på dessa 

variabler genom ett Skewness och Kurtosis-test. Normalfördelning innebär en given kurva 

med genomsnittet 0 och standardavvikelsen 1 (Holme & Solvang, 1997). 
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Som sagt valde vi att logaritimera bolagets ålder då denna variabel inte var normalfördelad, 

då den visade ett värde som var relativt långt ifrån noll. Tabell 2 nedan visar hur bolagets 

ålder inte utgörs av en normalfördelning. 

 

Tabell 2. Normalfördelningstest 

 

 

 

 

För att göra bolagets ålder mer normalfördelad så logaritimerade vi även denna. Som vi kan 

se i tabell 3 så har vi nu fått en bättre normalfördelning då värdena är närmre noll. Genom att 

ha en mer normalfördelad variabel kan variabeln i vissa fall passa bättre i modellen.  

 

Tabell 3. Normalfördelningstest efter logaritimering 

 

N=314 N Skewness Kurtosis 

LN-Bolagets ålder 314 0,122 -0,805 
 
 
 
5.1.2.2 Beroende variabel 

 

Som framgår i tabell 4 nedan är den beroende variabel signifikant då den har ett 

signifikansvärde på 0,000, vilket innebär att den inte är normalfördelad. För att variabeln ska 

antas vara normalfördelad ska den anta ett signifikansvärde över 0,05. (Pallant, 2010). Som 

framgår av Allisons (1999) studie så är det inte något problem om den beroende variabeln inte 

är normalfördelning så länge modellen utgörs av 100 observationer eller fler. Multipel linjär 

regressionsanalys är ett relativt robust test vilket gör det möjligt att ha mindre avvikelser från 

normalfördelning. Som framgår i senare avsnitt (5.3.1.3 Standardiserad residual) så var 

residualen så gott som normalfördelad vilket tyder på att variablerna passar bra in i modellen. 

Detta gjorde att vi inte valde att logaritimera fler variabler då de passar in bra i modellen, trots 

att några av variablerna inte är normalfördelade. 

 

  

N=314 N Skewness Kurtosis 

Bolagets ålder 314 2,172 6,26 
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Tabell 4. Normalfördelningstest 

 

        N=314 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Statistic df Sig. 

Andel kvinnor i 

ledningsgruppen + 

1 år 
0,164 314 .000 

 

5.2 Bivariat analys 

5.2.1 Pearson r 

Pearson r bygger på att variablerna som används är normalfördelade för att inte skapa 

missvisande resultat. (Pallant, 2010; Bryman & Bell, 2005) Som framgick i tidigare avsnitt så 

är inte den beroende variabeln normalfördelad, men på grund av att vi har 314 observationer 

så är det ändå godtagbart att tillämpa Pearson r (Allison, 1999). 

 

I tabell 5 nedan visas korrelationskoefficienten (r), vilket är ett mått på hur starkt sambandet 

är mellan variablerna. En stark korrelation utgörs av värdena 1 och -1 och där värden nära 0 

tyder på att det inte finns något samband (Bryman & Bell, 2003). Det som går att se i 

modellen är om variablerna fått signifikans genom att titta på stjärn-markeringen som finns 

över korrelationskoefficienten. Är det en stjärna innebär det att sambandet mellan variablerna 

uppnått en signifikansnivå på 0,05, vilket innebär att det endast är 5 % sannolikhet att 

sambandet är av ren slump. Om sambandet markerats med två stjärnor betyder en 

signifikansnivå på 0.01 - nivån vilket innebär att sambandet har 1 % att vara av ren slump. För 

att det ska finnas ett samband och de ska vara intressant att undersöka värdena krävs det att 

det finns signifikans mellan variablerna. Vi kommer därför bara beskriva det variabler som 

uppnått signifikans. 

 

I tabell 5 går det att se hur den beroende variabeln har ett positivt signifikant samband med 

den oberoende variabeln andel kvinnliga ledamöter. Detta är i enlighet med vår hypotes, då vi 

också förutsåg att sambandet skulle vara av positiv karaktär. Det finns även ett positivt 

signifikant samband mellan den beroende variabel och variabeln kvinnlig VD. Kring denna 

variabel har vi inte skapar någon enskild hypotes då detta är moderatorn. Moderatorn antar vi 

kommer påverka i positiv riktning vilket sambandet visar i pearson r-testet. Vidare finns ett 
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signifikant samband mellan vår beroende variabel och sex kontrollvariabler, vilket utgörs 

av  bolagets ålder, andel internationella medlemmar i ledningsgruppen, internationell 

kunskap i ledningsgruppen, VD-erfarenheter i ledningsgruppen, ledningsgruppens storlek och 

medelåldern i ledningsgruppen. Bolagets ålder har ett negativt signifikant samband med den 

beroende variabeln, vilket är i enlighet med vad vi förutspådde då vi trodde att bolagets ålder 

både kunde få ett negativt och positivt samband. Andel internationella medlemmar i 

ledningsgruppen visar ett negativt signifikant samband, vilket inte är i enlighet med vad vi 

trodde. Både Internationell kunskap i ledningsgruppen och VD erfarenhet har ett negativt 

signifikant samband, vilket inte är i enlighet med vad vi förutspådde då vi trodde att dessa, 

och de andra måtten för humankapital, skulle ha ett positivt samband med den beroende 

variabeln. Det finns ett positivt signifikant samband mellan ledningsgruppens storlek och 

andel kvinnor i ledningsgruppen, vilket är i enlighet med vad vi trodde. Även medelåldern i 

ledningsgruppen är i enlighet med vad vi trodde då variabeln har ett negativt signifikant 

samband med den beroende variabeln. Som framgår i pearson r-modellen så är det ingen av 

de oberoende variablerna som har en för hög korrelation med varandra för att inte få finnas 

med i samma modell. Som Pallant (2010) diskuterar så anses ett r-värde mellan 0.5 - 1 vara av 

hög karaktär. Eftersom det inte finns något av sambanden som korrelerar med varandra i 

sådan hög grad så kommer vi inte gå igenom varje enskilt samband och i vilken utsträckning 

de korrelerar med varandra. 

 

Angående den oberoende variabeln medelålder i styrelsen så finns ett positivt signifikant 

samband med två andra oberoende variabler vilka är genomsnittlig varaktighet och genomsnitt 

antal interlocks. Den oberoende variabeln genomsnittlig varaktighet har utöver ovanstående 

samband ett negativt signifikant samband med andel internationella ledamöter och andel 

oberoende ledamöter. Vidare har variabeln även ett positivt signifikant samband med VD i 

styrelsen. De framgår också i pearson r att variabeln har ett positivt signifikant samband med 

genomsnitt antal interlocks. Andel internationella ledamöter har utöver ovanstående samband 

ett negativt signifikant samband med andel oberoende ledamöter. Vidare går det också utläsa 

att den oberoende variabel andel oberoende ledamöter har utöver ovanstående samband ett 

positivt signifikant samband med andel kvinnliga ledamöter. Genomsnitt antal interlocks 

har utöver ovanstående samband ett positivt signifikant samband med andel kvinnliga 

ledamöter. De samband som variabeln VD i styrelsens har med övriga oberoende variabler har 
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redan diskuterats i ovanstående diskussion. Andel kvinnliga ledamöter har utöver ovanstående 

samband ett positivt signifikant samband med kvinnlig VD. 

Tabell 5. Pearson r 
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5.3 Multivariat analys 

5.3.1 Hierarkisk multipel regressionsanalys 

Som multivariat analys har vi valt att göra ett hierarkisk multipel regression. En sådan modell 

är uppbyggt av olika steg eller så kallade block där variablerna delas in i olika block för att få 

en stegvis bild av hur modellen förändras (Pallant, 2010). Vi har valt att använda oss av två 

steg, vilket gav oss två olika delmodeller för vår multipla regression. I det första steget 

inkluderas endast undersökningens kontrollvariabler, det vill säga hur dessa förklarar den 

beroende variabeln. I det andra steget inkluderas de oberoende variablerna. På så sätt kan man 

se hur modellen förändras och hur våra oberoende variabler ytterligare förklarar variansen i 

den beroende variabeln.  

Tabell 6 redovisar hur vår multipla regressionsanalys ser ut där vi kan se två 

signifikansvärden. Dessa signifikansvärden förklarar den statistiska signifikansen för 

modellerna (Djurfeldt et al, 2010). Som går att avläsa i tabell 6 har båda dessa uppnått 

signifikans. Som Djurfeldt (2010) skriver så är det viktigt att det finns ett signifikant samband 

här för att sedan kunna gå vidare och analysera resterande tabellers värden. 

 

Genom att titta på koefficienten för respektive oberoende variabel och dess signifikans går det 

att bestämma om och hur modellen ger stöd för respektive hypotes och i vilken riktning de 

oberoende variablerna påverkar. Det finns tre olika signifikansnivåer att utgå ifrån vilket är 1 

% - nivån (p<0.01), 5 % -nivån (p<0.05) och 10 % -nivån (p<0.1). Om det är en 

signifikansnivå som är mindre än 0.01 så innebär det med 99 % säkerhet finns det ett 

samband, respektive 95 % säkerhet för 5 % -nivån och 90 % för 10 % -nivån (Bryman & Bell 

2005). Vi har valt att analysera de variabler som uppnått en signifikansnivå på 10 %, men 

kommer beakta om de uppnått en bättre signifikansnivå då det kan stärka antagandet 

ytterligare eftersom det ses som en bättre uppnådd nivå. Utifrån B-koefficienten kan 

sambandet mellan den beroende variabeln gentemot de oberoende variablerna samt 

kontrollvariablerna bedömas. Tecknet före koefficienten B bestämmer riktningen, där plus (+) 

innebär positiv riktning och minus (-) innebär negativ riktning. Siffran bedömer hur stor 

förändringen är mellan den oberoende-/kontrollvariabeln och den beroende variabeln. För att 

undersöka en B-koefficient krävs det att det finns ett signifikant samband för variabeln. Utan 
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ett signifikant samband finns det ingen anledning att analysera B-koefficienten eftersom det 

inte föreligger något samband. (Pallant, 2010). 

 

Sambanden som framgår i modell 1 gäller när vi inte har tagit hänsyn till våra oberoende 

variabler i modellen, utan bara tittar på våra kontrollvariablers påverkan mot den beroende 

variabeln. Eftersom vi främst är intresserade av sambanden när även oberoende variabler är 

inkluderade så väljer vi att inte diskutera och analysera denna modells samband en för en utan 

gör istället en generell reflektion om modellen. 

 

I tabell 6 går det avläsa två olika R Square-värden (R
2
), ett för modell 1 där alla 

kontrollvariabler ingår och ett för modell 2 där samtliga variabler är inkluderade. R Square-

värdet anger hur mycket av den totala variationen som förklaras av de oberoende variablerna 

(Djurfeldt et al., 2012). Om vi först tittar på modell 1 där bara kontrollvariablerna är med så 

går de att se ett R Square-värde på 0,181 vilket innebär att kontrollvariablerna förklarar 18,1 

procent av variationen på den beroende variabeln. Vidare går det se att R Square-värdet är 

0,28 i modell 2 där alla variabler är inkluderade. I tabellen finns även ett R Square Change-

värde på drygt 0,10 och ett p-värde på 0. Detta innebär att Square Change-värdet uppnått en 

signifikans under 1 %. Detta innebär att förändringen i R Square-värdet på 0,10 % är 

signifikant och då av betydelse, det vill säga att den beroende variabel förklaras signifikant 

bättre när även de oberoende variablerna finns med i modellen.  

  

I modell 2 ser vi hur antal anställda har ett positivt signifikant samband med andel kvinnor i 

ledningsgruppen (p=0,022, beta=0,145), vilket innebär att en enhets ökning av denna 

kontrollvariabel skulle öka andel kvinnor i ledningsgruppen med 0,145. Detta är i enlighet 

med våra förutsägelser eftersom vi trodde att företagets storlek både skulle kunna ge en 

positiv och negativ påverkan på andel kvinnor i ledningsgruppen. Det finns ett negativt 

signifikant samband mellan andel internationella medlemmar i ledningsgruppen och andel 

kvinnor i ledningsgruppen (p=0,033, beta=-0,161). Skulle denna kontrollvariabel öka med en 

enhet, skulle den beroende variabeln minska med 0,161. Denna variabel trodde vi dock skulle 

påverka andelen kvinnor i ledningsgruppen i positiv riktning, vilket inte stämmer överens 

med resultatet vi fått i modellen. Vidare finns det ett negativt signifikant samband mellan 

internationell kunskap i ledningsgruppen och andel kvinnor i ledningsgruppen (p=0,06, 

beta=-0,144), vilket innebär att andel kvinnor i ledningsgruppen minskas med 0,144 vid en 
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enhets förändring av internationell kunskap i ledningsgruppen. Vi trodde denna 

kontrollvariabel skulle påverka den beroende variabel i positiv riktning, vilket dock inte 

resultatet visar då den fick ett negativ påverkan. Det finns även ett negativt signifikant 

samband mellan VD-erfarenhet i ledningsgruppen och andel kvinnor i ledningsgruppen 

(p=0,037, beta=-0,127), vilket vi även där trodde skulle påvisa ett positivt samband med andel 

kvinnor i ledningsgruppen. Skulle VD-erfarenhet öka med en enhet skulle andelen kvinnor i 

ledningsgruppen minska med 0,127. Det finns även ett negativt signifikant samband mellan 

medelålder i ledningsgruppen och andel kvinnor i ledningsgruppen (p=0,069, beta=-0,126), 

vilket innebär att andelen kvinnorna i ledningsgruppen skulle minska med 0,126 vid en enhets 

förändring av kontrollvariabeln. Vi förutspådde att denna variabel skulle påverka andel 

kvinnor i ledningsgruppen negativt, vilket överensstämmer med resultatet. 

 

Nu kommer vi till den del av resultatet där vi studerar vilka av våra oberoende variabler som 

fått signifikans med den beroende variabeln och om det föreligger ett positivt eller negativt 

samband. Genom detta kan vi se hur modellen ger stöd för respektive hypotes. Vår oberoende 

variabel genomsnittlig varaktighet i styrelsen har fått ett signifikant samband med andel 

kvinnor i ledningsgruppen (p=0,037). Vidare kan vi se att det föreligger ett negativt samband 

(b=-0,139), vilket innebär att andelen kvinnor i ledningsgruppen minskar med 0,139 vid en 

enhets förändring av genomsnittlig varaktighet i ledningsgruppen. Vidare kan vi konstatera att 

detta är i enlighet med vår hypotes som bygger på ett negativt samband. Andelen kvinnliga 

ledamöter har fått positivt signifikant samband med andel kvinnor i ledningsgruppen 

(p=0,052, b=0,019). Detta innebär att andel kvinnor i ledningsgruppen förändras med 0,119 

vid en enhets förändring av andel kvinnliga ledamöter. Även här kan vi konstatera att detta är 

i enlighet med hypotesen som bygger på ett positivt samband. Vår modererande variabel 

kvinnlig VD*andel kvinnor i styrelsen har även den fått ett positivt signifikant samband med 

andel kvinnor i ledningsgruppen (p=0,083, b=0,224). Detta innebär att när den modererande 

variabeln kvinnlig VD*andel kvinnliga ledamöter förändras med en enhet ökar andel kvinnor i 

ledningsgruppen med 0,224. Hypotesen för den modererande variabeln är uppbyggd på 

antagandet om ett positivt samband, vilket modellen även visar stöd för. 

 

Som framgår i tabeller finns det även ett justerat R Square-värde. Det justerade värdet är ofta 

något lägre på grund av att den justerar bort den förklaringskraft som inte bidrar med något 

vid tillförandet av nya variabler (Aronsson, 1999) Som framgår i tabellen så hade modell 1, 
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ett justerat R square-värde på 0,126 och modell 2 ett värde på 0,209. Detta innebär att vår 

beroende variabel förklaras till större grad när även de oberoende variablerna finns med i 

modellen. De oberoende variablerna förklarar den beroende variabeln till 0,083 när 

justeringarna kring förklaringsgraden tas i beaktande. 

 

Eftersom en multipel regressionsanalys innehåller flera oberoende variabler kan det vara 

viktigt att se så det inte föreligger någon multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. 

Multikollinearitet innebär att de oberoende variablerna korrelerar med varandra vilket kan 

skapa problem om de gör det i alltför hög utsträckning. (Allisson, 1999) För att ta reda på om 

det föreligger en för hög multikollinearitet mellan de oberoende variablerna går det använda 

sig av VIF-värdet eller ett så kallat tolerans-värde. Vi har valt att studera kollineariteten 

utifrån VIF-värdet. Pallant (2010) menar på att VIF-värden under 10 visar på att variabeln inte 

korrelerar i för hög utsträckning för att de ska skapa problem. 

 

Som framgår i tabell 6 så är det högsta VIF-värdet för modell 1 på 2,371 och för modell 2 på 

2,665. Utifrån detta kan vi konstatera att inga av våra variabler ligger i riskzonen för att ha ett 

för högt VIF-värde, som vi nämnt tidigare inte bör vara högre än 10. Vi har en modererande 

variabel vilket ofta har ett högre VIF-värde än andra variabler då de är en variabel som bygger 

på en andraeffekts-påverkan. Eftersom det är en variabel som ger effekt på en annan 

oberoende variabel innan den påverkar den beroende variabeln så finns risk för högre 

multikollinearitet. Som framgår av tabell 6 har den modererande variabeln ett VIF- värde på 

6,541, vilket även detta är ett godtagbart VIF-värde. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förklaringsgraden ökar när de oberoende variablerna 

tillkommer i modellen, då vi får en ökning med ungefär 0,10. Vi får signifikans på 

förändringen, vilket innebär att förändringen i R Square-värdet 0,10 % är signifikant och då 

av betydelse. I modell 2 där alla variabler finns med så får den beroende variabeln ett negativt 

signifikant samband med den oberoende variabeln genomsnittlig varaktighet i styrelsen och 

ett positivt signifikant samband med andel kvinnliga ledamöter. Vidare fick den beroende 

variabeln även ett positivt signifikant samband med den modererande variabeln kvinnlig 

VD*andel kvinnliga ledamöter. Alla dessa tre variabler får samband som är i enlighet med 

hypoteserna. Kontrollvariablerna som får signifikans är antal anställa, andel internationella 

medlemmar i ledningsgruppen, internationell kunskap i ledningsgruppen, VD-erfarenhet i 
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ledningsgruppen och medelålder i ledningsgruppen. Som framgick av VIF-värdet så är ingen 

av variablerna vi använt i riskzonen för att korrelera med varandra i för hög utsträckning.   

 

Värdena som framgår inom parenteserna i tabell 6, är standard error. Inga av våra variabler 

antar ett värde som anses vara av för hög karaktär vilket visar att vår modell är stark, då lägre 

värden visar på en starkare modell. 
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Tabell 6. Multipel regressionsanalys 

                               Modell 1. Kontrollvariabler Standardiserad Standardiserad 
                               Modell 2. Alla variabler  Koefficient  Koefficient 

                               Oberoende variabel: Andel kvinnor i  
                               ledningsgruppen + 1 år Beta Beta 

    Modell 1 Modell 2 

 
(Konstant) 

,466*** 

(,119) 

0,349** 

(,139) 

 
År 2011 

-0,045 

(,019) 

-, 058 

(,018 

 
År 2010 

-, 077 

(,019) 

-, 091) 

(,019) 

 
Antal Anställda 

0,108 

(0) 

0,145** 

(,00) 

 
olja och gas 

-, 055 

(,06) 

-, 027 

(,058) 

 
Material 

-, 102 

(,042) 

-, 041 

(,042) 

 
Industri 

-, 115 

(0,26) 

-, 019 

(,026) 

 
Konsumentvaror 

-0,139** 

(,034 

-, 097 

(,033) 

 
Konsumenttjänster 

0,03 

(,031) 

0,078 

(,030) 

 
Sjukvård 

0,003 

(,031) 

0,05 

(,030) 

 
Telefoni 

-, 078 

(,061) 

-, 05 

(,059) 

 
Teknik 

-, 159** 

(,034) 

-, 092 

(,034) 

 
LN-Bolagets ålder 

-, 085 

(,009) 

-, 052 

(,009) 

 
Andel internationella medl. i ledn. 

-, 193** 

(,045) 

-, 161** 

(,044) 

 
Internationell kunskap i ledningsgruppen 

-, 057 

(,038) 

-, 144* 

(,038) 

 
Utbildningsgrad i ledningsgruppen 

0,084 

(,035) 

0,055 

(,034) 

 
VD-erfarenheter i ledningsgruppen 

-, 082 

(,042) 

-, 127** 

(,042) 

 
Ledningens storlek 

0,142* 

(,003) 

0,025 

(,004) 

 
Genomsnitt år i ledningsgruppen 

-, 014 

(,002) 

-, 033 

(,002) 

 
Medelålder i  ledningsgruppen 

-, 15** 

(,003) 

-, 126* 

(,003) 

 
VD i styrelsen 

 

0,036 

(,018) 

 
Medelålder på styrelsen   

0,057 

(,002) 

 
Genomsnittlig varaktighet i styrelsen   

-, 139** 

(,004) 

 
Andel internationella ledamöter   

0,052 

(,057) 

 
Andel oberoende ledamöter   

-, 033 

(,043) 

 
Genomsnitt antal interlocks   

0,058 

(,006) 

 
Andel kvinnliga ledamöter   

0,119* 

(,074) 

 
Kvinnlig VD 

0,05 

(,071) 

 
Modererande   

0,224* 

(,216) 

 
Högsta VIF värdet 2,371 

 
2,665 

(Modererande:6,541) 

 
R

2
 0,181 0,28 

 
Justerat R

2
 0,128 0,209 

 
R2 Change 0,099*** 

 

N 314 314 

 

Sig. 0.000 0.000 

 

* p < 0.10, **p < 0.05, ***p <0 .01  
- Standard errors är i paranteserna 
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5.3.1.1 Moderator 

 

Vår modererande variabel har, som vi diskuterat tidigare, skapats för att studera om denna kan 

komplettera och stärka ett redan befintligt samband. Vi har därför testat om en kvinnlig VD 

kan generera en stärkande effekt på sambandet mellan andel kvinnor i styrelsen och andel 

kvinnor i ledningsgruppen. Resultatet av denna effekt går att tyda utifrån nedanstående modell 

(Modell NO:1). Som går att avläsa av samma modellen har en manlig VD en mycket liten 

men ändå befintlig positiv effekt på sambandet mellan andel kvinnor i ledningsgruppen och 

andel kvinnor i styrelsen. En kvinnlig VD däremot, vilken är vår moderator, ger en tydlig och 

väsentligt högre positiv effekt på sambandet mellan andel kvinnor i ledningsgruppen och 

andel kvinnor i styrelsen. 

Modell NO:1. 

 

 

 

5.3.1.2 Standardiserade residualen  

 

Efter att ha gjort vår slutmodell testade vi hur normalfördelningen såg ut för residuelen. Som 

framgår av histogrammet nedan så får vi en relativt normalfördelad standardiserad residual. 
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En normalfördelad residual innebär att modellen inte innehåller observationer som har värden 

med stor avvikelse i förhållande till modellen (Pallant, 2010). Vi testade även att ta bort 

extremvärdena för att se hur det påverkade normalfördelningen. Det vi kunde konstatera var 

att det inte blev någon markant skillnad vilket innebär att modellen inte innehåller 

observationer med speciellt stora avvikelser. 

 

Modell NO:2.  Standardiserade residualen. 

5.4 Känslighetsanalys 

För att testa hur stark vår modell är har vi gjort en så kallad känslighetsanalys. Detta innebär 

att vi gjort förändringar bland variablerna för att se hur vår modell påverkas, det vill säga hur 

känslig den är för förändringar. Om modellen är stark kommer vi inte se några större 

förändringar när olika variabler exkluderas eller byts ut. Är den svag, det vill säga känslig för 

förändringar, kommer utfallet få en anmärkningsvärd skillnad när förändringar görs bland 

variablerna. I vår känslighetsanalys har vi gjort tre multipla regressionsanalyser där vi 

exkluderat tre olika variabler, en i varje test. Vi undersöker även hur modellen förändras när 

olika mått används för en viss variabel samt studerar hur mycket modellen påverkas av dess 

extremvärden. 
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I det första känslighetstestet har vi exkluderat en kontrollvariabel som får signifikans i vår 

slutmodell. Utan denna variabel förlorar vi de två signifikanser som i slutmodellen finns 

mellan våra oberoende variabler och vår beroende variabel. Även den modererande variabeln 

förlorar signifikans. I det andra känslighetstestet har vi exkluderat en oberoende variabel som 

även denna får signifikans i slutmodellen. Utan denna variabel får vi dock inga större 

förändringar i förhållande till slutmodellen då den andra oberoende variabeln med signifikans 

samt en modererande variabeln fortfarande är signifikanta när denna exkluderas. Dessa två 

känslighetstester har båda fått ett något sämre R Square-värde än hos vår slutmodell, vilket 

tyder på att de är något svagare. I det tredje och sista känslighetstestet exkluderade vi en icke-

signifikant kontrollvariabel och fick då ett utfall snarlikt vår slutmodell, vilket i detta fall 

innebär att signifikanserna hos två av våra oberoende variabler samt hos den modererande 

variabeln kvarstår. Detta tredje test fick dessutom ett högre R Square-värde än de andra två 

testerna och strax under slutmodellens R Square-värde.  

 

Utöver dessa känslighetstester kan vi analysera modellens känslighet utifrån måttet på 

företagets storlek. I slutmodellen används måttet antal anställda men har även testats med 

måtten omsättning samt totala tillgångar. Om modellen hade fått samma utfall oavsett mått 

som tillämpats för att mäta företaget storlek hade det tytt på att modellen var mycket stark. 

Dessvärre blev det inte så i vårt fall då modellen fick olika förklaringsgrad med de olika 

måtten. Detta betyder att modellen är känslig i detta avseende och påverkas om ett mått på en 

variabel byts ut mot ett annat. 

 

Ännu ett komplement till känslighetsanalysen gjordes utifrån en multipel regressionsanalys 

där slutmodellens extremvärden exkluderades. Detta för att undersöka hur mycket dessa 

påverkar resultatet. Ett test utan urvalets extremvärden bidrog inte till en modell med en 

alltför stora förändring i utfallet. Detta tyder på att modellen är tillräckligt stark för att inte 

påverkas av dess extremvärden.  

 

Vad vi kan konstatera utifrån ovanstående känslighetstester är att modellen är känslig för 

förändringar bland de signifikanta kontrollvariablerna samt även för förändringar i form av att 

mått byts ut på variablerna. Dock är den tillräckligt stark för att inte påverkas av icke 

signifikanta variabler samt så stark att signifikanta oberoende variabler inte påverka varandra 
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och inte heller den modererande variabeln. Även extremvärden kan exkluderas utan att 

modellens utfall påverkas i någon större omfattning. 
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6. Analys 

I detta avsnitt analyseras det empiriska resultatet utifrån uppsatsens hypoteser med 

återkoppling till tidigare forskning samt till de etablerade teorier som hypoteserna bygger på. 

Här diskuteras både statistiska samband och andra eventuella samband som inte kunde 

bekräftas utifrån våra statistiska tester. Inledningsvis förs en allmän diskussion om 

regressionsmodellen som sedan mynnar ut i diskussioner för varje enskild hypotes. Därefter 

diskuteras kontrollvariablerna som fick statistiska samband med andel kvinnor i 

ledningsgruppen och slutligen mynnar analysavsnittet ut i en sammanfattande analys. 

 

Utifrån de teorier som vi valt att använda som grund för vår undersökning, det vill säga 

ledarskapsteorin, Upper Echelon-teorin, genusperspektivet, sociala kategoriseringsteorin, den 

institutionella teorin, legitimitetsteorin, samt resursberoendeteorin bygger vi upp våra 

hypoteser om ett eventuellt samband mellan olika styrelseegenskaper och könsfördelningen i 

ledningsgrupper. Andra teoretiska studier som bland annat Umans & Smith (2013) men även 

utifrån ett juridiskt perspektiv (ABL 8:29) stärker antagandet om att det finns en stark 

koppling mellan styrelse och ledningsgrupp. Utifrån den teoretiska bakgrunden avser vi nu att 

analysera och diskutera våra hypoteser, varför en del hypoteser kan accepteras och varför 

andra saknar samband. 

6.1 Regressionsmodell 

Nedan finner ni en sammanställning av resultatet kring de variabler som fick signifikans i den 

multipla regressionsanalysen (tabell 7), vilket innebär att dessa variabler har en påverkan på 

andel kvinnor i ledningsgruppen. Av modellen framgår även i vilken riktning de påverkar den 

beroende variabeln. Under rubriken “predicerad riktning” framgår det i vilken riktning vi 

förutspådde att variabeln skulle påverka och under rubriken “utfall” framgår det i vilken 

riktning variabeln påverkar utifrån det statistiska resultatet. De rader som markerats med grå 

bakgrund är de fall där resultatet var i enlighet med vår predicering, vilket blev två 

kontrollvariabler: antal anställda och medelålder i ledningsgruppen, två oberoende variabler: 

varaktighet och andel kvinnliga ledamöter samt den modererande variabeln: kvinnlig 

VD*andel kvinnor i styrelsen. 
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Tabell 7. Resultatmodell 

 

 

Som framgår av resultatet får modell 2 med samtliga variabler inkluderade ett R Square-värde 

på 0,28, vilket innebär att alla variabler tillsammans har en förklaringsgrad på 28 % av den 

totala variationen på den beroende variabeln. Som framgår av det signifikanta R Square 

Change-värdet på 0,10 har vi en modell som stärks när de oberoende variablerna inkluderas i 

modellen. Genom vår empiriska undersökning och dess resultat kan vi stärka vår teoretiska 

och juridiska bakgrund som hävdar att det finns en stark koppling mellan styrelse och 

ledningsgrupp, samt att styrelsen kan ha påverkan på ledningsgruppens sammansättning. 

Detta tyder på att de oberoende variablerna förklarar den beroende variabeln i viss mån, vilket 

även styrker vår teoretiska bakgrund som våra hypoteser bygger på. 

 

I en del fall finner vi inte stöd för hypoteserna utifrån de statistiska testerna. Detta behöver 

inte nödvändigtvis innebära att det inte finns något samband mellan den aktuella oberoende 

variabeln och undersökningens beroende variabel. Det som testerna visar är endast att ett 

samband inte kan bevisas och inte nödvändigtvis att det inte existerar. En allmän reflektion 

kring vad som kan förklara uteblivna samband kan vara för att urvalet begränsats till endast 

314 observationer. Hade vi funnit samtlig data för hela populationen, det vill säga 750 

observationer hade möjligen utfallet kunnat te sig annorlunda. En annan förklaring skulle 

kunna vara att vårt teoretiska underlag inte alltid är applicerbar på en svensk kontext och där 

av inte stöttades av de statistiska testerna som bygger på börsnoterade svenska företag. 

  

Variabel Predicerad riktning Utfallet 

Antal anställda Positiv eller negativ Positiv 

Andel internationella medl. I ledn. Positiv Negativ 

Internationell kunskap i ledningsgruppen Positiv Negativ 

VD-erfarenhet i ledningsgruppen Positiv Negativ 

Medelålder i ledningsgruppen Negativ Negativ 

Genomsnittlig varaktighet i styrelsen Negativ Negativ 

Andel kvinnliga ledamöter Positiv Positiv 

Modererande Positiv Positiv 
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6.2 Hypotesanalys 

6.2.1 Ålder 

Hypotes 1 

Det finns ett negativt samband mellan styrelsens medelålder och andelen kvinnor i 

ledningsgruppen 

 

Den empiriska undersökningens multipla regressionsanalys gav inget statistiskt stöd för att det 

skulle finnas ett samband mellan styrelseledamöternas ålder och andelen kvinnor i 

ledningsgrupper. Hypotesen får inte heller något stöd från undersökningens bivariata test, 

pearson r. Som vi nämnt tidigare behöver inte detta nödvändigtvis innebära att ett samband 

saknas, vår teoretiska grund behöver där av inte vara felaktig. 

 

Det som vi tror är den främsta anledningen till att denna hypotes inte fick statistiskt stöd är för 

att det inte riktigt finns någon generationsskillnad i vårt urval. I Mensi-Klarbachs (2014) 

studie bygger sambandet mellan ålder och könsfördelning på olika generationer, det vill säga 

att en yngre generation ökar sannolikheten för en jämnare könsfördelning. I vår deskriptiva 

statistik framgår det att variabeln medelålder får en standardavvikelse med värdet 4 och ett 

medelvärde på 56 år. Detta innebär att majoriteten av ledamöterna som beaktas i denna 

undersökning befinner sig inom åldersintervallet 54 - 58 år. Eftersom urvalet i stort sätt endast 

tar en generation i beaktande kan vi inte påvisa ett eventuellt samband mellan generation och 

könsfördelning. 

 

Det blir även problematiskt att finna samband om vi enbart studerar åldern. Upper Echelon- 

teorin diskuterar hur åldern kan påverka företagets strategiska beslut. Vår teoretiska grund 

kring att åldern i styrelsen påverkar könsfördelningen bygger också på att det finns en tydlig 

åldersskillnad (Jacobson & Thorsvik, 2008; Hambrick & Mason, 1984; Vroom och Pahl 

1971). I vårt fall har variabeln ett åldersintervall med en minimiålder på 41 år och en 

maxålder på 68 år. Detta är eventuellt ett för smalt intervall för att åldern ska kunna 

konstateras som en påverkande faktor, speciellt eftersom majoriteten befinner sig inom 

åldersintervallet 54 - 58 år. 
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Enligt Pearson r har ålder däremot fått signifikans med två andra oberoende variabler, vilka är 

varaktighet och interlocks. Detta påvisar att äldre ledamöter tenderar att ha mer erfarenhet 

dels i form av att de suttit i ett företag under en längre tid och dels form av att de sitter i flera 

styrelser. 

Det positiva sambandet mellan ålder och interlocks är intressant att diskutera eftersom detta 

betyder att om medelåldern i styrelsen ökar, så ökar också genomsnitt interlocks per person i 

styrelsen. Variablernas hypoteser bygger på antaganden om att styrelseledamöternas ålder ska 

ha negativ påverkan och styrelseinterlocks ska ha en positiv påverkan på könsfördelningen i 

ledningsgruppen. Utifrån ett antagande om att hypoteserna är korrekta skulle deras olika 

påverkan kunna vara anledningen till att de korrelerar och inte ger påverkan på den beroende 

variabeln, på så sätt att de “slår ut” varandras effekter. Viktigt att påpeka kring korrelationen 

är att korrelationvärdet inte överstiger det accepterade värdet, detta innebär att korrelationen 

mellan variablerna inte är för hög för att variablerna ska kunna beaktas i samma test men 

tillräckligt hög för att se att det finns ett samband mellan dem. Ett konkret exempel skulle 

kunna vara en ledamot som tillhör den äldre generationen och dessutom sitter i många 

styrelser. Denna ledamot bidrar på så sätt med en negativ påverkan genom sin ålder och med 

positiv påverkan genom sina interlocks. Tar dessa egenskaper ut varandra har personen ifråga 

ingen påverkan alls. 

I Pearson r får ålder som sagt även positivt signifikant samband med varaktighet, vilket 

innebär att om styrelsens medelålder ökar bör även den genomsnittliga varaktigheten göra det. 

Utifrån detta kan ett statistiskt samband mellan variablerna bekräftas. Detta samband får även 

stöd i teorin då Hambrick & Mason (1984) hävdar att äldre personer är mindre öppna för nya 

idéer och beteenden medan Golden et al. (2001) och Finkelstein et al. (2009) hävdar att 

personer med längre varaktighet är mer konservativa och mindre benägna att göra strategiska 

förändringar inom företaget. Utifrån detta kan vi även bekräfta ett teoretiskt samband mellan 

variablerna då båda egenskaperna kan kopplas samman med ett konservativt beteende. 

6.2.2 Varaktighet 

Hypotes 2 

Det finns ett negativt samband mellan längre varaktighet i styrelsen och andelen kvinnor i 

ledningsgruppen 
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I den multipla regressionsanalysen påträffades ett negativt samband mellan styrelsens 

varaktighet och andelen kvinnor i ledningsgruppen, vilket är i enlighet med vår hypotes. Det 

som sambandet visar är att en längre varaktighet i styrelserna leder till en mindre andel 

kvinnor i ledningsgruppen. Resultatet är även i enlighet med Golden et al.s (2001) studie som 

hävdar att personer med lång varaktighet tenderar att vara mindre positiva förändringar. Även 

Finkelstein et al.s (2009) studie är i enlighet med vårt resultat då de menar att personer med 

lång varaktighet är mindre benägna att göra strategiska förändringar inom företaget. 

Anledningen till att vi gjort en koppling mellan konservatism och könsfördelningen är för att 

vi gjort ett antagande om att det är en stor process att förändra könsfördelningen i 

ledningsgrupper eftersom det kräver personer med stark förändringsvilja. På så sätt kan även 

ledarskapsteorin och Upper Echelon-teorin kopplas till vårt statistiska resultat då teorierna 

bygger på att olika egenskaper hos ledare genererar olika strategier i företaget (Finkelstein et 

al., 2009; Hambrick & Mason, 1984). Teorin är i enlighet med vår empiriska undersökning på 

så sätt att varaktighet i styrelsen påverkar könsfördelningen i ledningsgruppen negativt. 

Dock får hypotesen ett annorlunda utfall i Pearson r. I detta test kan inte ett samband bekräftas 

mellan styrelsens varaktighet och andelen kvinnor i ledningsgruppen. Detta beror på att vi satt 

signifikansnivån i pearson r på ett maxvärde på 0,05 då vi anser att pearson r inte är lika starkt 

och omfattande som den multipla regressionsanalys, vilket även Westphals (1999) studie ger 

stöd för. Där av anser vi att pearson r kräver en högre signifikans då sambandet behöver 

stöttas med en högre sannolikhet att det inte är slumpartat. Detta betyder att ett samband 

mellan varaktighet och andelen kvinnor i ledningsgruppen inte kan bekräftas om inte andra 

faktorer tas i beaktande. När man tar hänsyn till andra viktiga faktorer, som i den multipla 

regressionsanalysen, kan man konstatera att styrelsens varaktighet har ett negativt samband 

med andelen kvinnor i ledningsgruppen. 

Ett annat intressant samband, som vi dock redan diskuterat i analysen för hypotes 1, är det 

positiva sambandet mellan styrelsens varaktighet och genomsnittliga medelåldern i styrelsen. 

Detta är värt att notera eftersom sambandet både får teoretiskt och statistiskt stöd utifrån vår 

undersökning. 
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6.2.3 Nationalitet 

Hypotes 3 

Det finns ett positivt samband mellan andelen internationella styrelseledamöter och andelen 

kvinnor i ledningsgruppen 

Utifrån de statistiska testerna, det vill säga pearson r och den multipla regressionsanalysen får 

hypotesen inte stöd. Ett samband mellan andelen internationella ledamöter och andelen 

kvinnor i ledningsgruppen kan alltså inte bekräftas. 

En anledning till detta skulle kunna vara att vårt urval består av få observationer som innehar 

en större andel internationella ledamöter. Detta då medelvärdet för andelen internationella 

ledamöter har en procentsats på 8 % och att den har en standardavvikelse på 16%, vilket 

innebär att majoriteten av observationerna befinner sig inom intervallet 0 - 16% andel 

internationella ledamöter. Med ett sådant litet intervall är det möjligt att variationen är för 

liten mellan observationerna för att ett eventuellt samband ska kunna uppfattas.  

Utifrån Oxelheim & Randys (2003) studie signalerar internationella ledamöter att styrelser är 

öppna för mångfald. Internationell mångfald i styrelser påstås även generera att styrelsen 

tänker ur ett bredare perspektiv (Pelled, 1996; Michel & Hambrick, 1992) och bör därför vara 

mer öppna även för könsmångfald. Eventuellt finns det ett samband som säger att en typ av 

mångfald öppnar upp för annan typ av mångfald men att det utifrån vårt urval inte kan 

bekräftas med ett statiskt samband. Hade vi haft ett urval med en större variation, det vill säga 

med ett fler antal företag som hade en stor andel internationella ledamöter hade utfallet 

eventuellt tett sig annorlunda. 

 

Det skulle även kunna vara så att det finns ett “critical mass”-värde på 30 % (Kramer, 

Konrad, & Erkut, 2008) även för variabeln nationalitet. Det vill säga att det måste finnas 30 

% internationella ledamöter i en styrelse för att de ska ha en påverkan på könsfördelningen i 

ledningsgruppen. Återigen kan vi konstatera att vårt urval har för låga värden för att ett 

eventuellt “critical mass”-värde ska kunna testas därför kan vi bara spekulera om ett sådant 

samband. 

 

Sen kan det naturligtvis även vara så att det faktiskt inte finns något samband mellan andel 

internationella ledamöter och andel kvinnor i ledningsgruppen. En anledning till detta skulle 
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kunna vara att internationella ledamöter tillsätts i styrelsen för att bidra med en specifik 

kunskap eller erfarenhet, exempelvis för att personen i fråga innehar information om 

konkurrerande länder. På så sätt är denna ledamot eventuellt inte delaktig i samma 

utsträckning inom andra frågor, som exempelvis ledningsgruppens sammansättning. Det kan 

även vara så att en internationell ledamot är mindre inflytelserik just eftersom de är 

främmande på den svenska marknaden och på så sätt inte har någon anmärkningsvärd makt 

att påverka sammansättningen av ledningsgruppen. 

 

Ännu en reflektion vi gjort kring det uteblivna sambandet är att vi eventuellt gjort en för 

generell antagelse om internationella ledamöter eftersom den mäts som en dummy-variabel, 

det vill säga antingen är ledamoten av skandinaviskt eller internationellt ursprung. Hade vi 

istället gjort ytterligare kategoriseringar av de internationella ledamöterna exempelvis utifrån 

världsdelar hade kanske resultatet tett sig annorlunda. Anledningen till att vi tror detta är för 

att olika världsdelar och kulturer har olika syn på kvinnor, där vissa kommit längre i 

jämställdhetsfrågan jämfört med andra (Unicef, 2015).  

6.2.4 Oberoende 

Hypotes 4 

Det finns ett positivt samband mellan oberoende styrelseledamöter och andelen kvinnor i 

ledningsgruppen 

Denna hypotes saknar statiskt stöd utifrån våra tester, det vill säga utifrån den multipla 

regressionsanalysen samt pearson r. Utifrån teorin kring hypotesen går det att göra ett 

antagande om att oberoende ledamöter är mindre konservativa och mer positiva till 

förändringar. Oberoende ledamöter tenderar även att bidra med ett bredare synsätt, vilket även 

öppnar upp för en jämnare könsfördelning (Roberts et al., 2005). Företagen som innehar 

många oberoende ledamöter i styrelsen tenderar även att vara mer benägna om att ge ett 

legitimt intryck (Bitektine & Haack, 2015). På så sätt borde även en jämn könsfördelning vara 

prioriterat eftersom detta är en typisk åtgärd för att skapa legitimitet i enlighet med 

legitimitetsteorin (Bitektine & Haack, 2015, Cornelissen, Durand, Fiss, Lammers, & Vaara, 

2015). 

Att det teoretiska sambandet vi funnit inte får statistiskt stöd behöver inte innebär att ett 

samband inte existerar. En anledning till att de statiska testerna och teorin inte 
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överensstämmer skulle kunna bero på att urvalet har en liten variation i andel oberoende. 

Detta framgår genom att studera standardavvikelsen som antagit ett värde på ca 20 % och ett 

medelvärde på 68 %. Detta innebär att majoriteten av styrelserna befinner sig inom intervallet 

58 % - 78 % oberoende ledamöter. Kanske hade vi kunnat styrka hypotesen om vi, i urvalet, 

haft ett större antal observationer med markant färre oberoende ledamöter.  I vårt urval har 

majoriteten av observationerna mer än 50 % oberoende ledamöter, vilket gör att vårt urval 

inte innefattar speciellt många företag med styrelser under 50 % oberoende ledamöter. Det 

kanske är de företag med mindre än 50 % oberoende ledamöter som teorin hänvisar till i 

diskussionen om de inte bidrar till bredare synsätt och på så sätt inte öppnar upp för en 

jämnare könsfördelning. Det skulle kunna vara att detta gäller företagen som inte uppnår en 

majoritetsgräns och på så sätt inte ger avtryck i vårt empiriska test då urvalet inte innefattar 

speciellt många företag av denna karaktär. 

En annan anledning till att andelen oberoende ledamöter inte får ett statistiskt samband med 

den beroende variabeln skulle kunna vara att de ledamöter, som utifrån svenska direktiv, 

anses som oberoende till ett företag informellt sätt kanske inte är helt oberoende. Eftersom de 

svenska direktiven endast beaktar ledamotens affärsmässiga oberoende till företaget, dess 

ledning och dess aktieägare hamnar exempelvis nära vänner utanför definitionen. Informellt 

sett skulle inte en nära vän till en stor aktieägare ses som oberoende dock gör den det i 

formella sammanhang. På så sätt är möjligen den formella definitionen av oberoende inte är 

ett tillräckligt starkt mått för att oberoende ska ge en påverkan på könsfördelningen i 

ledningsgruppen. 

I pearson r kan dock ett intressant positivt samband konstateras mellan två oberoende 

variabler, vilka är andel oberoende ledamöter och andelen kvinnliga ledamöter. Detta tycker 

vi är intressant då Bitektine & Haack (2015) som precis diskuterats, kommer fram till att fler 

oberoende ledamöter i företagen är ett sätt att skapa legitimitet till företaget. Detta tyder på att 

företaget är öppet för att vilja skapa legitimitet i högre grad. Som diskuterats i vår studie så 

handlar en jämnare könsfördelning om att det är något samhälle efterfrågar (Mensi-Klarbach, 

2014), vilket då är ännu ett sätt att skapa legitimitet. Eftersom sambandet är i positiv riktning 

betyder det att fler oberoende ledamöter tenderar att generera fler kvinnliga ledamöter eller 

tvärtom. Det statistiska sambandet mellan dessa variabler ger ett statistiskt stöd till teorin om 

att företag söker och är öppna för legitimitet och sambandet mellan egenskaperna På så sätt 

ges stöd till teorin bakom argumenten om att oberoende ledamöter och ett större antal 
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kvinnor i ledningsgruppen handlar om legitimitetsskapande, vilket även är i enlighet med 

legitimitetsteorin (Bitektine & Haack, 2015; Cornelissen, Durand, Fiss, Lammers & Vaara, 

2015). 
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6.2.5 Interlocks 

Hypotes 5 

Det finns ett positivt samband mellan andelen interlocks i styrelsen och andelen kvinnor i 

ledningsgruppen 

Denna hypotes kan inte bekräftas utifrån undersökningens tester, vilket innebär att sambandet 

saknar signifikans både i den multipla regressionsanalysen och i pearson r. Utifrån 

Shropshires (2010) studie bidrar interlocks med kunskap och information som genererar ett 

bredare synsätt inom styrelsen och underlättar att information och kunskap sprids till fler 

företag (Haunschild och Beckman, 1998). På samma sätt som kunskap och erfarenhet lätt 

sprids, sprids även företagets rykte (Sinani, Stafsudd, Thomsen, Edling, & Randoy, 2008). 

Utifrån detta har vi gjort ett antagande om att företag med ett stort antal interlocks borde ha en 

jämnare könsfördelning dels för att de ser saker ur ett bredare perspektiv och på så sätt borde 

vara mer öppna för en jämnare könsfördelning men också för att de utsätts för en högre 

ryktesrisk och att det därför borde vara viktigt för dem att skapa legitimitet. En jämn 

könsfördelning anser vi skulle kunna vara en faktor som kan generera legitimitet, vilket 

grundar sig i legitmitetsteorin (Bitektine & Haack, 2015; Cornelissen, Durand, Fiss, Lammers 

& Vaara, 2015). Eftersom vi inte får något stöd i den empiriska undersökningen kan vi inte 

heller bekräfta något samband. Detta skulle kunna bero på att interlocks bredare perspektiv 

som vi kopplat till könsfördelningen i ledningsgruppen inte kan göras i detta avseende. Detta 

skulle kunna bero på att det är få företag som uppnår en jämn könsfördelning, utifrån vårt 

statistiska resultat. På så sätt gör vi ett generellt antagande om att de är få företag där 

interlocksen sitter i styrelsen som uppnår en jämn könsfördelning, vilket heller inte bidrar till 

ett bredare perspektiv eller erfarenheter kring att en jämn könsfördelning är viktig inom 

företag. Utan denna erfarenhet sprids denna kunskap inte heller lätt vidare. 

 

Vidare skulle det även kunna bero på det som diskuteras i hypotes 1 gällande det positiva 

sambandet mellan ålder och interlocks, som även är intressant att diskutera även här eftersom 

det innebär att om medelåldern i styrelsen ökar, så ökar också genomsnitt interlocks per 

person i styrelsen. Variablernas hypoteser bygger på antaganden om att styrelseledamöternas 

ålder ska ha negativ påverkan och styrelseinterlocks ska ha en positiv påverkan på 

könsfördelningen i ledningsgruppen, vilket skulle kunna leda till att de “slår ut” varandras 

effekter. 
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6.2.6 VD i styrelsen 

Hypotes 6 

Det finns ett samband mellan om en VD är med i styrelsen och andelen kvinnor i 

ledningsguppen 

Denna hypotes fick inget statistiskt stöd varken i den multipla regressionsanalysen eller i 

pearson r. Hypotesens teoretiska stöd bygger på att VD:n har mer att säga till om i styrelsen 

än övriga styrelseledamöter eftersom styrelsen utser en VD de har förtroende för samt 

eftersom det är VD:n som tar det direkta beslutet om ledningsgruppens sammansättning 

(Stymne, 2016; Hambrick, 1987). 

En annan anledning till att denna hypotes saknar samband skulle kunna vara, att det är som 

teorin säger, att VD:n har mer att säga till om jämfört med resterande ledamöter, men att detta 

endast gäller när de ställs mot varandra var för sig och inte när de ställs mot styrelsen som 

grupp. I en styrelse med exempelvis tio personer har VD:n rimligtvis inte mer att säga till om, 

om resterande ledamöter har en åsikt och VD:n en annan. Hade det dock varit så att VD:n och 

en annan ledamot hade haft olika åsikter vid ett beslutsfattande hade det möjligen varit så att 

fler av de resterande ledamöterna hade anförtrott sig och lyssnat på VD:n. Med detta menar vi 

att det rimligtvis även i detta avseende finns en typ av “critical mass” (Kramer, Konrad, & 

Erkut, 2008), de vill säga att det behövs en viss andel personer med denna egenskap för att få 

sin åsikt hörd. Eftersom styrelsen endast kan bestå av en VD kommer “critical mass” i detta 

avseende mycket sällan uppnås. 

 

Ännu en anledning till att variabeln VD i styrelsen inte får en påverkan på andelen kvinnor i 

ledningsgruppen skulle kunna vara att VD:n faktiskt inte har mindre inflytande för att denna 

inte sitter i styrelsen. Eventuellt anförtror sig styrelsen lika mycket på VD:n oavsett om denna 

sitter i styrelsen eller inte, vilket är en rimlig reflektion då styrelsen trots allt tillsatt en person 

som de litar på att axla rollen som VD. Om så är fallet finns det ingen skillnad på inflytandet 

hos en VD i styrelsen och en VD som inte sitter i styrelsen och där av finns det heller inget 

samband mellan undersökningens variabler. 

 

Att göra ett antagande om att det uteblivna sambandet skulle bero på små variationer i urvalet 

är i detta fall inte rimligt. Detta eftersom att testet får ett medelvärde på närmare 0,5. Detta 

innebär att ca 50 % av urvalet hade VD:n i styrelsen och ca 50 % hade det inte. Detta ger oss 
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goda förutsättningar för att finna ett samband till den beroende variabeln om ett sådant skulle 

existera. 

6.2.7 Kön 

Hypotes 7 

Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och andelen kvinnor i 

ledningsgruppen 

I den multipla regressionsanalysen påträffades ett positivt signifikant samband mellan andelen 

kvinnor i styrelsen och andelen kvinnor i ledningsgruppen, vilket är i enlighet med vår 

hypotes. Även Pearson r visar ett positivt signifikant samband mellan dessa två variabler. Det 

som sambanden visar är att fler kvinnor i styrelsen leder till fler kvinnor i ledningsgruppen. 

 

Homogena grupper anses ha större sannolikhet till att skapa ett synkroniserat grupptänk 

(Keck, 1997; Jansson et al., 2010), vilket gör aspekten kring att likartade personer kommer 

skapa en starkare gemenskap och en viss bild av världen. Vidare visar forskningen av Kramer, 

Konrad & Erkut (2008) att fler kvinnor bidrar till att ändra på den manliga 

kommunikationsdynamiken, men även att det antas vara mer aktiva, bekväma och villiga att 

lyfta fram tuffa frågor.  En sådan “tuff” fråga anser vi skulle kunna vara könsfrågan inom ett 

företag eftersom den kräver engagemang. På så sätt borde fler kvinnor i styrelsen leda till fler 

kvinnor i ledningsgruppen, vilket är i enlighet med vårt statistiska resultat. 

 

Kvinnor anses vara mer benägna att vilja hjälpa till, bry sig, ta mer hänsyn till andras moral 

och välfärd (Eagly et al. 2003). Kvinnliga ledarmöten anses även bry sig mer om företaget 

och dess intressenter (Srinidhi, Gul, & Tsui, 2011; Nielsen och Huse, 2010), då de lägger 

större vikt vid CSR-aspekter, medmänsklighetsfrågor och sociala aspekter snarare än pengar 

och kvalitetsfrågor som män anses lägga större vikt vid (Nielsen och Huse, 2010). Även dessa 

påståenden är i enlighet med vårt resultat då de kvinnliga ledamöternas påverkan på en större 

andel kvinnor i ledningsgruppen kan ses som ett sätt att lyfta fram medmänsklighetsfrågor. 

  

Ledarskapsteorin och Upper Echelon-teorin kopplas till vårt statistiska resultat då teorierna 

bygger på att olika egenskaper hos ledare genererar olika strategier i företaget, där kön antas 

vara en av egenskaperna som påverkar de strategiska besluten i företaget (Finkelstein et al., 

2009; Hambrick & Mason, 1984). Kvinnor och män tenderar att fatta beslut utifrån olika 
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grunder då de exempelvis är olika riskbenägna (Powell & Ansic, 1997), är olika benägna att ta 

tag i tuffa frågor (Kramer, Konrad, & Erkut, 2008) och har en tendens att bry sig olika mycket 

om företaget övriga aktörer (Srinidhi, Gul, & Tsui, 2011; Nielsen och Huse, 2010). Utifrån 

detta kan vi konstatera att män och kvinnor antas ta olika strategiska beslut vilket kan påverka 

könsfördelningen i ledningsgruppen. I detta fall fokuserar vi på det strategiska beslutet kring 

ledningsgruppens sammansättning och huruvida könsfördelningen tas i beaktande eller inte.  

 

Det statistiska resultatet kan även kopplas till genusperspektivet och den sociala 

kategoriseringsteorin då resultatet är i enlighet med dessa teorier som bygger på könens olika 

beteenden och tendenser att välja och föredra varandra. Det finns även tidigare forskning som 

bygger på dessa teorier(Turner, 1989; Antaki & Widdicombe, 1998; Jonnergård & Stafsudd, 

2009) som på så sätt även är i enlighet med vårt statistiska resultat.  

6.2.8 Modererande variabel – Kvinnlig VD 

Hypotes 8 

Det positiva sambandet mellan andelen kvinnor i styrelsen och andelen kvinnor i 

ledningsgruppen blir starkare om VD:n dessutom är en kvinna. 

 

Denna hypotes får statistiskt stöd då ett positivt signifikant samband bekräftas. Detta innebär 

att, precis som vi förutsåg, ökar andelen kvinnor i ledningsgruppen om andelen kvinnor i 

styrelsen ökar. Är VD:n dessutom kvinna ökar detta samband ytterligare, det vill säga blir 

starkare. Detta är på så sätt i enlighet med genusperspektivet, kategoriseringsteorin och den 

tidigare forskning som grundar sig på dessa teorier då de hävdar att personer med samma kön 

föredrar och tenderar att välja varandra (Turner, 1989; Antaki & Widdicombe, 1998; 

Jonnergård & Stafsudd, 2009). Genom att moderatorn kvinnlig VD stärker sambandet mellan 

andel kvinnliga ledamöter och andel kvinnor i ledningsgruppen styrker det statiska resultatet 

även vårt antagande om att styrelsen bör förlita sig och lyssna på VD:n i högre utsträckning. 

Detta eftersom styrelsen anförtrott sig denna person och valt att tillsätta denna som VD 

(Stymne, 2016). 

 

Kramer, Konrad & Erkut (2008) hävdar i sin studie att kvinnliga chefer skiljer sig från 

manliga chefer i fråga om hur de hanterar “tuffa” frågor och kvinnliga chefer anses då vara 

mer förberedda och drivna. Även detta är i enlighet med vårt resultat eftersom vi anser att 
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detta är ett argument för att kvinnor brinner mer för att driva “tuffa” frågor då de kan hantera 

dem bättre. Om VD:n driver på “tuffare” frågor som vi anser könsfördelningen i 

ledningsgruppen är så kommer denna bidra till en kultur i företaget som antagligen även 

påverkar styrelsen till att vilja förändra könsfördelningen i ledningsgruppen i högre 

utsträckning, vilket är i enlighet med det statistiska sambandet. 

 

Genom att hypotesen fick ett positivt signifikant samband, kan även sambandet i modellen för 

moderatorn (Modell NO:1) bekräftas. I modellen ser vi att en kvinnlig VD stärker sambandet 

mellan andel kvinnor i styrelsen och andelen kvinnor i ledningsgruppen anmärkningsvärt. 

6.2.9 Generell reflektion 

Som diskuterats tidigare i uppsatsen är det inte styrelsen som tar det direkta beslutet om 

ledningsgruppens sammansättning, utan detta är VD:ns uppgift. Dock har vi, med både 

teoretiskt och juridiskt stöd, kunnat göra ett antagande om att styrelsen är starkt 

sammankopplad med ledningsgruppen och att det är styrelsen som tar det indirekta beslutet 

som ledningsgruppens sammansättning (Umans & Smith, 2013; Donaldson, 1990; ABL 8:29) 

Genom att vi fått statistiska samband, i form av signifikanser och bra förklaringsgrad för den 

beroende variabeln, i regressionsmodellen kan vi även ge antagandet om att styrelsen kan 

påverka ledningsgruppens sammansättning statistiskt stöd. Eftersom vi nu har statistiskt, 

teoretiskt och juridiskt stöd, kan vi konstatera att styrelsens sammansättning i viss mån 

påverkar könsfördelningen i ledningsgrupper. 

6.3 Analys av kontrollvariabler 

Antal anställda som vi använder som mått på företagets storlek, har fått ett positivt signifikant 

samband med andel kvinnor i ledningsgruppen, vilket framgår av den multipla 

regressionsanalysen. På så sätt kan vi bekräfta att företagets storlek i form av antal 

anställda  har en positiv påverkan på andel kvinnliga ledamöter, vilket är i enlighet med vad vi 

förutsåg. Enligt vårt teoretiska underlag tenderar ledamötena i mindre företag att vara mer 

utnyttjade och styrda av ägarna och VD:n (Castaldi & Wortman, 1984), vilket kan tänkas 

påverka företagskulturen och på så sätt inställningen till jämställdhet. 

I den multipla regressionsanalysen och pearson r finner vi även ett negativt signifikant 

samband för respektive modell mellan andel internationella medlemmar i ledningsgruppen 
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och andel kvinnor i ledningsgruppen. Detta är dock inte i enlighet med vad vi förutsåg då vi 

trodde andel internationella medlemmar skulle ha en positiv påverkan. Även andel med 

internationell kunskap i ledningsgruppen fick ett negativt signifikant samband med andel 

kvinnor i ledningsgruppen både i den multipla regressionen och pearson r, vilket inte heller 

var i enlighet med vad vi trodde. VD-erfarenhet i ledningsgruppen får också ett negativ 

signifikant samband med andel kvinnor i ledningsgruppen i både pearson r och den multipla 

regressionsanalysen. Inte heller detta samband är i enlighet med vad vi förutspådde. Dessa tre 

variabler: andel internationella medlemmar i ledningsgruppen, andel med internationell 

kunskap i ledningsgruppen samt VD-erfarenhet i ledningsgruppen användes som mått för 

ledningsgruppens humankapital, vilket vi gjorde ett generellt antagande om och trodde skulle 

ha en positiv påverkan på andel kvinnor i ledningsgruppen. 

 

Eftersom alla tre ovanstående variabler tillhör humankapitalet i ledningsgruppen och har alla 

fått ett negativt samband till den beroende variabeln, vilket inte är i enlighet med vår 

förutsägelse. En anledning till att det inte blev så skulle eventuellt kunna vara att det inte går 

att göra ett generellt antagande om humankapital som vi gjort i vår operationalisering. Detta 

då egenskaperna var för sig eventuellt skulle kunna påverka i olika riktningar. Exempelvis 

variablerna internationella ledamöter och internationell kunskap skulle eventuellt det 

negativa sambandet kunna återkopplas till en reflektion vi gjorde i analysen för hypotes 3 om 

att olika världsdelar och kulturer är olika inställda till jämställdhetsfrågan (Unicef, 2015). I 

detta fall där vi fått ett negativt samband skulle det kunna bero på att majoriteten av 

ledamöterna med internationell kunskap samt majoriteten av de internationella ledamöterna 

komma från en världsdel där kulturen fortfarande bygger på att männen ska besitta makten. 

Med detta argument är det troligt att företagskulturen skulle kunna bli mer negativ mot 

kvinnor i ledningsgruppen. 

Ett argument för att VD-erfarenheter fick ett negativt samband till andel kvinnor i 

ledningsgruppen skulle kunna vara att majoriteten av de personer som har varit eller just nu är 

VD är av det manliga könet, och på så sätt bidrar med en företagskultur som förespråkar män. 

Detta antagande får även stöd i den empiriska forskningen som visar att endast 7 % av 

VD:arna i vårt urval är kvinnor. Med stöd från vårt tidigare antagande om att män föredrar att 

arbeta med andra män (Turner, 1989; Antaki & Widdicombe, 1998) minskar på så sätt 

sannolikheten för att fler kvinnor väljs i ledningsgruppen och där av det negativa sambandet.   
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Slutligen kan vi konstatera att medelåldern i ledningsgruppen har ett negativt signifikant 

samband med andel kvinnor i ledningsgruppen i båda våra modeller. Dessa samband är i 

enlighet med vad vi förutspådde. Den yngre generationen är uppväxt i ett samhälle där 

jämställdhet varit ett väldigt aktuellt och debatterat ämne, där könsfördelningen mellan män 

och kvinnor i ledningsgruppen haft stort fokus (Mensi-Klarbach, 2014). Äldre personer anses 

även vara mindre öppna för nya idéer och beteenden (Hambrick & Mason, 1984). Detta stöds 

genom vårt empiriska resultat, då detta innebär att yngre personer leder till viljan att förändra 

företagskulturen i riktning för en jämnare könsfördelning i ledningsgruppen. 

Som vi tidigare nämnt i tabell 6, får modellen ett R square-värde på 0,181 i modell 1 som 

endast inkluderar undersökningens kontrollvariabler. Vi har fem stycken kontrollvariabler 

som får ett signifikant samband med andelen kvinnor i ledningsgruppen. Genom detta kan vi 

konstatera att våra kontrollvariabler förklarar den beroende variabeln till viss mån varav två 

av dessa var i enlighet med vad vi hade förutspått. 

6.4 Sammanfattande analys 

Ledarskapsteorin, Upper Echelon-teorin, genusperspektivet, sociala kategoriseringsteorin, 

institutionella teorin, legitimitetsteorin, samt resursberoendeteorin är teorierna som ligger till 

grund för hypoteserna som skapats kring styrelsesammansättningens påverkan på 

könsfördelningen i ledningsgruppen. Våra oberoende variabler förklarar den beroende 

variabeln, som kunnat bekräftas genom ett signifikant samband på R Square-värdets 

förändring. 

 

Genomsnittlig varaktighet i styrelsen fick ett negativt signifikant samband med andel kvinnor 

i ledningsgruppen vilket var i enlighet med vår hypotes. Andel kvinnliga ledamöter och andel 

kvinnor i ledningsgruppen fick också ett signifikant samband, vilket var positivt och i enlighet 

med vår hypotes. Den modererande variabel fick även ett positivt signifikant samband med 

andel kvinnor i ledningsgruppen. Även detta var i enlighet med vår hypotes där vi förutsåg att 

en kvinnlig VD skulle stärka sambandet mellan andel kvinnliga ledamöter och andel kvinnor i 

ledningsgruppen. Medelålder i styrelsen och andelen interlocks i styrelsen fick inget samband 

som kunde bekräftas med andel kvinnor i ledningsgruppen. Detta tror vi främst kan bero på 

att den “utslagseffekten” som diskuterade i hypotes 1. Andel internationella ledamöter fick 

inte heller något samband med andel kvinnor i ledningsgruppen. Detta tror vi främst berodde 
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på att det flesta företag inte hade mer än 16 % internationella ledamöter. Eventuellt skulle det 

kunna vara så att det krävs en form av “critical mass” kring att de måste finnas minst 30 % 

internationella ledamöter för att de ska få sina åsikter hörd.  

 

Andel oberoende ledamöter fick inte heller något signifikant samband med andel kvinnor i 

ledningsgruppen, vilket vi tror kan bero på att urvalet i majoritet består av styrelser med mer 

än 50 % oberoende ledamöter. De företag med mer än 50 % oberoende ledamöter är 

förmodligen de med styrelser som bidrar till bredare synsätt och på så sätt öppnar upp för en 

jämnare könsfördelning, men eftersom det finns få företag med färre än 50 % oberoende 

ledamöter finns det ingen variation i urval som kan vissa hur styrelsens beteende förändras 

med högre andel oberoende ledamöter. På så sätt kan vi inte heller finna ett samband mellan 

oberoende ledamöter och andel kvinnor i ledningsgruppen. Slutligen fick inte heller VD i 

styrelsen något signifikant samband med andel kvinnor i ledningsgruppen, vilket vi tror 

främst kunde bero på att detta är en ensam person som då inte kan föra fram sina åsikter på 

egen hand. Antal anställda, andel internationella medlemmar i ledningsgruppen, 

internationell kunskap i ledningsgruppen, VD-erfarenhet i ledningsgruppen och medelålder i 

ledningsgruppen är de kontrollvariabler som har signifikanta samband med andel kvinnor i 

ledningsgruppen. 
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7. Slutsats 

I detta avsnitt kommer vi återkoppla den genomförda undersökningen med uppsatsens 

problemformulering, teoretiska grund, syfte och forskningsfråga. Därefter diskuteras 

undersökningens både teoretiska och praktiska implikationer, det vill säga hur vår 

undersökning bidrar till forskning i ämnet. Avslutningsvis reflekterar vi över de 

begränsningar som vi gjort i undersökningen och hur den eventuellt kan komplementeras i 

framtida forskning. 

 

“Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för könsmångfald i ledningsgruppen. Detta 

avser att undersökas utifrån styrelsens sammansättning, hur sju styrelseegenskaper kan 

påverkar könsmångfald i ledningsgruppen.” 

 

Valet av ämne har i huvudsak grundat sig i könsfördelningen på arbetsmarknadens 

maktpositioner som är ett mycket aktuellt och diskuterat ämne framförallt i Sverige, både i 

media och inom politiken (Lindfelt, 2015). Vi har valt att undersöka ledningsgruppens 

könsfördelning eftersom det framförallt dessa som de diskuterats mycket om i media och 

politiken. Anledningen till att vi valt att försöka förklara ledningsgruppernas könsfördelning 

utifrån styrelsens egenskaper är för att vi på juridiska (ABL 8:29) och teoretiska grunder 

(Umans & Smith, 2013; Donaldson, 1990) kunnat fastställa att styrelsen är starkt kopplad till 

ledningsgruppen och att de borde ha påverkan på ledningsgruppens sammansättning och på 

sätt även könsfördelningen i ledningsgrupper. Även om VD:n tar det direkta beslutet om 

ledningsgruppens sammansättning är denna så starkt präglad av styrelsens åsikter att det är 

mer relevant att undersöka styrelsens påverkan. Styrelseledamöterna är dessutom de personer 

som är de huvudsakliga beslutsfattarna i företag.  VD:n har dock tagits i beaktande för att 

undersöka om denna kan stärka styrelsens påverkan på könsmångfald i ledningsgruppen.  

 

Som grund för hypoteserna kring styrelsesammansättningens påverkan på könsfördelningen i 

ledningsgruppen har vi valt att utgår ifrån teorierna ledarskapsteorin (Finkelstein et al., 2009), 

Upper Echelon-teorin (Hambrick & Humphrey, 2015; Hambrick & Mason, 

1984), genusperspektivet (Turner, 1989; Antaki & Widdicombe, 1998), sociala 

kategoriseringsteorin (Turner, 1989; Antaki & Widdicombe, 1998), den institutionella teorin 

(Cornelissen,  Durand, Fiss, Lammers & Vaara, 2015), legitimitetsteorin (Bitektine & Haack, 
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2015, Cornelissen,  Durand, Fiss, Lammers, & Vaara, 2015), samt resursberoendeteorin 

(Hillman & Dalziel, 2003). Detta för att förklara hur olika styrelseegenskaper påverkar 

ledamöternas strategiska val och beteenden. De styrelseegenskaper som vi tar i beaktande i 

denna undersökning är ålder, varaktighet, nationalitet, oberoende, styrelseinterlocks, VD i 

styrelse samt kön. På så sätt har vi fått en teoretisk grund för våra hypoteser om hur olika 

egenskaper eventuellt påverkar andelen kvinnor i ledningsgrupper. Hypoteserna har sedan 

testats statistiskt för att ge svar på uppsatsens forskningsfråga:   

 

“Påverkar styrelsens egenskaper andelen kvinnor i en ledningsgrupp och i så fall vilken eller 

vilka egenskaper?” 

 

Utifrån den empiriska undersökningen som gjorts på ett urval av 314 observationer i form av 

svenska börsnoterade företag för år 2010 - 2012, kan vi svara på uppsatsens forskningsfråga 

och då den påvisar att styrelsens egenskaper har en påverkan på andelen kvinnor i 

ledningsgruppen. Vi finner stöd i den empiriska undersökningen för att två styrelseegenskaper 

samt den modererande variabeln påverkar andelen kvinnor i ledninggruppen. Den första 

egenskapen är varaktighet i styrelsen. Denna egenskap har en negativ påverkan på andelen 

kvinnor i ledningsgruppen, då en längre varaktighet i styrelsen leder till färre kvinnor i 

ledningsgruppen. Den andra egenskapen är andel kvinnor i styrelsen som har en positiv 

påverkan på andelen kvinnor i ledningsgruppen, då en större andel kvinnor i styrelsen leder 

till en större andel kvinnor  i ledningsgruppen. Vi kan även konstatera att en kvinnlig VD 

stärker det positiva sambandet mellan andelen kvinnor i styrelsen och andelen kvinnor i 

ledningsgruppen. Resterande egenskapers påverkan kan vi inte bekräfta utifrån vår 

undersökning, men det utesluter inte möjligheten att samband finns, bara att vår undersökning 

inte påträffat något sådant.  

 

Utifrån de empiriska testerna kan vi även hävda att vi uppnått syftet med vår uppsats då vi 

anser att undersökningen bidrar med en ökad förståelse för hur styrelsesammansättningen 

påverkar könsfördelningen i ledningsgruppen. Meningen med vår uppsats är inte att lösa 

problemet kring den ojämna könsfördelningen, utan grundar sig mer i att lokalisera vad som 

kan påverka den, i detta fall utifrån sju styrelseegenskaper. 
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Avslutningsvis kan vi göra ett antagande om att vår undersökning ger stöd för att kunna dra 

den generalla slutsatsen om att styrelseegenskaperna kan ha en påverkan på könsfördelningen 

i ledningsgruppen. 

7.1  Teoretiska implikationer 

Resultatet av vår uppsats ger stöd till att styrelsens egenskaper kan påverka könsfördelningen 

i ledningsgruppen, vilket är i enlighet med de juridiska (ABL 8:29) och teoretiska underlag 

(Umans & Smith, 2013; Donaldson, 1990) vi grundat antagandet på. Vidare kan vi konstatera 

att undersökningen bidrar till teoretisk utveckling i genusforskningen inom bolagsstyrning för 

studie som exempelvis Turners (1989) och Antaki & Widdicombes (1998). Detta då vår 

undersökning påvisar att styrelsens varaktighet och könsfördelning har negativ respektive 

positiv påverkan på könsfördelningen i ledningsgruppen samt att en kvinnlig VD och en större 

andel kvinnor i styrelsen tillsammans bidrar med ett starkare positiv påverkan på andelen 

kvinnor i ledningsgruppen. Vår undersökning bidrar även med statistiskt stöd som påvisar att 

styrelsen och ledningsgruppen är starkt sammankopplad och att styrelsen har en påverkan på 

ledningsgruppens sammansättning trots att styrelsen inte är det organ inom företag som gör 

det direkta valet av ledningsgrupp.  

 

Vår uppsats bidrar även med stöd för att Upper Echelon-teorin inte bara kan användas för att 

förklara ledningsgruppens egenskaper (Hambrick & Mason, 1984) utan även kan appliceras 

på styrelsen. Eftersom tidigare studier tillämpat Upper Echelon-teorin för att förklara 

styrelseegenskaper (Horners, 2010; Nkundabanyanga, Balunywa, Tauringana & Ntayis, 2014; 

Mensi-Klarbach, 2014), valde även vi att göra detta. Dock har vi använt Upper Echelon-teorin 

som ett komplement till ledarskapsteorin då båda teorierna har lika utgångspunkter. Genom 

att vi i den empiriska undersökningen fann att de olika egenskaperna påverkade styrelsens 

strategiska beslut, i detta fall strategiska beslutet kring könsfördelningen i ledningsgruppen, 

påvisar det att Upper Echelon-teorin även kan tillämpas på styrelsens egenskaper samt hur 

dessa påverkar deras strategiska beslut.   

 

Ännu en teoretisk utveckling som vi kan bidra med utifrån vår uppsats är att stärka antagandet 

om att en större andel kvinnor på högre maktpositioner indirekt kommer bidra till att företag 

arbetar mer aktivt för en jämnare könsfördelning i företaget generellt. Detta kan ses som en 

teoretisk implikation kring jämställdhet då vi, utifrån vår empiriska undersökning, finner stöd 
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kring att fler kvinnor i styrelsen leder till fler kvinnor i ledningsgruppen. Att vi dessutom 

finner stöd för att en kvinnlig VD stärker ovanstående samband och vår teoretiska implikation 

ytterligare. Eftersom vår empiriska studie på så sätt stöttar antagandet om att kvinnor tenderar 

att välja andra kvinnor (Turner, 1989; Antaki & Widdicombe, 1998; Jonnergård & Stafsudd, 

2009) bör detta även gälla företaget generellt, det vill säga att kvinnor på maktposition sätter 

en prägel på företaget om en jämnare könsfördelning. Eftersom vår empiriska undersökning 

dessutom är i enlighet med genusperspektivets och den sociala kategoriseringsteorins 

antaganden om män och kvinnors skillnader och olika beteenden (Turner, 1989; Antaki & 

Widdicombe, 1998), styrks sambanden ytterligare. 

 

Uppsatsen bidrar även med förståelse om hur ledamöter som suttit en längre tid i en styrelse 

leder till färre kvinnor i ledningsgrupper. Detta då det statistiska resultatet visar ett negativt 

samband mellan styrelsens genomsnittliga varaktighet och andelen kvinnor i ledningsgruppen, 

vilket är i enlighet med vår teoretiska bakgrund (Golden et al.s, 2001). På så sätt bidrar den 

empiriska undersökningen med förståelse för hur en längre varaktighet kan vara en 

bidragande faktor till den ojämna könsfördelningen som finns i många ledningsgrupper idag 

(AllBright, 2016). Vi kan utifrån vår studie konstatera att styrelsen är en viktig påverkande 

faktor för att förklara könsfördelningen i ledningsgruppen. 

7.2 Praktiska implikationer 

Som vi diskuterat grundar sig problemet kring könsfrågan i den ojämna fördelning som idag 

finns på arbetsmarknaden, inte minst på maktpositionerna. Vi har även redogjort för statistik 

från 2015 som visar en genomsnittlig könsfördelning i ledningsgrupper med endast 19 % 

kvinnor (AllBright, 2016).  

 

På samma sätt som vår uppsats bidrar med teoretiska implikationer bidrar den även med 

praktiska implikationer. De praktiska implikationerna riktar sig främst till företag och hur de 

ska få en bättre förståelse för hur objektiva styrelseegenskaper kan ligga till grund för hur 

könsfördelningen ter sig i ledningsgruppen. Eftersom jämställdhetsfrågan och då främst 

könsfördelningen i ledningsgrupperna är ett aktuellt ämne (Lindfelt, 2015) och är något som 

samhället förväntar sig allt mer att företagen ska ta i beaktande, är detta en fråga som 

företagen behöver skapa sig förståelse om. Med vår uppsats kan könsfördelningen i 
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ledningsgrupper till viss del förklaras utifrån styrelsens egenskaper och kan på så sätt bidra till 

förståelse i ämnet. 

 

De praktiska implikationer som uppsatsen bidrar med är förståelse för hur företag med en 

högre andel kvinnor i styrelsen med stor sannolikhet även kommer ha en högre andel kvinnor 

i ledningsgruppen. Har företaget dessutom en kvinnlig VD ökar sannolikheten för en högre 

andel kvinnor i ledningsgruppen ytterligare. På samma sätt kan företag med ledamöter som 

suttit i styrelsen en längre tid förvänta sig en lägre andel kvinnor i sina ledningsgrupper. Detta 

kan vara viktiga faktorer att ha förståelse för om man strävar efter en jämn könsfördelning i 

en ledningsgrupp. Strävar ett företag efter en jämnare könsfördelning i ledningsgruppen och 

eventuellt generellt i företaget borde de tillsätta fler kvinnor i styrelsen, eventuellt även en 

kvinnlig VD och dessutom komplettera styrelsen med nya ledamöter så inte det endast är 

ledamöter som suttit en längre tid. Det kan i sådant fall även vara relevant för företaget att 

skapa en policy kring jämställdhet och könsfördelningen i företaget. Vår studie påvisar att 

företag, genom att främja kvinnor i styrelsen, även kommer främja kvinnor i ledningsgruppen. 

7.3 Framtida forskning 

I vår uppsats har vi gjort en del begränsningar som man i framtida forskning eventuellt skulle 

kunna ta i beaktande. Vi har valt att begränsa undersökningen till en kvantitativ 

forskningsmetod, där styrelsens och VD:ns påverkan på ledningsgruppens sammansättning är 

i fokus samt att detta endast studeras ur en svensk kontext. 

 

Inför framtida forskningar i ämnet skulle man kunna komplettera denna uppsats med en 

kombinerad metod som är både av kvantitativ och kvalitativ karaktär. Eftersom vår 

undersökning endast utgår ifrån kvantitativ metod och beaktar ett stort urval har endast 

objektiv data inhämtats. Om uppsatsen kombineras med en kvalitativ metod kan även 

personliga egenskaper tas i beaktande. I vårt fall där styrelseegenskaperna studeras hade en 

eventuell forskning med en kombinerad metod även kunnat beakta personliga egenskaper hos 

styrelseledamöterna som exempelvis om de anses vara optimistiska, kreativitet, försiktiga 

med mera. Genom att ta den personliga aspekten i beaktande skulle man även kunna fråga 

styrelsen om de anser att de påverkar ledningsgruppens sammansättning och i så fall i vilken 

utsträckning men även om det är insatta i könsfrågan och försöker främja en jämnare 

könsfördelning i ledningsgruppen. Detta för att genom personliga egenskaper finna ytterligare 
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samband mellan styrelsen och könsfördelningen i ledningsgrupper. Alternativet till den 

kvalitativa forskningsmetoden skulle kunna vara att tillämpa survey som forskningsdesign i 

den kvantitativa metoden och på så sätt inkludera frågor kring personliga egenskaper. 

 

En annan sak att tänka på inför framtida forskningar i ämnet skulle kunna vara att även 

inkludera valberedningens påverkan. I vår uppsats diskuterar vi mycket kring hur styrelse, VD 

och ledningsgruppen är starkt sammankopplade, hur de påverkar och påverkas av varandra. 

Ett komplement till det skulle kunna vara att studera valberedningens påverkan. Eftersom vi 

diskuterar hur styrelsen tillsätter VD:n som i sin tur tillsätter ledningsgruppen kan det, ur ett 

större perspektiv, även vara intressant att studera organet som tillsätter styrelsen. Detta för att 

undersöka vad de har för egenskaper och hur de kan påverka styrelsen och kulturen i företag. 

Vill man gå ännu högre upp i hierarkin kan man även komplettera undersökningen med att ta 

aktieägarna i beaktande. Eftersom aktieägarna är högst upp i företagets hierarki kan eventuellt 

deras egenskaper och företagets ägarstruktur ha en påverkan på styrelsen och på så sätt även 

VD:n och valet av ledningsgrupp. 

 

Ytterligare en reflektion vi gjort kring framtida forskning är att eventuellt göra samma 

undersökning utifrån ett globalt perspektiv det vill säga att applicera forskningen på 

exempelvis en världsdel där samtliga länder inom denna tas i beaktande. Eftersom denna 

uppsats endast tar svenska börsnoterade företag i beaktande kan man inte göra generella 

antaganden till en kontext utanför Sverige. En global forskning skulle även kunna undersöka 

skillnader länderna emellan för att se om vissa styrelseegenskaper påverkar könsfördelningen 

i ledningsgruppen mer i ett land och mindre i ett annat. Detta skulle även bidra med en 

generell översikt på företagskulturer inom olika länder, exempelvis om ett land har en 

företagskultur som främjar kvinnor i arbetslivet mer än andra länder. 

En intressant aspekt att forska vidare i är hur företagets historia eventuellt skulle kunna 

påverka hur styrelser och företag ser på könsfrågan då exempelvis könsfördelningen sett 

väldigt annorlunda ut historiskt sätt. Förr satt i stort sätt inte en enda kvinna i ledningsgruppen 

då maktpositionerna ansågs tillhöra männen. Eftersom historian talar för olika åsikter och 

synsätt kan detta vara en intressant aspekt att titta vidare på för att se hur företagskulturen 

präglats av företagets historia i form av exempelvis skandaler och kriser men även hur 

företagets ålder satt sin prägel. 
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Ännu en intressant aspekt att titta vidare på skulle kunna vara att göra en djupare studie kring 

kvinnornas egenskaper, exempelvis utifrån utbildningsgrad. Det kan vara intressant att forska 

vidare i för att undersöka om det finns något samband kring att kvinnor måste prestera bättre 

än män för att väljas framför dem. Detta skulle kunna undersökas genom att studera 

ledningsgrupperna och se om det är så att kvinnorna har högre utbildningsgrad och i så fall 

skulle detta eventuellt innebära att kvinnorna måste ”vara bättre” för att väljas framför 

männen.  
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