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Sammanfattning 

Problem: Kvinnor har länge varit underrepresenterade i styrelsesammansättningar runt om i 

världen. Sverige är ett land som främjar likvärdighet och anses därför vara ett av världens 

mest jämställda länder. Andelen kvinnor i svenska styrelser har ökat under de senaste årtion-

dena, men trots detta är de svenska bolagsstyrelserna inte jämställda. Ibland används argu-

menten att fler kvinnor i styrelsen ökar lönsamheten och effektiviteten i bolaget i syfte att öka 

kvinnoandelen. Till följd av detta har det internationellt genomförts många studier för att un-

dersöka om bolag med heterogena styrelser har bättre lönsamhet än bolag med homogena 

styrelser. Forskning har visat att heterogena styrelser samvarierar positivt med bolagens lön-

samhet. Men det finns även forskning som visat negativa resultat eller ingen samvariation alls 

mellan heterogena styrelser och bolagens lönsamhet. 

 

Syfte: Studiens huvudsyfte är att analysera hur andelen kvinnor i svenska styrelser samvarie-

rar med bolagens lönsamhet. Arbetet omfattar åren 2011, 2012 och 2013 för att visa hur ut-

vecklingen har sett ut över tid. Studien syftar även till att jämföra tidigare internationella stu-

dier med svenska förhållanden, där den med hjälp av kulturdimensionsteori som försöker för-

klara de nationella kulturskillnader som föreligger. 

 

Metod: En kvantitativ metod har tillämpats för att studera bolagens lönsamhet med hjälp av 

finansiella nyckeltal i årsredovisningar. Bolagens lönsamhet har mätts i räntabilitet på totalt 

kapital och räntabilitet på eget kapital. Vidare har heterogena styrelser och homogena styrel-

ser jämförts genom t-tester och korrelationsanalyser, för att undersöka sambandet mellan va-

riablerna lönsamhet och andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser. 

 

Analys och slutsats: Studiens resultat visade att det inte finns något samband mellan hetero-

gena styrelser och lönsamhet i svenska börsbolag. Studien visade även att Sverige har en 

högre andel kvinnliga styrelsemedlemmar än andra länder i världen. Detta kan förklaras med 

hjälp av kulturdimensionsteorierna maktdistans samt maskulinitet kontra femininitet som vi-

sar nationella kulturskillnader i näringslivet.   

 

Nyckelord: Bolagsstyrelser, jämställdhet, genus, lönsamhet, heterogenitet, homogenitet, 

maktdistans, maskulinitet, femininitet.    

 



 

 
 

Abstract 

Problem: Women have for a long time been underrepresented on corporate boards all around 

the world. Sweden is a country that promotes equality and is therefore considered as one of 

the most equal countries. The percentages of women in Swedish boards have increased mark-

edly in recent decades, but they are still far from equal. To increase the percentage of women 

on boards it is sometimes advocated that more women on boards increases the company’s 

profitability. As a result of this many international studies have investigated if companies with 

heterogeneous are more profitable than companies with homogeneous board. Research has 

shown that heterogeneous boards are positively correlated with firm profitability. Research 

has also shown negative results or no correlation between heterogeneous boards and firm 

profitability.   

 

Purpose: This study's main purpose is to examine how the percentage of women in the Swe-

dish boards correlates with the companies' profitability. The study covers the years 2011, 

2012 and 2013 to show the development of board members over the years. Furthermore this 

study aims to compare previous international studies with Swedish conditions by comparing 

national cultural differences.      

 

Method: A quantitative method has been applied to study the company's profitability with the 

help of financial ratios in annual reports. The company’s profitability has been measured in 

return on assets and return on equity. Furthermore heterogeneous boards and homogeneous 

boards have been compared with statistic t-tests and correlation analyzes to examine the rela-

tionship between the variables of profitability and the percentage of women in Swedish com-

pany boards. 

 

Analysis and conclusion: The results of the study showed that there is no correlation be-

tween heterogeneous boards and firm profitability in Swedish listed companies. The study 

also showed that Sweden has a higher percentage of female board members than other coun-

tries in the world. This can be explained by cultural dimension theories, power distance and 

masculinity versus femininity showing national cultural differences. 

 

Keywords: Corporate boards, equality, gender, profitability, heterogeneity, homogeneity, 

power distance, masculinity, femininity.  
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1 INLEDNING  

Syftet med inledningskapitlet är att presentera en bakgrund till studien. Därefter följer en 

diskussion som illustrerar problematiken. Slutligen formuleras studiens forskningsfråga samt 

syftet med studien.  

___________________________________________________________________________ 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Jämställdhetsfrågor är ett aktuellt och omdiskuterat ämne. Det finns flera förklaringar till var-

för kvinnor och män inte har samma förutsättningar. En förklaring är genus som klargör var-

för skillnader mellan könen skapas. Dessa skillnader leder i sin tur till att strukturer i sam-

hället inte är jämställda (Josefson, 2005). Samhället ger manliga egenskaper till män och 

kvinnliga egenskaper till kvinnor. Dessa definieras som könsegenskaper (Hirdman, 2001; 

Wahl, 1996).  

 

Studier visar att Sverige är ett av de få länder som nått långt i jämställdhetsfrågor inom nä-

ringslivet (Genusperspektiv, 2006; EIGE, 2010). I jämförelse med kvinnor i Storbritannien 

och Tyskland behöver svenska kvinnor inte välja mellan karriär och familj (Tienari et al., 

2009). Trots det dominerar männen fortfarande på de ledande positionerna i det svenska nä-

ringslivet. Andra AP-fondens index (2013) visar att andelen kvinnliga styrelseordföranden 

och verkställande direktörer (VD:ar) år 2013 var 4,3 respektive 5,5 procent. Metaforen glas-

tak är en av förklaringarna till varför kvinnor inte innehar de högre positionerna i näringslivet. 

Kanter (1993) påstår att kvinnor inte når ledningspositioner, eftersom de hindras av osynliga 

och svårpasserade stötestenar i form av glastak i hierarkin. Statsminister Fredrik Reinfeldt 

menar att dessa hinder för kvinnor i karriären är kopplat till att det anses vara kvinnans upp-

gift att ta hand om barn och familj (Holmin, 2013).  

 

En annan orsak till varför det inte finns lika många kvinnor som män i ledningspositioner är 

att kvinnor inte innehar rätt kompetens (Algotsson et al., 2009). Kompetens i denna mening 

beskrivs som en formell utbildning av vad arbetet kräver (Ellström, 2004). Det meritokratiska 

perspektivet beskriver dock att kvinnors kompetens inte utnyttjas till fullo (Billing & Al-

vesson, 1989). Utbildningsstatistik visar att majoriteten av den svenska befolkningen som 

innehar en akademisk examen är kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2014). Av de omkring 
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32 000 utexaminerade akademikerna år 1995 var 42 procent män och 58 procent kvinnor 

(Skolverket, 1995). Trots detta finns det fortfarande områden i ledningspositioner som är 

mansdominerande. Ett av dessa områden är de svenska börsnoterade bolagens styrelserum. 

Statistiska centralbyrån (2013) visar att den genomsnittliga andelen kvinnor och män i 

svenska bolagsstyrelser år 2013 var 23 respektive 77 procent. EU-kommissionen har lagt ett 

lagförslag om könskvotering. Senast år 2020 skall jämställdhetsmålet med minst 40 procent 

av vartdera könet i bolagsstyrelser vara genomfört (European Commission, 2012). Sverige har 

dock motsatt sig könskvotering, eftersom det anses tendera till att styrelseledamöter blir valda 

på grund av kön istället för kompetens och meriter (Dahlerup, 2006; SvD, 2012).   

 

Det finns omfattande forskning om kvinnors effekt på bolagsstyrelser (Carter et al., 2003; 

Van der Walt et al., 2006; Adams & Ferreira, 2009; Campbell & Minguez-Vera, 2008; McK-

insey & Company, 2007; Kotrianta et al., 2009; Joecks et al., 2012). Forskningen inom områ-

det har dock kommit fram till vitt skilda resultat. En del visar att bolag vars styrelse består av 

både män och kvinnor är mer framgångsrika än de där männen är i majoritet (Catalyst, 2007; 

Torchia et al., 2001). Andra forskare visar att fler kvinnliga styrelserepresentanter har en ne-

gativ påverkan på bolagens lönsamhet och ytterligare andra visar att något samband inte före-

ligger (Darmadi, 2013; Rose, 2007). Dessa studier har emellertid varit gjorda i andra länder 

än Sverige. Boschini (2004) menar att orsaken till bristen på forskning på svenska förhållan-

den är att det är för få kvinnor i svenska bolagsstyrelser. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  

Styrelsens roll och ansvar är omfattande, eftersom den övervakar och kontrollerar bolagsled-

ningens beslut samt ansvarar för dess strategiska arbeten. Dessa arbetsuppgifter är komplexa 

och kräver olika perspektiv för att fatta bästa möjliga beslut (Nielsen & Huse, 2010). De sen-

aste kriserna i världsekonomin har bidragit till att styrelsernas roll ifrågasatts (Huse et al., 

2009). För att förbättra situationen föreslås bland annat fler kvinnor i styrelserna, eftersom det 

anses att det skulle bidra till bättre strategiska beslut och därmed leda till större lönsamhet för 

bolagen. 

 

Heterogenitet i styrelserummet  

Heterogena styrelser anses ha bättre lönsamhet, bättre kontroll samt bättre risktillsyn (Chap-

pell, 2013). Flera resultat visar att kvinnors närvaro och en jämn könsfördelning ger positiva 

effekter både i styrelsesammansättningar och för bolagen i sin helhet. McKinsey och Com-
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pany (2007) menar, att eftersom efterfrågan på marknaden kommer från både män och kvin-

nor kan heterogena bolagsstyrelser vara till nytta. En fördel med heterogena styrelser är att 

dessa har bättre lönsamhet och ger mer positiva effekter (Burgess & Tharenou, 2002; 

Hornsby-Geluk, 2010; Kossowska et al., 2005; Torchia et al., 2011). Styrelser med fler kvin-

nor säkerställer att bolagen har bättre företagsvärde i jämförelse med bolagsstyrelser utan 

kvinnliga representanter (Carter et al., 2003). Catalyst (2007) visar att den operativa vinsten i 

bolag med en majoritet kvinnor i styrelsen var 56 procent högre än i de bolag där styrelserna 

endast bestod av män. Bolagen med heterogena styrelser hade i genomsnitt 42 procent högre 

försäljningsintäkter, 53 procent högre avkastning på eget kapital samt 66 procent högre av-

kastning på investerat kapital (Catalyst, 2007).  

 

Adams och Ferreira (2009) visar att kvinnor i bolagsstyrelser har bättre närvaro än männen, 

men även att den manliga närvaron ökar när styrelsen är mer heterogen. Schwartz-Ziv (2013) 

menar att styrelser med fler kvinnor är mer aktiva, vilket förknippas med förbättrad bolags-

prestation och bättre resultat. Homogena bolagsstyrelser återhämtar sig långsammare än bo-

lagsstyrelser som är heterogena. När ett bolag presterar dåligt och visar ett sämre resultat är en 

heterogen styrelse villig att byta ut VD:n i bolaget (Adams & Ferreira, 2009). Kvinnliga sty-

relseledamöter tar mer initiativ och kräver mer information från ledningen (Schwartz-Ziv, 

2013). Således menar forskarna att en styrelse med en jämn könsfördelning resulterar i att 

båda könen är mer aktiva och tar mer initiativ i syfte att förbättra bolagets prestation (Adams 

& Ferreira, 2009; Schwartz-Ziv, 2013).   

 

Homogenitet i styrelserummet  

Adams och Ferreira (2009) menar att heterogena styrelser kan öka bolagsprestationen, men de 

visar samtidigt att andelen kvinnor i styrelsen inte nödvändigtvis tillför bolaget mer värde. 

Adams och Ferreira (2009) menar att eftersom kvinnor är mer aktiva och kontrollerande kan 

detta ha en negativ inverkan på bolagens aktievärde. Detta på grund av att ett för stort be-

slutsutövande resulterar i bristande kommunikation mellan bolagens VD:n och styrelser, vil-

ket i sin tur kan leda till en försämrad dynamik och organisationskultur (Adams & Ferreira, 

2009). Vidare visar även Haslam et al. (2010) i sin studie att kvinnor i styrelser kan ha en ne-

gativ påverkan på bolagens lönsamhet. I de bolag vars styrelser bestod av minst en kvinna, 

var marknadsvärdet 121 procent, medan det i styrelser med endast män var 161 procent (Has-

lam et al., 2010).  
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Forskning har även visat att andelen kvinnor i styrelser inte har någon inverkan på bolagens 

finansiella ställning (Hermalin & Weisbach, 2003; Kochan et al., 2003; Adler, 2007; Miller & 

del Carmen Triana, 2009; Campbell & Minguez-Vera, 2009). Simpson et al. (2010), Camp-

bell och Minguez-Vera (2008) undersökte sambandet mellan andelen kvinnliga styrelsemed-

lemmar och bolagens lönsamhet och fann då att det inte föreligger något sådant samband. 

Adler (2007) genomförde en omfattande studie i 19 år i syfte att visa sambandet mellan ande-

len kvinnor i styrelser i förhållande till bolagens lönsamhet. Resultatet av studien visar att 

bolag med kvinnor i styrelser har högre lönsamhet och effektivitet, men intressant nog kunde 

Adler (2007) inte dra någon slutsats, eftersom inget orsakssamband kunde urskiljas. Forskar-

na argumenterar istället för att söka efter balans mellan könen i styrelser för att öka mångfal-

den inom bolagen (Campbell & Minguez-Vera, 2008; Adler, 2007).  

 

Resultaten av de internationella studierna har varierat från land till land (Carter et al., 2003; 

Rose, 2007; Adler, 2007; Darmadi, 2013; Wellalage & Locke, 2013; Campbell & Minguez-

Vera, 2008; Ujunwa, 2012; He & Huang, 2011). Detta kan delvis förklaras genom Hofstedes 

(1980) kulturdimensionsteori, som visar att det finns nationella och regionala värderingar som 

påverkar organisationsbeteendet. Olika kulturer ger olika lösningar inom olika dimensioner. 

Tillsammans formar dessa en modell av olika nationella värderingar. Inom till exempel di-

mensionen Maktdistans nämns jämställdhet. Där ligger Sverige lågt, vilket innebär att det 

svenska näringslivet är jämställt. Inom dimensionen Maskulinitet kontra Femininitet är Sve-

rige ett feminint land, vilket innebär att könsrollerna i näringslivet är likställda. Eftersom de 

studier vi funnit har haft amerikanskt, afrikanskt, europeiskt eller skandinaviskt ursprung 

finns det utrymme att undersöka sambandet mellan andelen kvinnor i styrelser och lönsam-

heten i svenska bolag. 
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1.3 FRÅGESTÄLLNING 

 Hur samvarierar andelen kvinnliga styrelserepresentanter med lönsamheten i 

svenska börsnoterade bolag? 

1.4 SYFTE 

Syftet med studien är att genom en kvantitativ metod analysera hur andelen kvinnor i svenska 

styrelser samvarierar med bolagens lönsamhet. Undersökningen kommer att genomföras på 

heterogena och homogena bolagsstyrelser och lönsamheten kommer att grundas på årsredo-

visningar från svenska publika börsnoterade bolag. Bolagen ska vara noterade på NASDAQ 

OMX Stockholmsbörsen och ingå i Mid Cap eller Large Cap. Studien omfattar åren 2011, 

2012 och 2013 för att visa hur utvecklingen har sett ut över tid. Studien syftar även till att 

jämföra tidigare internationella studier med svenska förhållanden med hjälp av nationella kul-

turskillnader.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM  

I följande kapitel introduceras först ett avsnitt för att skapa en inblick kring styrelsens roll 

och ansvar i organisationer. Vidare diskuteras ett avsnitt om genus och genusvetenskap i syfte 

att öka förståelsen kring föreställningar om könsroller. Därefter presenteras Hofstedes kul-

turdimensionsteori om nationella kulturskillnader som förklaringsmodell och slutligen följer 

en redogörelse för tidigare internationella studier om samband mellan andelen kvinnor i sty-

relser och lönsamheten i bolagen. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 STYRELSENS ROLL OCH ANSVAR 

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att svara för bolagets organisation och förvaltning. Det 

innebär att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen har även till uppgift 

att se till att bolagets organisation är utformad så att bokföring, medelförvaltning och bolagets 

förhållanden kontrolleras på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt (ABL 2005:551). Den 

löpande verksamheten är företagsledningens ansvar, men styrelsen har befogenhet att ingripa 

när det behövs eller när den så önskar. Den verksamhet som berör bolagets långsiktiga över-

levnad och utveckling ligger inom styrelsens befogenhet (Sjöstrand & Petrelius, 2002). Det är 

viktigt att styrelsen är observant på den totala verksamheten, eftersom styrelsens uppgift är att 

övervaka förvaltningen (Fredriksson, 2012). Detta medför att styrelsens viktigaste funktion 

blir att leda bolagets verksamhet på ett så framgångsrikt sätt som möjligt (Turel & Bart, 

2014).  Styrelsen har ett stort ansvar för verksamhetens kvalité och därmed har den det yt-

tersta ansvaret för standarden i bolaget. Exempelvis kan styrelsen diskutera hur problem och 

frågor i organisationen kan hanteras på bästa möjliga sätt (McGinn & Rajesh, 2007). Frågor 

som styrelsen tar upp har stor betydelse för bolaget, eftersom en bra fråga får företagsledning-

en och styrelsen att använda nya insikter och åtgärder för att lösa problem. McGinn och Ra-

jesh (2007) använder sig av ett gammalt talesätt för att beskriva vad styrelseledamöter bör ha i 

åtanke: 

 

”Du får vad du inspekterar, inte vad du förväntar dig.” 

 

Antalet styrelseledamöter skiljer sig från bolag till bolag beroende på att bolagens storlek va-

rierar. I svenska börsbolag är det vanligaste antalet styrelseledamöter sex eller sju (Sjöstrand 
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& Petrelius, 2002). I publika bolag skall alltid hälften av styrelseledamöterna väljas genom 

bolagsstämman. Privata företag har inte samma krav utan kan bestå av endast en eller två sty-

relseledamöter, men det är då obligatoriskt att ha minst en suppleant. Det finns inte heller 

några krav i privata företag att styrelseledamöterna väljs på bolagsstämman (Wiberg et al., 

2011). Sjöstrand och Petrelius (2002) påpekar att det är viktigt att ha en blandning av olika 

människor i styrelsen för att uppnå bästa möjliga resultat. En god styrelsesammansättning bör 

bestå av en blandning av både män och kvinnor (Sjöstrand & Petrelius, 2002). 

2.2 GENUS OCH GENUSVETENSKAP 

Begreppet genus kommer från latinets ord för sort eller slag. I Sverige användes genus främst 

i grammatiken (Thurén, 2003). Idag har begreppet genus även en annan betydelse. Enligt 

Borgström (2008) hörde ordet genus hemma i den biologiska uppdelningen tills forskare bör-

jade använda ordet inom vetenskapen. Detta gav ordet en annan mening än endast kön. Det 

var under 1980-talet som en kategorisering av orden kön och genus utvecklades (Wahl, 1996). 

Ordet kön anses förklara den biologiska skillnaden mellan könen, medan genus beskriver den 

skillnad mellan man och kvinna, som är orsakad av kulturella och sociala strukturer (Alvesson 

& Billing, 2011). Detta kallas för könsegenskaper, det vill säga maskulint och manligt respek-

tive feminint och kvinnligt. Genus kan förändras genom de kulturella eller sociala processer-

na, det vill säga en förändring genom mänskligt samspel (Alvesson & Billing, 2011). Hird-

man (2001) beskriver ordet genus som den manliga normens primat och isär- hållandets prin-

cip.  

 

Till följd av utvecklingen har den svenska forskningen inom ämnet vuxit sig relativt stark. 

Idag finns ett tiotal professorer inom genusvetenskap i Sverige. Begreppen kön och genus 

anses idag överlappa varandra och det är relativt svårt att särskilja dessa (Alvesson & Billing, 

2011). Eftersom kön och genus är en form av identitetsskapande hos människan och samhället 

har ämnet problematiserats och kritiserats då det upplevs provocerande. Det är också vad de-

finieringen av genusforskning är, problematisering (Thurén, 2003).  

 

Hofstede (1980) menar att det finns ordnade olikheter inom kulturen vad gäller uppfattningar 

om sociala könsroller, maktstrukturer och ojämlikheter. Kultur är dock inlärd och överförs 

från generation till generation. Individens genus utvecklas oftast i en och samma riktning mot 

en kulturellt och socialt acceptans. Denna riktning pågår från det att individen är ett barn fram 

till dess död (Connell, 1987; Alvesson & Billing, 2011). Redan i ett tidigt skede möter barnet 
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förväntningar från omgivningen. Pojkar ses som starkare, aktivare och mer högljudda, medan 

flickor ses som mer ambitiösa, mer tystlåtna och förväntas vara mer självständiga i tidigare 

åldrar än pojkar (Hirdman, 2001). På grund av olika kulturer och individens behov av att leva 

upp till omgivningens förväntningar utvecklas olika könsstereotypa föreställningar. Dessa 

hindrar människan från att bete sig på ett sätt som inte stämmer med könsrollen (Alvesson & 

Billing, 2011). Även människor som lever ett långt liv eller byter kultur kan drabbas av dessa 

hinder. Genusforskningens främsta uppgift är att bekämpa de konsekvenser och hinder som 

uppstår genom föreställningar om könsroller. Syftet med genusforskning är att upplysa om 

och utveckla tankar och reflektioner kring kön, samhälle, kultur, organisationer och arbetsliv 

för att motverka föreställningar om könsaspekter (Alvesson & Billing, 2011; Thurén, 2003). 

2.3  NATIONELLA KULTURSKILLNADER  

Sedan 1960-talet har Hofstede (1980) studerat kulturella skillnader i det multinationella före-

taget IBM. Utifrån dessa studier har han i 74 länder tagit fram fem dimensioner kring männi-

skors värderingar. Utgångspunkten för Hofstedes (1980) kulturdimensionsteori grundas på att 

människor - oberoende av vilket land de kommer från - har grundläggande och likartade pro-

blem. Dock beror svaren och lösningarna på dessa problem på i vilket land de uppstått i. 

Dessa dimensioner bildar en femdimensionell modell, vilken visar nationella kulturskillnader 

i näringslivet. Dimensionerna är maktdistans” (från stor till liten), kollektivism kontra indi-

vidualism”, ”maskulinitet kontra femininitet”, ”osäkerhetsundvikande” (från svag till stark) 

samt ”långtidsorientering”. Denna studie har dock med avseende på relevans endast valt att 

lyfta fram maktdistans och maskulinitet kontra femininitet. 

 

Behandlingen av jämlikhet och jämställdhet skiljer sig åt i olika kulturer. Det finns ojämlik-

heter i alla samhällen – inte minst inom näringslivet. Graden av maktdistans i organisationer 

är kopplat till hur olika länder förväntar sig och hanterar det faktum att människor är olika, 

hur accepterande människor i organisationer är till ojämn maktfördelning samt hur hierarkiska 

de är (Hofstede & Hofstede, 2005). I organisationer där maktdistansen är liten råder jäm-

ställdhet och ojämlikheter accepteras inte. I organisationer där maktdistansen är stor proble-

matiseras däremot inte ojämlikheter. Hofstede (1991) skapade ett maktdistansindex (PDI), 

som med olika poängvärden belyser beroendeförhållanden i respektive land. Värdet på in-

dexet är mellan 0 och 100, där 0 visar liten och 100 visar stor maktdistans. Det land som har 

störst maktdistans är Malaysia (100). I Europa anses Frankrike vara det land som har störst 

maktdistans (70) där är även organisationerna ofta hierarkiska. Sverige har en relativt låg 
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maktdistans och ligger på en 68:e plats i indexet (31), vilket innebär att det svenska näringsli-

vet är jämställt och ojämlikheter inte accepteras. 

 

 

 Tabell 1: Hofstedes (1980) PDI-index       

 
 

Maskulinitet kontra femininitet låg till grund för Hofstedes (1980) socialt kulturella definition 

av maskulinitet respektive femininitet i arbetslivet. Könsrollerna i maskulina kulturer är mer 

åtskilda medan de i feminina kulturer är mer integrerade. Maskulinitet förknippas med avan-

cemang i organisationen, medan femininitet kännetecknas av att ha goda relationer med dem 

som sitter i ledningspositioner (Hofstede & Hofstede, 2005). Ett maskulinitetsindex (MAS) 

togs fram för att visa om respektive land i indexet var feminint eller maskulint, där 0 visar det 

mest feminina och 100 visar det mest maskulina landet. Länder som Nigeria, Tyskland och 

Storbritannien är typiskt maskulina länder, medan Sverige tillsammans med bland annat 

Danmark räknas som de mest feminina länderna.  
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 Tabell 2: Hofstedes (1980) MAS-index 

2.4 TIDIGARE STUDIER OCH NATIONELLA KULTURSKILLNADER SOM FÖRKLA-

RINGSMODELL 

Nedan presenteras en omfattande sammanställning av tidigare studier från olika länder. Syftet 

med studierna är att visa om det föreligger ett samband mellan heterogena styrelser och bola-

gens finansiella prestationer. För att klargöra de olika resultaten diskuteras Hofstedes (1980) 

kulturdimensionsteori om nationella kulturskillnader som förklaringsmodell. Kanter och Corn 

(1994) menar att kulturella skillnader tydligt påverkar relationer i organisationer och kan vara 

avgörande för den finansiella prestationen i bolag. 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Sammanställning av tidigare internationella studier 
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Författare, år 

 

Jämställdhetsmått 

(Oberoende variabel) 

Lönsamhetsmått 

(Beroende variabel) 

Databas 

Land, tidsperiod 

Resultat 

 

Torchia et al. (2011) 

Fyra kategorier av kvinnor: 

(1) Ingen, (2) En, (3) Två, 

(4) Tre+ kvinnor 

Organisatorisk innovation (Själv-

byggt) 
317 norska bolag (2005-2006) 

Positivt samband (tre+ 

kvinnor leder till inno-

vation) 

Lückerath-Rovers 

(2010) 
Kvinnors förhållande 

Räntabilitet på eget kapital, ränta-

bilitet på investerat kapital, to-

talavkastning, vinstmarginal, 

99 holländska börsnoterade 

företag (2005-2007) 

Positivt samband (av-

kastning på eget kapital) 

Kotiranta et al. (2007) 

 

Kvinnors förhållande 

Avkastning på totalt kapital, av-

kastning på investering, rörelse-

marginal 

14 020 finska bolag (2003) Positivt samband 

Catalyst (2007) Kvinnors förhållande 

Räntabilitet på eget kapital, vinst-

marginal, räntabilitet på investerat 

kapital 

520 amerikanska Fortune500-

företag (2001-2004) 
Positivt samband 

McKinsey & Com-

pany (2007) 
Kvinnors förhållande 

Räntabilitet på eget kapital, resultat 

före räntenetto och skatter (EBIT), 

aktiekursens tillväxt 

89 europeiska börsnoterade 

företag 
Positivt samband 

Darmadi (2013) 
Kvinnor förhållande, Blau 

index 

Räntabilitet på totalt kapital, To-

bin’s Q 

383 börsnoterade företag i Indo-

nesien (2008-2009) 
Negativt samband 

Joecks et al. (2012) 

Dummyvariabel (kvinnor i 

styrelser: ja/nej), kvinnors 

förhållande, Blau index 

Räntabilitet på eget kapital 
151 tyska börsnoterade bolag 

(2000-2005) 
Negativt samband 

Wellalage och Locke 

(2013) 

Kvinnors förhållande, 

dummyvaribel, Blau Index 
Tobin’s Q 

88 icke-finansiella börsnoterade 

företag i Sri Lanka (2006-2010) 
 Negativt samband 

Ujunwa. A. (2012). Kvinnors förhållande Regressionsanalys   
122 börsnoterade nigerianska 

bolag 
Negativt samband 

He och Huang (2011) Blau index Räntabilitet på totalt kapital 
530 amerikanska tillverkningsfö-

retag (2001-2007) 
Negativt samband 

Miller och del Car-

men Triana (2009) 

 

Blau index 
Rörelsemarginal, räntabilitet på 

investering 

326 amerikanska Fortune500-

företag (2003) 
Inget samband 

Campbell och Min-

guez-Vera (2008) 

Dummyvariabel (kvinnor i 

styrelser: ja/nej), kvinnors 

förhållande, Blau index, 

Shannon index 

Tobin’s Q, 
68 spanska börsnoterade företag 

(1995-2000) 

Inga tydliga slutsatser 

trots ett positivt sam-

band 

 

Adler (2007) Kvinnors förhållande 

Räntabilitet på totalt kapital, ränta-

bilitet på eget kapital, vinstmargi-

nal, vinstmarginal 

500 amerikanska Fortune215-

företag (1980-1998) 

Inga tydliga slutsatser 

trots ett positivt sam-

band 

Rose (2007) Kvinnors förhållande Tobins Q 
443 danska börsnoterade bolag 

(1998-2001) 
Inget samband 
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2.4.1 Positivt samband mellan heterogenitet och lönsamhet 

McKinsey och Company (2007) menar att eftersom marknaden är heterogen och efterfrågan 

kommer från både män och kvinnor är en heterogen styrelse till fördel för bolagets verksam-

het. Jämställdhet i bolag är en tillgång för bolagets finansiella situation, image, de anställdas 

motivation, aktieägarna samt bolagets kunder (McKinsey & Company, 2007).  

 

Kotiranta et al. (2007) studerade hur andelen kvinnliga styrelseledamöter påverkade lönsam-

heten i finska bolag. Studien visar att de finska bolag, som hade fler kvinnliga styrelserepre-

sentanter hade en bättre lönsamhet. En anledning till det positiva resultatet kan vara att Fin-

land på Hofstedes (1980) PDI-index har värdet 33 och anses därmed ha en liten maktdistans i 

näringslivet. Detta innebär att makt i finska organisationer fördelas jämlikt oberoende på kön 

samt att styrelseledamöterna tar egna initiativ i syfte att förbättra bolagens finansiella prestat-

ioner. Kotiranta et al. (2007) visar i sin studie att bolag med heterogena styrelser hade 10 pro-

cent högre lönsamhet än de med homogena styrelser. Detta kan bero på att Finland i Hofs-

tedes (1980) MAS-index är ett feminint land, vilket innebär att styrelseledamöter samarbetar 

väl och är eniga vid beslut. Även den nederländska forskaren Lückerarth-Rovers (2010) un-

dersökte sambandet mellan andelen kvinnor i styrelser i förhållande till bolagens lönsamhet. 

Av de 99 bolag som studerades saknade 68 kvinnliga styrelserepresentanter. Studien visar, 

trots den låga kvinnoandelen i de nederländska styrelserna, att bolagen med fler kvinnor i sty-

relsen hade bättre finansiell prestation än de bolagen utan kvinnliga styrelseledamöter (Lück-

erarth-Rovers, 2010). Även det nederländska näringslivet anses utifrån Hofstedes (1980) PDI- 

och MAS-index ha liten maktdistans och hög femininitet, vilket visas i Lückerarth-Rovers 

(2010) resultat. 

 

Världens största konsultföretag McKinsey och Company (2007) genomförde en undersökning 

för att visa hur heterogena styrelser påverkar den finansiella prestationen i 89 europeiska 

börsnoterade bolag. För att få fram den finansiella prestationen i bolagen mättes räntabilitet på 

eget kapital, resultat före räntenetto efter skatt (EBIT) samt aktiekursens tillväxt. För att mäta 

könsfördelning och jämställdhet såg McKinsey och Company (2007) på bolagens och styrel-

sens storlek samt andelen kvinnliga styrelseledamöter. Samtliga resultat av undersökningen 

var positiva, vilket visar vikten av att främja kvinnliga företrädare i högre positioner i bolagen 

för att förbättra bolagens lönsamhet (McKinsey & Company, 2007). 
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McKinsey och Company (2007) anser att bolag behöver fatta rätt beslut i styrelsen för att an-

passa sig till människans förändrade beteenden. Eftersom kvinnor står för mer än 70 procent 

av alla köp i Europa kan en heterogen styrelse generera positiva effekter, stärka bolagets 

image och därmed öka lönsamheten i bolagen (McKinsey & Company, 2007). McKinsey och 

Company (2007) menar därmed att fler kvinnor i högre befattningar är nödvändigt för att 

uppnå en högre konkurrenskraft. De finansiella resultaten av undersökningen visar att bolag 

med fler kvinnor i styrelsen har högre räntabilitet på eget kapital, högre rörelseresultat samt 

högre aktiekurstillväxt.  

 

Utifrån ovanstående studier formas studiens första hypotes: 

H1: Det finns ett signifikant positivt samband mellan heterogena styrelser och lön-

samhet i svenska börsbolag.  

 

 

2.4.2 Negativt samband mellan heterogenitet och lönsamhet 

En studie genomfördes av Ujunwa (2012) för att undersöka effekterna av styrelsens könsför-

delning i förhållande till de finansiella resultaten i 122 nigerianska bolag. Nigeria är på Hofs-

tedes (1980) PDI- och MAS-index ett land med stor maktdistans (80) och ett maskulint (60). 

Således innebär detta att den nigerianska organisationskulturen är hierarkisk, de anställda är 

rädda för att uttrycka sina åsikter och ledningen är autokratisk. Resultaten från Ujunwas 

(2012) studie visar att heterogenitet i styrelserummet var negativt kopplat till bolagens lön-

samhet. Det negativa resultatet i Ujunwas (2012) studie kan bero på att organisationerna i 

Nigeria är maskulina samtidigt som maktdistansen är stor. Detta innebär enligt Hofstede 

(1980) att könsroller i ledningspositioner är åtskilda och fokus ligger på att intjäna höga in-

komster och skapa god självkänsla istället för att uppnå bolagens finansiella mål. 

 

Joecks et al. (2012) genomförde en studie på 160 börsnoterade bolag mellan åren 2000 till 

2005 för att undersöka hur andelen kvinnor i de tyska styrelserna påverkade lönsamheten i 

bolagen. Inget bolag i studiens urval var kvinnodominerat och bolagens lönsamhet mättes i 

räntabilitet på eget kapital. Den specifika förklaringsvariabeln i undersökningen var heteroge-

nitet. Tyskland är ett typiskt maskulint land (66), vilket även här innebär att de som sitter i 

ledningspositioner inte har goda relationer till varandra. Hofstede (1980) anser att detta på-

verkar samarbetet negativt. Joecks et al. (2012) undersökning visar att heterogena styrelser 

påverkade bolagens finansiella resultat negativt. Detta kan bero på att Tysklands organisat-
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ionskultur på Hofstedes (1980) MAS-index är typiskt maskulin, vilket innebär att självhäv-

delse och konkurrens ligger i fokus samt att de som sitter i ledningspositioner betraktas som 

själviska. I sådana styrelser blir personligt resultat viktigare än att deltagarna är effektiva och 

eniga i styrelserummet (Hofstede & Hofstede, 2005).  

 

Utifrån ovanstående studier formas studiens andra hypotes:  

H2: Det finns ett signifikant negativt samband mellan heterogena styrelser och 

lönsamhet i svenska börsbolag. 

 

 

2.4.3 Inget samband mellan heterogenitet och lönsamhet 

Spanien, som tidigare haft en minimal andel kvinnor i näringslivet, har nu infört lagstiftning 

för att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män (Campbell & Minguez-Vera, 2008). 

Eftersom kvinnoandelen i spanska styrelser är så liten valde Campbell och Minguez-Vera 

(2008) att genomföra en studie på de områden som de ansåg behövde förbättras i spanska 

börsbolagsstyrelser. Därför undersökte de förekomsten av kvinnliga styrelseledamöter samt 

den procentuella andelen kvinnor i spanska bolagsstyrelser. Studien genomfördes i syfte att 

undersöka sambandet mellan heterogena styrelser och den finansiella prestationen i 68 

spanska bolag. 

 

Campbell och Minguez-Vera (2008) mätte bolagens finansiella prestationer med hjälp av To-

bins Q. Tobins Q definierades i denna studie som summan av bolagets marknadsvärde på ak-

tier och det bokförda värdet av skulder dividerat med det bokförda värdet av totala tillgångar. 

För att kunna jämföra jämställdhet bland de undersökta bolagen i förhållande till den finansi-

ella prestationen såg forskarna över varje bolags styrelsesammansättning, antal aktier samt 

aktiekursen och för att stärka pålitligheten i studien användes kontrollvariabler. Dessa var det 

totala antalet styrelseledamöter, skuldsättningsgraden, räntabiliteten på totalt kapital samt 

storleken på respektive bolag.  

 

Resultatet av Campbell och Minguez-Veras (2008) studie visar att heterogenitet och jäm-

ställdhet i bolagsstyrelser kan förbättra den finansiella prestationen, men ett tydligt samband 

kunde dock inte visas. Forskarna anser att anledningen till att några klara samband inte kunde 

urskiljas var den rådande bristen på kvinnliga styrelseledamöter. På Hofstedes (1980) PDI- 

och MAS- index är Spanien ett land raknat neutralt med ett PDI och MAS - värde på 57 re-
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spektive 42. Den spanska organisationskulturen kan tolkas som relativ i både maktdistans och 

maskulinitet kontra femininitet. Eftersom Spaniens näringsliv är neutralt på Hofstedes (1980) 

index torde kvinnoandelen i de spanska styrelserna vara större. Campbell och Minguez-Vera 

(2008) nämner att anledningen till att kvinnoandelen är så liten är att spanska kvinnor priori-

tera familjeband mer än förvärvsarbete.  

 

Campbell och Minguez-Vera (2008) kunde utifrån studien dra slutsatsen att fler kvinnor i sty-

relser inte har något samband med bolagens finansiella prestation. Däremot visar studien att 

en hög procentuell andel kvinnor i styrelser har positiv effekt på bolagens värde. Forskarna 

argumenterade för att det är viktigare att finna balans mellan antalet kvinnliga och manlig 

styrelseledamöter än att få in fler kvinnor i bolagsstyrelser (Campbell & Minguez-Vera, 

2008).  

 

Rose (2007) utförde med hjälp av Tobins Q en studie för att undersöka huruvida det förelig-

ger ett samband mellan heterogena styrelser och den finansiella prestationen i 443 danska 

bolag. Rose (2007) fann inget samband mellan genus i bolagsstyrelserna och lönsamheten i de 

undersökta danska bolagen. 

 

Rose (2007) tog upp flera olika orsaker till att det saknas samband. En av dessa var att de un-

dersökta styrelsesammansättningarnas normer utgick från traditionen att det enda sättet att 

kvalificera sig på var att bli socialt accepterad i styrelserummet. Eftersom kvinnorna var un-

derrepresenterade innebar det att de måste anpassa sig efter männen i styrelsen (Rose, 2007). 

Enligt Hofstede (1980) är dock den danska organisationskulturen att betrakta som feminin 

med ett värde på 16, vilket innebär att sociala könsroller inte skall ha någon betydelse. Att 

vara feminin i sin organisationskultur innebär även att styrelsemedlemmarna i bolagen har 

goda relationer till varandra och är samarbetsvilliga i syfte att tillgodose bolagens finansiella 

intressen (Hofstede & Hofstede, 2005).  

 

En annan orsak kan enligt Rose (2007) vara att de kvinnliga styrelseledamöterna inte synlig-

gjordes, då kvinnorna endast utgjorde fyra procent av de undersökta styrelsesammansättning-

arna. Den danska maktdistansen i näringslivet är ytterst liten med ett värde på 18 (Hofstede, 

1980). Eftersom den danska organisationskulturen har en liten maktdistans torde det enligt 

Hofstedes (1980) index innebära att jämställdhet råder och att ojämlikheter inte accepteras. 

Skulle ojämlikheter uppstå löses dessa om de anses problematiska. I detta fall kan Hofstedes 
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(1980) kulturdimensioner maktdistans och maskulinitet kontra femininitet inte förklara resul-

taten. Detta tyder på att kvinnoandelen i styrelser och bolagens lönsamhet är ett komplext 

ämne.   

 

Utifrån ovanstående internationella studier formas studiens tredje och sista hypotes: 

H3: Det finns inget signifikant samband mellan heterogena styrelser och lönsam-

het i svenska börsbolag. 
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2.5  STUDIENS REFERENSRAM  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Studiens referensram  

Styrelsens roll och ansvar samt 

genus och genusvetenskap 

Hypotes 1 

Det finns ett signifikant 

positivt samband i 

heterogena styrelser och 

lönsamhet i svenska 

börsbolag. 

Hypotes 2 

Det finns ett signifikant 
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3 METOD  

3.1 METODVAL 

Val av metod styrs enligt Eliasson (2010) av studiens problemformulering. Denna studie un-

dersöker hur andelen kvinnor i styrelser samvarierar med lönsamheten i svenska börsnoterade 

bolag. Detta innebär att det är numerisk data som analyseras och enligt Eliasson (2010) och 

Hartman (2004) är det mest lämpligt och effektivt att då tillämpa en kvantitativ metod, ef-

tersom det är siffror som analyseras. De numeriska data som används i studien är siffror i 

form av räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget kapital samt den procentuella andelen 

kvinnor i de utvalda bolagsstyrelserna, därför tillämpas en kvantitativ metod.  

 

Vid utförande av kvantitativ metod skall den begärliga informationen till undersökningen ka-

tegoriseras innan den inhämtas (Bryman & Bell, 2011). Denna studie har flera olika kategori-

seringar där först de utvalda bolagen kategoriserats efter de segment de är noterade på Stock-

holmsbörsen (Mid Cap eller Large Cap). Vidare delades studiens urval av bolagsstyrelser in i 

två populationer (Population 1 och Population 2), vilka kategoriserades utifrån europakom-

missionens (2012) definition av heterogena och homogena styrelser. Bolagsstyrelser med en 

kvinnoandel på minst 40 procent definieras därmed i denna studie som heterogena styrelser 

och bolagsstyrelser med mindre än 40 procent kvinnor definieras som homogena styrelser. 

Kategoriseringen av Population 1 och Population 2 har gjorts för att visa hur kvinnoandelen i 

styrelser samvarierar med bolagens lönsamheten.  

 

Det är önskvärt att kunna generalisera resultatet från studien och Eliasson (2010) anser att 

bästa sättet är att mäta ”brett” för att sedan dra allmänna slutsatser från en relativt liten grupp 

till en stor. Denna undersökning omfattade från början samtliga 115 bolag noterade på Mid 

Cap samt Large Cap, men urvalet begränsades till totalt 32 bolag på grund av att det endast 

fanns sammanlagt 16 bolag som hade heterogena styrelser. Vi ville få lika många bolag i varje 

population, därför begränsades även de homogena bolagsstyrelserna till 16 (se 3.2.1). Den 

valda metoden kan enligt Hartman (2004) och Eliasson (2010) med hög trovärdighetsgrad 

möjliggöra test av olika teorier till en låg kostnad.  
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3.1.1 Angreppsätt  

Studien innehåller hypoteser baserade på tidigare internationell forskning. Dessa undersöks 

deduktivt, vilket enligt Thurén (2007) innebär att uppställda hypoteser analyseras i förhål-

lande till om de överensstämmer med verkligheten eller ej. Studien drar sedan en slutsats som 

betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande (Thurén, 2007). Däremot behöver 

den enligt Bryman och Bell (2013) inte vara sann i den meningen att den överensstämmer 

med verkligheten. Detta innebär att utifrån studiens forskningsfråga skapas hypoteser, vilka 

grundas på befintliga teorier och tidigare studier. Varje hypotes analyseras och därefter be-

kräftas eller förkastas den.  

 

Vidare karakteriseras studien av positivismens ståndpunkt där känslor och subjektivism ute-

sluts. Bryman (2011) beskriver att positivism kännetecknas av objektivism där företeelser är 

möjliga att observera om de är tillgängliga för sinnet och därmed kan räknas som giltig kun-

skap. Eftersom denna studie bygger på tidigare forskning samt redan framställda formler och 

program utesluts subjektiva tolkningar, vilket gör att den positivistiska metoden kan tilläm-

pas. 

3.2 DATAINSAMLING 

Sekundärdata låg till grund för informationen till denna studie. Informationen inhämtades från 

befintliga register i form av årsredovisningar, litteratur och Affärsdata. Detta innebär att in-

formationen om lönsamhet och styrelseledamöter redan har varit publicerad. Således är data 

inte framtaget för denna specifika studie, men enligt Eliasson (2010) kan sekundärdata an-

vändas för att upparbeta en ny studie.  

 

Samtliga sekundärdata har dubbelkontrollerats och beräknats två gånger för att undvika even-

tuella felberäkningar (se 3.4). Detta på grund av att vid studerandet av data skall alla data som 

används vara aktuella, relevanta, tillförlitliga och teoretiskt korrekta (Rabaski, 2003). Ef-

tersom sekundärdata är information, som har framställts av någon annan kan frågan uppstå 

om de är pålitliga. De insamlade data antas vara korrekta, då de är hämtade direkt från bola-

gens finansiella rapportering, vilken även har granskats av auktoriserade revisorer. Vidare har 

studiens utvalda nyckeltal kontrollerats, eftersom de har beräknats av oss och sedan jämförts 

med respektive bolags framtagna nyckeltalsberäkningar. 
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3.2.1 Urval och bortfall 

Denna studie utgick från början med att ta med samtliga börsnoterade bolag på NASDAQ 

OMX Stockholmsbörsen under åren 2011, 2012 och 2013. Den valda tidsperioden avser att 

visa hur kvinnoandelen i bolagsstyrelserna har förändrats över tid. Undersökningen omfattar 

totalt 231 bolag vars juridiska säten är i Sverige. Eftersom vi har valt att göra en studie på 

större bolag för segmenten Mid Cap och Large Cap har bolagen på Small Cap uteslutits. Av 

de 231 bolagen noterade på Stockholmsbörsen ingår 116 bolag i Small Cap. Detta innebär att 

undersökningen omfattar de resterande 115 bolagen, som är noterade på Mid Cap respektive 

Large Cap. Vidare har endast ordinarie ledamöter inkluderats i studien. Suppleanter har ute-

slutits från undersökningen, eftersom de endast närvarar vid ett fåtal tillfällen och därför inte 

kan påverka besluten i bolagen i samma omfattning som en ordinarie styrelseledamot (Bo-

lagsverket, 2014). Vi har valt att inkludera styrelseledamöter som endast väljs ut genom val-

beredning. Därmed har vi inte inkluderat arbetsrepresentanter, eftersom de utses genom en 

annan process.  

 

Undersökningen bestod av en jämförelse mellan två populationer. En population bestod av 

bolag med störst kvinnoandel (Population 1) i styrelsen och en population bestod av bolag 

med minst kvinnoandel (Population 2) i styrelsen. Syftet med att dela upp urvalet i två popu-

lationer var att undersöka hur lönsamheten skiljer sig mellan bolag med större respektive 

mindre kvinnoandel i styrelsen. Population 1 bestod av de bolagen på Mid Cap och Large Cap 

med heterogena styrelser, vilket innebär att bolagsstyrelserna bestod av minst 40 procent 

kvinnor (European Commission, 2012; Fristedt et al., 2013). Population 2 bestod av bolag 

med homogena styrelser, vilket innebär att bolagsstyrelserna bestod av mindre än 40 procent 

kvinnor.  

 

År 2013 bestämdes för Mid Cap samt Large Cap totalt 16 bolag till Population 1 och 16 bolag 

till Population 2. Det valda antalet av bolag grundades på att antalet heterogena bolagsstyrel-

ser var totalt 16 i segmenten Mid Cap och Large Cap. Med anledning av att bolagen har änd-

rat sina kvinnoandelar genom åren 2011, 2012 och 2013 har antalet observationer i respektive 

population varit olika. År 2011 och 2012 var det i Population 1 nio bolag, som hade en 

heterogen styrelse och i Population 2 var det 21 bolag, som hade en homogen styrelse på Mid 

Cap samt Large Cap. Detta medförde att vid genomförandet av den statistiska beräkningen av 

t-test var populationerna jämt fördelade år 2013 men inte år 2011 och 2012 (se 4.2).   
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Eftersom bolagen noterade på Mid Cap och Large Cap skiljer sig åt i storlek och omsättning 

har vi valt att jämföra bolagen noterade på Mid Cap och Lage Cap för sig. År 2013 fanns det 

sammanlagt 16 bolag med heterogena styrelser noterade på Mid Cap samt Large Cap. Av 

dessa 16 bolag var det endast sex bolag på Large Cap, som hade en heterogen styrelse och 

därför har antalet bolag med homogena styrelser också begränsats till samma antal. På Mid 

Cap var det totalt tio bolag, som hade en heterogen styrelse, där det även skedde bortfall. Vi-

dare var det år 2011 endast tre och sex bolag noterade på Large Cap respektive Mid Cap som 

hade en heterogen styrelse. År 2012 var det fyra och fem bolag noterade på Large Cap respek-

tive Mid Cap som hade en heterogen styrelse. Eftersom urvalet för år 2011 och 2012 var yt-

terst litet menar Djurfeldt et al. (2010) att resultatet i studien blir mindre precist och lättare 

orsakat av slumpen. Mot bakgrund av detta ansåg vi att Pearsons korrelationsanalys för år 

2011 och 2012 inte var tillämpar.    

 

Till bortfall räknas bolag som ingår i urvalet men som av någon anledning inte har inkluderats 

i studien (Thurén, 2007). För år 2013 saknades årsredovisning för ett bolag, som hade en 

heterogen styrelse, noterat på Mid Cap. Detta bolag har inkluderats för år 2011 och 2012, men 

inte för 2013. Vidare var ett bolag noterat på Oslobörsen fram till år 2013, då det först notera-

des på Mid Cap på Stockholmsbörsen. Detta bolag kunde därmed inte inkluderas i studien för 

något av åren. Bortfallen har medfört att vi tvingats slumpmässigt plocka bort två bolag med 

homogena styrelser i samma segment, för att få en jämn fördelning av populationerna. Såle-

des innebär detta att år 2013 skedde ett bortfall med 20 procent och år 2011 och 2012 skedde 

bortfall med 10 procent för respektive år bland bolagen noterade på Mid Cap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Figur 2: Population 1 och Population 2 år 2013  

Population 2 

Mid Cap: 8 

Large Cap: 6 

 

Summa: 14 

 

Population 1 

Mid Cap: 8  

Large Cap: 6 

 

Summa: 14 

Mid Cap och Large Cap 

Totalt: 115 bolag 

Heterogena styrelser: 16 bolag 

 

Mid Cap 

Totalt: 64 bolag 

Heterogena styrelser: 10 bolag 

Bortfall: 2 

 

Large Cap 

Totalt: 52 bolag 

Heterogena styrelser: 6 bolag  
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3.3 METODANALYS 

3.3.1 Branschanalys  

Vi har valt att göra en branschanalys för studiens Population 1 och Population 2 år 2013 för 

att beakta om kvinnorepresentationen i styrelser är under- eller överrepresenterad beroende på 

branschtillhörighet. Detta genomfördes i syfte att utesluta en bias i studien.  

 

Inom till exempel klädindustrin och detaljhandeln är sysselsättningen bland kvinnor betydligt 

högre än män. År 2010 utgjorde könsfördelningen bland totalt antal sysselsatta inom detalj-

handeln av 74 procent kvinnor och 26 procent män (Tillväxtverket, 2013). Majoriteten på de 

ledande positionerna inom klädindustrin utgörs av män, däremot är kvinnoandelen i ledande 

befattningar fortfarande högre inom denna bransch än andra branscher. Tillväxtverket (2013) 

visar att kvinnoandelen på styrelsenivå inom klädindustrin utgörs av 33 procent. Det är endast 

ett bolag som ingått i denna undersökning, som tillhör klädindustrin inom detaljhandeln 

(KappAhl) med en jämn könsfördelning. De andra bolagen i populationerna har en varierande 

branschtillhörighet. I både Population 1 och Population 2 finns det bolag som är verksamma 

inom fastighet, finans samt partihandeln. Resterande bolag är verksamma inom olika 

branscher, således utesluts i denna undersökning att kvinnor i styrelser är under- eller överre-

presenterade inom en viss bransch. Tabell 4 visar att bolagen i Population 1 och Population 2 

är jämt fördelade inom olika branscher, vilket utesluter en bias i undersökningen.       
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Bransch Population 1 Bransch Population 2 

Fastighet Castellum AB Fastighet  Catena AB 

Fastighet Wallenstam AB Fastighet Fabege AB 

Fastighet och finans East Capital Explorer 

AB 

Investment Bure Equity AB 

Industrivaror och 

tjänster 

Proffice AB Industrivaror och 

tjänster 

Arcam AB 

Partihandel Axfood AB Partihandel OEM International AB 

Partihandel Duni AB Partihandel Fenix Outdoor AB 

Partihandel Hexagon AB Tillverkning och 

industri 

Holmen AB 

Teknisk konsult-

verksamhet 

Sweco AB Tillverkning och 

industri 

Fagerhult AB 

Teknisk konsult-

verksamhet 

ÅF AB Tillverkning och 

industri 

Sandvik AB 

Livsmedel Aarhuskarlshamn AB Motorfordonsindu-

stri 

Scania AB 

Livsmedel Swedish Match AB Byggindustri Peab AB 

Detaljhandel KappAhl AB Hälsovård Aerocrine AB 

Finans Swedbank AB Flyg SAS AB 

Företagstjänster Loomis AB Stål SSAB AB 

 

Tabell 4: Branschanalys för Population 1 och 2 år 2013 
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3.3.2 Nyckeltal för att mäta lönsamhet 

Motorn i ett bolag är lönsamhet. Finansiella nyckeltal visar hur lönsamt ett bolag är och de 

ger även en bild av den långsiktiga förmågan att överleva på marknaden (BAS, 2010). En 

granskning av nyckeltal görs främst på bolagets soliditet, likviditet, omsättning och räntabili-

tet (Catasús et al., 2008). Vid beräkning av nyckeltal kan med hjälp av korrelation även ett 

samband mellan beroende och oberoende variabler upptäckas. Detta kan beräknas i statistiska 

databaser som till exempel SPSS (se 3.3.3). 

 

I denna studie har vi valt att använda två nyckeltal för att mäta lönsamhet bland de utvalda 

bolagen. Vi har beräknat räntabilitet på totalt och räntabilitet på eget kapital. Beräkningarna 

har vi utfört själva utifrån respektive bolags resultat- och balansräkning. Vi har valt räntabili-

tet, eftersom det enligt Hansson et al. (2001) mäter ett bolags effektivitet att generera vinst på 

varje krona av nettotillgångarna samt att det definieras som ett lönsamhetsmått. Dessutom är 

det lätt att jämföra de olika bolagens räntabilitet på totalt och eget kapital emellan (Hansson et 

al., 2001). Eftersom dessa mått är beräknade av de flesta bolag och framgår i respektive bo-

lags årsredovisning, har det varit till fördel för oss eftersom vi på ett enkelt sätt kunnat göra 

jämförelser mellan våra framtagna beräkningar med bolagens. Tillvägagångssättet har ökat 

reliabiliteten i studien (se 3.4).  

 

Räntabilitet på totalt kapital är det lönsamhetsmått som beskriver om bolagets verksamhet ger 

en acceptabel förräntning på de tillgångar bolaget disponerar (Hansson et al., 2001). Måttet 

spänner över allt kapital och omfattar nästan alla aktiviteter i resultaträkningen och därmed är 

det ett av de viktigaste nyckeltalen (BAS, 2010). Formel för beräkning av räntabilitet på totalt 

kapital:  

  

 

 

 

Beräkning av genomsnittligt totalt kapital: 

 

 

  

 

Resultat efter finansiella poster + Finansiella kostnader 

                      Genomsnittligt totalt kapital 

 

Summa tillgångar år 1 + summa tillgångar år 2 

2 
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Räntabilitet på eget kapital är det viktigaste måttet ur aktiemarknadens synpunkt (Hansson et 

al., 2001), eftersom det bestämmer den avkastning ägarna får på sitt kapital (BAS, 2010). 

Formel för att beräkna räntabilitet på eget kapital: 

 

 

 

 

Beräkning av genomsnittligt eget kapital:  

Excel  

 
 

3.3.3 Excel 

Med Excels diagram kan informationsändringar över en viss tidsperiod illustreras (Microsoft 

Office, 2007). I studien har Excel används för att ta fram förändringar i de svenska styrelse-

rummen under åren 2011 till 2013. Förändringarna visas i linjediagram utvecklingen av anta-

let kvinnliga styrelseledamöter och det totala antalet styrelseledamöter i urvalet av studiens 

börsnoterade bolag. Genom litteratur, Affärsdata samt bolagens årsredovisningar har inform-

ation om antalet styrelseledamöter för samtliga år, segment samt studiens definierade populat-

ioner inhämtats. Denna information fördes sedan in i Excel och utifrån detta framställdes dia-

gram som visar utvecklingen av antalet styrelseledamöter under tidsperioden 2011, 2012 och 

2013 (se 4.1.1).  

3.3.4 Statistiska analyser genom SPSS 

All data som inhämtades kring antalet styrelseledamöter och bolagens beräknade finansiella 

nyckeltal fördes in i den statistiska databasen Statistical Package for the Social Scinces 

(SPSS) för att identifiera signifikansnivån. Studien har med hjälp av SPSS kunnat genomföra 

t-test och Pearsons korrelationsanalys för att få fram medelvärde, standardavvikelse samt sig-

nifikansnivån på variablerna (andelen kvinnliga styrelseledamöter och respektive lönsam-

hetsmått). 

3.3.4.1 T-test 

Under förutsättning att antalet stickprov i en studie är tillräckligt stort (över 30 observationer) 

är z-fördelning i de flesta fall tillräcklig för att avgöra om skillnader mellan medelvärdena är 

signifikanta. Vid små stickprov (under 30 observationer) i vilka de undersökta variablerna 

antas vara normalfördelade, används istället den så kallade t-fördelningen (Djurfeldt et al., 

Årets resultat 

Genomsnittligt eget kapital 

 

Summa eget kapital år 1 + summa eget kapital år 2 

2 
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2010). Eftersom studiens stickprov understeg 30 observationer då det endast fanns sex samt 

åtta bolag på Large Cap respektive Mid Cap, där kvinnoandelen var mer än 40 procent, förde-

lade vi bolagen jämt med bolag som hade mindre än 40 procent. Med anledning av detta blev 

t-test mest tillämpbart för studien. I studien har Population 1 (heterogena styrelser) samt Po-

pulation 2 (homogena styrelser) kategoriserats och definierats som oberoende X-variabel. Den 

kvantitativa beroende Y-variabeln har definierats som lönsamhet i form av räntabilitet på to-

talt kapital samt räntabilitet på eget kapital. 

 

T-test är lämpligt att använda för att åskådliggöra om två olika populationer kan skiljas åt på 

en viss variabel (Djurfeldt et al., 2010). Studien genomförde t-tester främst i syfte att ta fram 

en beskrivande statistik, men även för att visa sambandsförhållanden. Den beskrivande sta-

tistiken prövade skillnader i medelvärde och standardavvikelse mellan studiens oberoende 

(kvinnoandel) och beroende variabel (respektive lönsamhetsmått). Vid sambandsförhållan-

dena i t-testerna uppstod kritiska t-värden, som gällde för en viss signifikantnivå, vilket har 

lästs av i en tabell över t-fördelningen i den statistiska databasen SPSS. Genom SPSS fick vi 

fram t-enheter och kunde direkt avläsa om den översteg eller understeg det kritiska värdet, 

definierat som ett 95 procentigt konfidensintervall för att avläsa signifikansnivån (p-värdet). 

Om p-värdet är högre än den valda (allmänt accepterade) signifikansnivån (0,05) innebär detta 

att slumpen genererar sambandet. Om p-värdet är lägre än 0,05 tyder det på att det föreligger 

ett samband mellan variablerna (Djurfeldt et al., 2010).     

3.3.4.2 Pearsons korrelationsanalys 

Studiens huvudsyfte är att analysera sambandet mellan andelen kvinnor i styrelser och lön-

samheten bland bolag noterade på Mid Cap och Large Cap. För att undersöka hur de två vari-

ablerna, andelen kvinnor och lönsamheten samvarierar har en korrelationsanalys genomförts 

år 2013, som var det år det fanns flest heterogena bolagsstyrelser. Korrelationen genomfördes 

med Pearsons korrelationsanalys genom SPSS eftersom det är ett relativt enkelt sätt att se 

samband mellan två variabler. Till skillnad från t-test, som endast visar om det finns ett sam-

band, visar Pearsons korrelationsanalys även om sambandet är positivt eller negativt. Pear-

sons korrelation säger dock inget om kausalitet, det vill säga inget om orsakssamband där den 

ena variabeln påverkar den andra (Djurfeldt et al., 2010).  

 

Genom korrelationskoefficienten (r) i de framtagna tabellerna (se 4.2.2) kunde styrkan i sam-

bandet mellan variablerna visas. Pearsons korrelationskoefficient kan vara positiv eller nega-
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tiv, men den kan även visa att inget samband föreligger. Den kan ha antingen ett högt eller ett 

lågt värde. Om korrelationskoefficienten är hög relaterar detta till stark samvariation, om den 

är låg, visar den en svag samvariation mellan variablerna. Saknas samband blir r noll, och ju 

starkare samband desto mer närmar sig koefficienten +1 eller -1 (Djurfeldt et al., 2010). Sig-

nifikansnivån (p-värdet) i en korrelation bekräftar korrelationskoefficienten.   

3.3.5 Jämförelse av nationella kulturskillnader 

Studiens delsyfte är att jämföra tidigare internationella studier med svenska förhållanden ge-

nom Hofstedes (1980) kulturdimensionsteori, maktdistans och maskulinitet kontra feminini-

tet. En djupgående litteraturgenomgång genomfördes av tidigare internationella studier, vilka 

har studerat sambanden mellan andelen kvinnor i styrelser och bolagens lönsamhet (se 2.4). 

Resultaten från dessa studier har varierat från land till land, vilket kan förklaras av Hofstedes 

(1980) dimensioner, som förklarar kulturella skillnader i näringslivet. Information har inhäm-

tats med hjälp av Hofstedes (1980) kulturdimensioner maktdistans och maskulinitet kontra 

femininitet, vilka visar värdet på ett lands PDI- respektive MAS- index. Syftet med detta är att 

kunna jämföra de tidigare internationella studierna med denna svenska studie.   

3.4 TROVÄRDIGHET 

Validitet innebär att undersöka det som avses att undersökas och ingenting annat (Thurén, 

2007). Denna studies huvudsyfte är att analysera sambandet mellan andelen kvinnor i styrel-

ser och lönsamheten i svenska börsnoterade bolag. Lönsamheten har mätts med hjälp av 

nyckeltal och andelen kvinnor har beräknats genom att dividera det totala antalet styrelsele-

damöter med antalet kvinnor i respektive bolagsstyrelse. Informationen är grundad på sekun-

därkällor i form av årsredovisningar, litteratur samt Affärsdata. Årsredovisningarna har häm-

tats direkt från varje bolags webbsida, således har siffrorna i årsredovisningarna inte gått ge-

nom flera led och dessutom har auktoriserade revisorer granskat och godkänt dem. Från års-

redovisningar, Fristedt et al. (2013) samt Affärsdata har information om kvinnoandelen i de 

svenska börsnoterade bolagsstyrelserna inhämtats. Mätningarna mellan andelen kvinnor och 

lönsamhet har tagits fram genom den statistiska databasen SPSS.  

 

Thurén (2007) menar att om mätningarna i en undersökning är korrekt utförda ökar detta stu-

diens reliabilitet (tillförlitlighet). Det är viktigt att andra externa personer kan komma fram till 

samma resultat vid användandet av samma metod, det vill säga att metoden är upprepningsbar 

(Thurén, 2007). Nyckeltalen i studien har beräknats två gånger och har sedan jämförts med 
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respektive bolags uträkningar i syfte att undvika eventuella felberäkningar. Kvinnorepresen-

tationen i styrelser i respektive bolag har även den beräknats upprepade gånger. Således kan 

vi säkerställa att om en tredje person skulle utföra beräkningarna av studiens undersökta vari-

abler och sedan genomföra t-tester och Pearsons korrelationsanalyser på dessa, skulle det ge 

samma resultat. Detta gör undersökningen upprepningsbar. 
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4 EMPIRI  

I följande kapitel presenteras undersökningens erhållna resultat. Vi väljer att redovisa samt-

liga statistiska siffror med en decimal.  

___________________________________________________________________________ 

4.1 BÖRSBOLAGEN  

Kvinnoandelen i svenska bolagsstyrelser ökar marginellt med 0,1 procentenheter för bolagen 

noterade på OMX Stockholmsbörsen. Idag är det 27 av totalt 231 bolag, som helt saknar 

kvinnlig representation i sina styrelser och den totala andelen kvinnliga styrelserepresentanter 

för samtliga segment är 23,7 procent. I bolagen noterade på Mid Cap och Large Cap utgör 

andelen kvinnliga styrelseledamöter av 26,1 respektive 27,3 procent. Av de 115 bolag som är 

noterade på Mid Cap och Large Cap är det totalt 16 bolag som har en jämn könsfördelning i 

styrelsen, vilket innebär att resterande 99 bolag saknar en jämn könsfördelning i sin styrelse-

sammansättning. Av de 115 bolag som var noterade på Mid Cap och Large Cap år 2013 hade 

samtliga bolag på Large Cap minst en kvinna i styrelsen. Motsvarande siffra för bolagen på 

Mid Cap var 97 procent (Fristedt et al, 2013). 

Segment Antal bolag Antal ledamöter Antal kvinnor Kvinnor i pro-

cent 

Small Cap 116 665 133 20,0 

Mid Cap 64 422 110 26,1 

Large Cap 51 425 116 26,3 

Summa 231 1512 359 23,7 

Tabell 5: Kvinnoandelen för bolagen noterade på Stockholmsbörsen (tagen ur Fristedt et al., 2013) 

 

4.1.1 Förändring över tre år bland styrelseledamöter 

4.1.1.1 Population 1  

Bland de svenska börsnoterade bolagen som år 2013 ingick i Population 1 (heterogena styrel-

ser) har under åren 2011 till 2013 ökat kvinnorepresentationen i styrelserna med fem styrelse-

ledamöter, vilket motsvarar en ökning med cirka 11 procent. Antalet styrelseledamöter i 

samma population har under åren 2011 till 2013 minskat med sex ledamöter, vilket motsvarar 
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en minskning med nästan sex procent (se diagram 1). I Population 1 finns det sedan år 2011 

inget bolag som helt saknat kvinnor i styrelsen. Bolagen på Mid Cap i Population 1 bestod år 

2011 och 2012 av sex respektive fem bolag med heterogena styrelsesammansättningar. Bola-

gen på Large Cap i Population 1 hade år 2011 och 2012 tre respektive fyra bolag med hetero-

gena styrelsesammansättningar.   

 

Diagram 1: Förändringen av styrelseledamöter för Population 1 mellan år 2011 till 2013 

 

4.1.1.2 Population 2 

Bland de svenska börsnoterade bolagen i Population 2 (homogena styrelser) har kvinnorepre-

sentationen i styrelserna under åren 2012 till 2013 ökat med en styrelseledamot, vilket mots-

varar ungefär sex procent. Det totala antalet styrelseledamöter är i procent nästintill oförändrat 

för samtliga tre år (se diagram 2). Av de nio bolagen på Mid Cap som ingått i Population 2 år 

2011 och 2012 hade 44 respektive 55 procent av bolagen inte någon kvinnlig styrelserepre-

sentant. År 2013 hade 44 procent av samma population ingen kvinna i styrelsen. Samtliga 

bolag noterade Large Cap har under år 2011 till 2013 haft minst en kvinna i styrelsen.        
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Diagram 2: Förändringen av styrelseledamöter för Population 2 mellan år 2011 till 2013   

4.2 HYPOTESER 

Inledningsvis presenteras tabeller av en sammanställning av studiens t-tester för år 2011, 2012 

och 2013. T-testerna visar om skillnader mellan studiens populationer är signifikanta. I t-

testerna är den oberoende variabeln andelen kvinnor, som har kategoriserats med heterogena 

styrelser, där styrelsesammansättningarna består av minst 40 procent kvinnor, och homogena 

styrelser, där styrelsesammansättningar består av mindre än 40 procent. Den beroende varia-

beln är lönsamhet, vilken har beräknats med nyckeltalen räntabilitet på totalt och eget kapital. 

Sedan redogörs för ytterligare en analys genom Pearsons korrelationsanalys för år 2013 (se 

4.2.2). Även Pearsons korrelationsanalys visar hur andelen kvinnor i styrelsen samvarierar 

med bolagens lönsamhet. Pearsons korrelationsanalys visar även om sambandet är positivt 

eller negativt. För att göra innehållet mer läsvänligt redovisas samtliga värden nedan i siffror. 

4.2.1 T-test   

År 2011 till 2013 finns det totalt 19 observationer i Population 1 och 33 observationer i Popu-

lation 2 bland bolagen noterade på Mid Cap. År 2011, 2012 och 2013 består Population 1 av 

sex, fem samt åtta observationer och Population 2 består av 12, 13 samt åtta observationer 

respektive år. År 2013 finns det totalt 16 observationer i Population 1 och 2 tillsammans. Or-

saken till det låga antalet är att det endast fanns totalt tio bolag noterade på Mid Cap med 

heterogena styrelsesammansättningar år 2013, där det även skedde bortfall. Ett bolag föll bort 
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på grund av otillräcklig information och ett annat bolag blev totalt uteslutet från studien på 

grund av att det först noterades på Mid Cap år 2013. Bland bolagen noterade på Large Cap 

finns det år 2011 till 2013 totalt 13 observationer i Population 1 och 23 observationer i Popu-

lation 2. Varje år finns det totalt 12 observationer i Population 1 och 2 tillsammans bland bo-

lagen noterade på Large Cap. År 2011, 2012 och 2013 består Population 1 av tre, fyra samt 

sex observationer och Population 2 består av nio, åtta samt sex observationer respektive år. 

För bolagen noterade på Large Cap uppstod inget bortfall.  

 

4.2.1.1 Mid Cap  

 

Räntabilitet på totalt kapital år 2011 till 2013 

 

Tabell 6: T-test för räntabilitet på totalt kapital och andelen kvinnor (Mid Cap) 

 

Medelvärdet för räntabilitet på totalt kapital år 2011, 2012 och 2013 i Population 1 är 9,4, 8,4 

samt 9,9 procent och för Population 2 är medelvärdet 8,3, 8,3 samt 8,1 procent för respektive 

år. Standardavvikelsen för respektive år och population visar hur mycket i genomsnitt obser-

vationerna avviker från medelvärdet. Dessa skiljer sig åt relativt mycket för varje enskilt år. 

Det totala antalet observationer (19 samt 33) för samtliga år i Population 1 respektive Populat-

ion 2 har bägge ett genomsnittligt medelvärde på 8,4, vilket innebär att bolagen i population-

erna är ungefär lika lönsamma. Standardavvikelsen avviker mer från medelvärdet i Population 

1 (5) än i Population 2 (8,6). För att avgöra om dessa skillnader i t-testerna är signifikanta 

redogörs tabell 7 som visar p-värdet. 
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Tabell 7: Signifikansnivån i t-test för räntabilitet på totalt kapital och andelen kvinnor (Mid Cap)  

 

Vid analys av resultaten på räntabilitet på totalt kapital för bolagen noterade på Mid Cap visas 

ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan andelen kvinnor och räntabilitet på totalt kapital 

för åren 2011, 2012 eller 2013. Signifikansen visar p-värdet för respektive år. P-värdet för år 

2011, 2012 och 2013 är 0,78, 0,99 samt 0,51. Detta innebär att det med 78, 99 och 51 pro-

cents sannolikhet att sambandet mellan andelen kvinnor och räntabilitet på totalt kapital är 

uppkommit av ren slump. Vidare visar även signifikansnivån för samtliga år och observation-

er inget samband, eftersom p-värdet är 99 procent. Den allra vanligaste signifikansnivån är 

fem procent (0,05), vilket innebär att vi i fem fall av 100 skulle förkasta hypotes 1 om den 

vore sann. Eftersom resultaten av p-värdena för räntabilitet på totalt kapital för bolagen note-

rade på Mid Cap överstiger signifikansnivån kan vi förkasta H1. Det finns således inget sam-

band mellan heterogena styrelser och räntabilitet på totalt kapital för bolagen på Mid Cap år 

2011, 2012 eller 2013. Intressant är att år 2013 har p-värdet minskat med ungefär 30 till 40 

procent från tidigare år, vilket även var det år det fanns flest bolag med heterogena styrelser. 
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Räntabilitet på eget kapital år 2011 till 2013 

 

Tabell 8: T-test för räntabilitet på eget kapital och andelen kvinnor (Mid Cap) 

 

Resultaten i tabell 8 visar t-test mellan den beroende variabeln räntabilitet på eget kapital och 

den oberoende variabeln andelen kvinnor. Den genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital 

för bolagen noterade på Mid Cap visar att medelvärdet i Population 1 för år 2011, 2012 och 

2013 är 13,3, 10,8 respektive 15,5. Medelvärdet för samma lönsamhetsmått i Population 2 är 

12,3, 14,0 och 9,7 för respektive år. Resultatet för tototalt antal observationer i Population 1 är 

12,7 och den genomsnittliga standardavvikelsen är 9,0. Medelvärdet och standardavvikelsen 

för totalt antal observationer i Population 2 är 12,4 respektive 12,0. Standardavvikelsen visar 

åter att det genomsnittliga medelvärdet avviker mer i Population 1 än i Population 2. Tabellen 

visar att medelvärdena i de bolag med heterogena styrelsesammansättningar har bättre lön-

samhet i form av räntabilitet på eget kapital än i de bolag vars styrelser är homogena. För att 

bedöma om skillnaderna i medelvärdena är signifikanta mellan populationerna presenteras 

nedan tabell 9.  

 

 

Tabell 9: Signifikansnivån i t-test för räntabilitet på eget kapital och andelen kvinnor i (Mid Cap) 
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Resultaten av p-värdena i tabell 9 visar ingen statistisk signifikansskillnad mellan population-

erna år 2011, 2012 eller 2013. Noterbart är att graden av signifikans har minskat för varje år. 

År 2013 var det åtta bolag som hade heterogena styrelser och åtta bolag som hade homogena 

styrelser. Det året är p-värdet lägst (0,12) till skillnad från de två föregående åren 2011 och 

2012 (0,86 respektive 0,66). Det var även år 2011 och 2012 som endast sex respektive fem av 

bolagen på Mid Cap hade heterogena styrelser. Vidare finns det även inget samband för totalt 

antal observationer och samtliga år bland bolagen noterade på Mid Cap. 

 

4.2.1.2 Large Cap 

 

Räntabilitet på totalt kapital år 2011 till 2013  

 

Tabell 10: T-test för räntabilitet på totalt kapital och andelen kvinnor i (Large Cap) 

 

Medelvärdet för räntabilitet på totalt kapital för bolagen noterade på Large Cap i Population 1 

är 8,0 för både år 2011 samt 2012 och för år 2013 är det genomsnittliga medelvärdet i samma 

population 10,7. Medelvärdet i Population 2 för lönsamhetsmåttet räntabilitet på totalt kapital 

är 9,2, 7,1 och 6,4 respektive år. Tabell 10 visar att Population 1 och 2 har lika antal observat-

ioner år 2013, där Population 1 har ett högre medelvärde på räntabilitet på totalt kapital än 

Population 2. Medelvärdet och standardavvikelsen för totalt antal observationer för samtliga 

år i Population 1 (13 observationer) är 9,2 respektive 8,0. I Population 2 (23 observationer) är 

medelvärdet 7,2 och standardavvikelsen 5,9. Skillnaden i medelvärdena mellan populationer-

na visar att Population 1 har bättre lönsamhet i form att räntabilitet på totalt kapital och skill-

naden i standardavvikelsen visar att den avviker från medelvärdet i båda populationerna. Ne-

dan presenteras tabell 11 som visar signifikansvärdet. 
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Tabell 11: Signifikansnivån i t-test för räntabilitet på totalt kapital och andelen kvinnor i (Large Cap)  

 

I tabell 11 visas signifikansvärdet, vilket avgör om skillnaderna är signifikanta. Värdet för 

bolagen på Large Cap kan inte säkerställa ett signifikant samband. För att ett samband skall 

föreligga skall p-värdet vara under 0,05. I detta fall överstiger p-värdet 0,05 under alla år och 

därmed kan inget samband mellan andelen kvinnor och räntabilitet på eget kapital visas för 

något av åren. Vi kan dock avläsa att år 2013, då kvinnoandelen i bolagsstyrelserna var högre 

hade ett lägre p-värde (0,36), men detta värde är dock fortfarande betydligt högre än 5 pro-

cent.  

 

Räntabilitet på eget kapital år 2011 till 2013  

 

Tabell 12: T-test för räntabilitet på eget kapital och andelen kvinnor (Large Cap) 

 

Medelvärdet som visar genomsnittlig räntabilitet på eget kapital för Population 1 är 16,1, 16,0 

och 12,8 procent för år 2011, 2012 respektive 2013. I Population 2 är den genomsnittliga rän-

tabiliteten 11,8, 9,2 och 9,7 procent för respektive år. Tabell 12 visar att det även här förelig-

ger relativt stora skillnader mellan populationerna, där Population 1 i genomsnitt har högre 

medelvärde på räntabilitet på eget kapital varje år. Medelvärdet för totalt antal observationer i 
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Population 1 för samtliga år är 14,4 och standardavvikelsen är 8,5. Medelvärdet för totalt an-

tal observationer i Population 2 för samtliga år är 10,4 och standardavvikelsen är 8,4. Även 

här synliggörs det att Population 1 har en bättre lönsamhet än Population 2 och standardavvi-

kelsen avviker mer i genomsnittligt medelvärde i Population 1 än i Population 2. För att av-

göra om dessa skillnader är signifikanta visas i tabell 13 p-värdena för signifikansnivån. 

 

 

Tabell 13: Signifikansnivån i t-test för räntabilitet på eget kapital och andelen kvinnor (Large Cap)  

 

Resultaten i tabell 13 visar att inget samband föreligger. Eftersom p-värdena är högre än 0,05 

blir slutsatsen att det inte finns något samband mellan andelen kvinnliga styrelserepresentan-

ter och räntabilitet på eget kapital för något av åren. Det sammanlagda p-värdet för samtliga 

år och observationer i respektive population visar lägst p-värde (18), men värdet är fortfa-

rande högre än den allmänt accepterade signifikansnivån.  
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4.2.2 Pearsons korrelationsanalys 

För att stärka studiens resultat ytterligare används även Pearsons korrelationsanalys. Denna 

visar om den ena variabeln (kvinnor) samvarierar med den andra variabeln (respektive lön-

samhetsmått) samt om sambandet är positivt, negativt eller om inget samband föreligger. Kor-

relationsanalys har genomförts för år 2013 för bolagen noterade på Mid Cap och Large Cap. 

 

4.2.2.1 Mid Cap 

 

 

Tabell 14: Pearsons korrelationsanalys för räntabilitet på totalt kapital och kvinnoandelen (Mid Cap) 

 

I tabell 14 kan det utläsas att korrelationskoefficienten (r) är 0,007 och p-värdet är 0,979. En-

ligt Pearsons korrelation krävs för fullständig korrelation ett värde på +1 för att visa ett posi-

tivt samband. För att korrelationen skall visa ett negativt samband skall r vara -1. För Mid 

Cap-bolagen år 2013 är korrelationskoefficienten 0,007, vilket innebär att varken ett positivt 

eller negativt samband förekommer. Eftersom r-värdet närmar sig 0 tyder det på låg samvari-

ation mellan studiens definierade variabler. Därmed saknas samband. 

 

 

 

Tabell 15: Pearsons korrelationsanalys för räntabilitet på totalt kapital och kvinnoandelen (Mid Cap) 

 

Även resultatet mellan räntabilitet på eget kapital och andelen kvinnor i styrelserna bland bo-

lagen noterade på Mid Cap år 2013, visar att något samband inte föreligger. Korrelationskoef-



 

39 
 

ficienten i tabell 15 är 0,340, vilket visar ett högre värde än vad räntabilitet på totalt kapital 

visade. Dock kan fortfarande inget signifikant samband fastställas, eftersom p-värdet för sig-

nifikansen är 0.2.   

 

4.2.2.2 Large Cap 

 

 

Tabell 16: Pearsons korrelationsanalys för räntabilitet på totalt kapital och kvinnoandelen (Large Cap) 

 

Resultaten från tabell 16 visar att korrelationskoefficienten är 0,100 och att p-värdet är 0,758. 

Detta visar att inget signifikant samband finns mellan andelen kvinnor i styrelsen och räntabi-

litet på totalt kapital för bolagen noterade på Large Cap. 

 

 

Tabell 17: Pearsons korrelationsanalys för räntabilitet på eget kapital och kvinnoandelen (Large Cap) 

 

Resultaten från tabell 17 visar att korrelationskoefficienten är 0,054 och p-värdet är 0,868. 

Återigen bekräftar det höga p-värdet att det inte finns något samband mellan andelen kvinnor 

i styrelsen och lönsamhetsmåttet räntabilitet på eget kapital för bolagen noterade på Large 

Cap.  
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4.3 SAMMANFATTANDE EMPIRI 

Studiens resultat visade varken positiva eller negativa samband mellan andelen kvinnor i sty-

relsen och lönsamhet i svenska börsnoterade bolag. Studien utformade tre hypoteser vilka 

diskuteras nedan.  

 

För räntabilitet på totalt kapital för Mid Cap-bolagen var p-värdena i t-testerna 78, 99, och 51 

procent och för Large Cap-bolagen var de 79, 83 och 36 procent för år 2011, 2012 och 2013. 

För räntabilitet på eget kapital för bolagen noterade på Mid Cap var p-värdena 86, 66 och 12 

procent och för bolagen på Large Cap var p-värdena för samma lönsamhetsmått 49, 27, och 

56 procent för respektive år. Vidare visade Pearsons korrelationsanalys för år 2013 ett r-värde 

på 0,007 och p-värde på 98 procent för räntabilitet på totalt kapital för bolagen noterade på 

Mid Cap. Räntabilitet på eget kapital för samma segment var r-värdet 0,340 och p-värdet var 

20 procent. I Pearsons korrelationsanalys för bolagen noterade på Large Cap var r-värdet 

0,100 och p-värdet var 76 procent för räntabilitet på totalt kapital. Räntabilitet på eget kapital 

för samma segment var r-värdet 0,054 och p-värdet var 87 procent. I tabell 18 sammanfattas 

samtliga resultat från studiens undersökning för år 2011, 2012 samt 2013. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabell 18: Resultaten av t-test och Pearsons korrelation 

 

Följden av ovanstående resultat leder till att hypotes 1 och hypotes 2 (se 2.4) förkastas för de 

båda statistiska beräkningarna, t-test och Pearsons korrelation. För att ett samband i t-test 

skall föreligga krävs det att p-värdet ligger under den allmänt accepterade signifikansnivån 

fem procent. Resultaten från t-testerna för bolagen noterade på Mid Cap och Large Cap för 

samtliga år visade betydligt högre värden. Vidare visade resultaten i Pearsons korrelationsana-

lyser för bolagen noterade på Mid Cap och Large Cap år 2013 att variablerna, andelen kvin-

nor och respektive lönsamhetsmått inte samvarierade. För fullständig korrelation krävs det att 

Mid Cap  

 
RT          78 99                  51 

RE 86 66                  12 

 

Large Cap 

 

RT 79 83                  36 

RE 49 27                  56 

T-test  2011               2012              2013               
P-värde (%)       

Mid Cap  

 
RT                             0,007                    98                    

RE        0,340                    20                     

 
Large Cap 

 
RT        0,100                    76 

RE                             0,054           87      

Korrelation          R-värde           P-värde  

2013                                  (%) 
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korrelationskoefficienten i analysen är +1, för att ett positivt samband skall föreligga, alterna-

tivt -1 för att ett negativt samband skall föreligga. Saknas samband blir korrelationskoeffici-

enten 0. Eftersom samtliga r-värden i resultaten var så låga, kan vi anta att sambandet lika 

gärna kan vara noll. Därmed bekräftas hypotes 1, det finns inget signifikant samband mellan 

heterogena styrelser och lönsamhet i svenska börsnoterade bolag.  
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5 ANALYS 

Nedan analyseras studiens resultat, vilket bygger på de teorier, som har legat till grund för 

studiens hypoteser. Inledningsvis redogörs för hur svenska börsbolagsstyrelser har utvecklats 

fram tills idag i förhållande till heterogenitet och jämställdhet. Därefter analyseras studiens 

hypoteser, där respektive hypotes bekräftas eller förkastas utifrån studiens teoretiska refe-

rensram. Nationella kulturskillnader genom dimensionerna maktdistans samt maskulinitet 

kontra femininitet kommer utgöra en möjlig förklaringsmodell i den nedanstående analysen. 

___________________________________________________________________________ 

 

Kvinnorepresentationen i svenska börsnoterade bolagsstyrelser  

Styrelsen har till uppgift att se till att bolaget överlever ekonomiskt och ansvarar för kvalitén i 

bolaget. För att ett bolag skall uppnå bästa möjliga kvalitet och effektivitet menar Sjöstrand 

och Petrelius (2002) att en styrelsesammansättning skall bestå av en blandning av både män 

och kvinnor. Idag representerar kvinnor 23,7 procent av det totala antalet styrelseledamöter i 

svenska börsnoterade bolag. Hofstede (1980) anser att i ett land där ojämlikhet inte accepte-

ras, innebär det att jämställdhet råder i näringslivet. Detta kallas för liten maktdistans, där 

ligger Sverige lågt med ett värde på 31. Sverige är även ett feminint land, vilket innebär att 

könsroller i näringslivet inte har någon betydelse (Hofstede & Hofstede, 2005). Kvinnoande-

len i svenska börsbolagsstyrelser ökar med 0,1 procentenheter. En ökning av kvinnoandelen i 

svenska bolagsstyrelser torde vara mer eftersom Sverige ett föregångsland i jämställdhets- 

och genusfrågor.  

 

Under år 2011 till 2013 ökade kvinnoandelen med 11 procent i de mest heterogena bolagen på 

Mid Cap och Large Cap samtidigt som det totala antalet styrelseledamöter minskade med sex 

procent. Trots att det pågår en positiv ökning av kvinnoandelen i svenska börsbolagsstyrelser, 

är utvecklingen långsam.  

 

Resultaten av hypoteserna 

Viss internationell forskning visar att heterogena styrelser leder till fördelar för bolagen, me-

dan andra visar motsatsen eller att heterogenitet i styrelserummet inte påverkar bolagens lön-

samhet alls (McKinsey & Company, 2007; Rose, 2007; Campbell & Minguez-Vera, 2008; 

Joecks et al., 2012). Denna undersökning genomfördes i syfte att analysera sambandet mellan 

andelen kvinnor i styrelser och lönsamheten i svenska börsnoterade bolag. Resultaten i denna 
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svenska studie kunde inte visa något samband mellan andelen kvinnor i styrelser och lönsam-

heten i svenska börsnoterade bolag. Detta indikerar på att det inte finns någon skillnad mellan 

heterogena och homogena styrelser beträffande svenska börsnoterade bolagens lönsamhet. 

Nedan analyseras resultaten utifrån studiens framställda hypoteser.   

 

H1: Det finns ett signifikant positivt samband mellan heterogena styrelser och lönsamhet i 

svenska börsbolag. 

 

Studiens resultat för respektive segment och år förkastar hypotes 1 (H1), då denna inte kunde 

bekräftas. Kotiranta et al. (2007) studerade finska bolagsstyrelser och resultatet visade att bo-

lag med heterogena styrelser hade 10 procent högre lönsamhet än de med homogena styrelser. 

Även Lückerarth-Rovers (2010) studerade sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseleda-

möter och lönsamhet i nederländska bolag och fann att kvinnor där hade en positiv inverkan 

på den finansiella prestationen i bolagen. Konsultföretaget McKinsey och Company (2007) 

visade även det att fler kvinnor i styrelser ger bolagen bättre ekonomiska värden. De positiva 

resultaten från dessa studier kan förklaras utifrån Hofstedes (1980) MAS- och PDI- index som 

visar att dessa europeiska länder både har hög femininitet och liten maktdistans i sina organi-

sationskulturer. Våra resultat av den empiriska studien visade inget positivt samband då dessa 

i t-testerna visade högre värden än fem procent. Även resultaten från Pearsons korrelations-

analyser visade mycket lägre värden än +1, vilket måste föreligga för att det skall råda ett 

positivt samband.   

 

H2: Det finns ett signifikant negativt samband mellan heterogena styrelser och lönsamhet i 

svenska börsbolag. 

 

Inget av studiens resultat visade att det råder ett negativt samband mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och bolagens lönsamhet och därför förkastas även studiens andra hypotes 

(H2). Ujunwa (2012) undersökte hur heterogena styrelser påverkade den finansiella prestat-

ionen i nigerianska bolag och resultatet från studien visade ett negativt samband. Joecks et al. 

(2012) genomförde en likartad studie bland tyska börsnoterade bolag, där resultatet visade att 

fler kvinnor i styrelser påverkade den finansiella prestationen negativt. Enligt Hofstedes 

(1980) PDI-index och MAS-index är Nigeria ett land med både stor maktdistans och mas-

kulint. Detta innebär att organisationskulturen i Nigeria är hierarkisk. Även Tyskland är enligt 

Hofstedes (1980) MAS-index ett maskulint land (66). Detta innebär att könsrollerna i styrel-
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serummen är olika och att styrelseledamöterna i dessa kulturer värderar personlig prestation 

högre än bolagens finansiella mål. Våra resultat i studien visade inget negativt samband mel-

lan andelen kvinnor i styrelser och lönsamhet i de svenska börsbolagen. För att ett negativt 

samband skall föreligga, skall signifikansnivån i resultatet närma sig -1. Eftersom Sverige till 

skillnad från Tyskland och Nigeria är ett feminint land, där könsroller är mer integrerade kan 

det utgöra en förklaring till varför vår studie inte visade ett negativt samband mellan andelen 

kvinnor och lönsamhet i svenska börsbolagsstyrelser.    

 

H3: Det finns inget samband mellan heterogena styrelser och lönsamhet i svenska börsbolag. 

   

Efter avslutad studie kan det bekräftas att andelen kvinnor i svenska styrelser inte samvarierar 

med bolagens lönsamhet för något av de undersökta åren 2011, 2012 och 2013. För att ett 

samband skall föreligga, skall signifikansnivån i ett t-test ligga under fem procent. Samtliga 

resultat i denna studie har däremot uppvisat betydligt högre värden än den vanliga signifi-

kansnivån (p=0,05). Studiens resultat på signifikansnivån av t-testerna har varierat mellan 

0,124 till 0,990 och därför har inte något samband kunnat fastställas. Vidare har resultaten av 

r-värdena i Pearsons korrelationsanalyser varierat mellan 0,198 till 0,979. Däremot har signi-

fikansnivån i analyserna överstigit fem procent, vilket innebär att värdena inte är signifikanta. 

Detta tyder på att det inte finns något samband mellan heterogena styrelser och lönsamhet i 

svenska börsnoterade bolag. Därmed bekräftas studiens sista hypotes (H3) i enlighet med 

Campbell och Minguez-Vera (2008) samt Rose (2007) studier. Campbell och Minguez-Vera 

(2008) undersökte sambandet mellan heterogena styrelser och den finansiella prestationen i 

68 spanska bolag, där inget samband kunde upptäckas. Rose (2007) studerade förhållandet 

mellan dessa variabler i danska börsnoterade bolag och inte heller hennes studie kunde visa 

något samband. Vi har i enlighet med de nämnda studierna mätt heterogena styrelser med 

antagandet att kön är avgörande för lönsamheten i bolagen.  

 

Anledningen till att resultatet från vår undersökning inte visar något samband kan vara att 

kvinnor utgjorde en liten andel av det totala antalet styrelseledamöter i de svenska bolagen 

noterade på Mid Cap och Large Cap. Samma problem hade även Rose (2007)  i sin studie av 

443 danska bolag, där kvinnoandelen i danska styrelserna endast utgjorde fyra procent av det 

totala antalet styrelseledamöter. Bland denna svenska studies urval av bolag noterade på Mid 

Cap för år 2011 och 2012 var det endast sex respektive fem bolag av totalt 18 som hade 

heterogena styrelser. För bolagen noterade på Large Cap var det år 2011 och 2012 tre respek-
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tive fyra bolag av totalt tolv som hade heterogena styrelser. Att män dominerar och kvinnor är 

underrepresenterade i svenska börsbolagsstyrelser kan bero på genusfenomenet, vilket påstår 

att skillnader mellan könsrollerna orsakas av de kulturella och sociala processer, som sam-

hället utformat (Alvesson & Billing, 1997; Hirdman, 2001).   

 

Det finns skiljaktigheter inom olika kulturer där sociala könsroller, maktstrukturer och ojäm-

likheter skiljer sig åt från land till land. Spanien är enligt Hofstedes (1980) MAS- och PDI- 

index rankat i mitten på skalorna och kan därmed betraktas som neutralt i sin organisations-

kultur, vilket kan utgöra en möjlig förklaring till resultatet i Campbell och Minguez-Veras 

(2008) studie. Danmark och Sverige är på Hofstedes (1980) MAS-index feminina länder, som 

har en låg maktdistans på Hofstedes (1980) PDI-index. Enligt Hofstde (1980) innebär detta att 

organisationskulturen i dessa länder är jämställda och könsrollerna i organisationerna är mer 

integrerade. Detta kan dock inte förklara resultatet från vår studie och inte heller resultatet 

från Rose (2007) studie, vilket tyder på att ämnet är komplext.  

5.1 SAMMANFATTANDE ANALYS 

Nedan presenteras en sammanfattning av studiens problem, syfte och de teorier som har lyfts 

fram och legat till grund för hypoteserna. Därefter följer en översiktlig tänkbar förklaring till 

hur kulturella skillnader med hjälp av dimensionerna maktdistans och maskulinitet kontra 

femininitet kan förklara de olika resultaten.   
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Figur 3: Sammanfattning av studien 

Andelen kvinnor och lönsamhet 
 

Kotiranta et al. (2007), Lückerarth-Rovers (2010) 

och McKinsey & Company 2007 

 

 

 

Ujunwa (2012) och Joecks et al. (2012) 

 

 

 

Campbell & Minguez-Vera (2008) och Rose (2007)  

 

H3: Inget samband. 

 

H2: Negativt samband. 

 

H1: Positivt samband. 

 

Förkastas.  

Förkastas.  

Bekräftas.  

Teoretisk referensram                    Hypoteser                                                 Resultat 

Kulturdimensionsteori 

Nationella kulturskillnader kan delvis förklara varför olika studier 

från olika länder visar olika resultat. Resultaten har ibland i denna 

studie kunnat förklaras genom hur landet ligger i förhållande till 

maktdistans (från stor till liten) och om landet är feminint eller mas-

kulint. Till exempel är Sverige feminint och har en liten maktdistans. 

Detta synliggörs dock inte i studiens resultat. Medan Nigeria är mas-

kulint samt har en stor maktdistans, vilket kan förklara det negativa 

sambandet Ujunwas (2012) studie visade.        

 

Forskningsfråga: 

Hur samvarierar andelen kvinnliga styrelserepresentanter med lönsamheten i svenska 

börsnoterade bolag? 

 

Syfte: 

Syftet med studien är att genom en kvantitativ metod analysera hur andelen kvinnor i 

svenska styrelser samvarierar med bolagens lönsamhet. Undersökningen kommer att 

genomföras på heterogena och homogena bolagsstyrelser och lönsamheten kommer att 

grundas på årsredovisningar från svenska publika börsnoterade bolag. Bolagen ska 

vara noterade på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen och ingå i Mid Cap eller Large 

Cap. Studien omfattar åren 2011, 2012 och 2013 för att visa hur utvecklingen har sett 

ut över tid. Undersökningen syftar även till att jämföra tidigare internationella studier 

med svenska förhållanden genom nationella kulturskillnader.  
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6 SLUTSATS  

I följande kapitel kommer en slutdiskussion av studiens erhållna resultat framföras. Studiens 

forskningsfråga kommer att besvaras och huruvida studiens syfte har uppfyllts kommer att 

diskuteras.  

___________________________________________________________________________ 

 

Studiens forskningsfråga lyder:  

- Hur samvarierar andelen kvinnliga styrelserepresentanter med lönsamheten i svenska 

börsnoterade bolag? 

 

Det huvudsakliga syftet med studien var att genom en kvantitativ metod analysera hur ande-

len kvinnor i svenska styrelser samvarierar med bolagens lönsamhet. Tre hypoteser framställ-

des för att uppfylla studie huvudsyfte, där hypotes 3 bekräftades. 

 

- H1: Det finns ett signifikant positivt samband mellan heterogena styrelser och lönsam-

het i svenska börsbolag. 

Förkastades med anledning av att signifikansnivån i både t-testerna och korrelationsanalyser-

na översteg fem procent. Vidare krävs det för ett positivt samband att r-värdet i Pearsons kor-

relation skall närma sig +1. Studiens värden var dock betydligt lägre.  

 

- H2: Det finns ett signifikant negativt samband mellan heterogena styrelser och lön-

samhet i svenska börsbolag.  

Förkastades eftersom signifikansnivån översteg den allmänt accepterade signifikansnivån fem 

procent. Vidare krävs det för ett negativt samband att r-värdet i Pearsons korrelation skall 

närma sig -1. Studiens värden var dock betydligt högre. 

 

- H3: Det finns inget samband mellan heterogena styrelser och lönsamhet i svenska 

börsbolag.  

Med anledning av att både H1 och H2 förkastades, bekräftades därmed hypotes 3, eftersom vi 

inte kunde se någon samvariation mellan andelen kvinnor i styrelser och lönsamheten i 

svenska börsnoterade bolag.  
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Resultaten från studien visade att andelen kvinnliga styrelserepresentanter inte samvarierar 

med de svenska börsnoterade bolagens lönsamhet, varken positivt (H1) eller negativt (H2). 

Samtliga värden i resultaten från t-testerna och Pearsons korrelationer visade att andelen 

kvinnor i svenska bolagsstyrelser, varken samvarierade med räntabilitet på totalt kapital eller 

räntabilitet på eget kapital. 

 

Nationella kulturskillnader som förklaringsmodell 

Studiens delsyfte var att jämföra tidigare internationella studier med svenska förhållanden 

genom Hofsteds (1980) kulturdimensioner maktdistans och maskulinitet kontra femininitet, 

som förklarar nationella kulturskillnader i näringslivet. Nationella kulturskillnader har i denna 

studie delvis kunnat användas som förklaringsmodell, vilket diskuteras nedan. 

 

De internationella studierna, som formade studiens första hypotes, är på Hofstedes (1980) 

PDI- och MAS- index länder med liten maktdistans och hög femininitet, vilket kan förklara 

det positiva sambandet i dessa studier. På liknande sätt kan nationella kulturskillnader för-

klara de studier som visat negativa samband. Detta eftersom de studierna genomförts i länder 

vars organisationskultur är maskulin med en högre maktdistans. De studier från Spanien och 

Danmark, som formade studiens bekräftade hypotes är rankade olika på både PDI- och MAS- 

index. Spanien är rankat på mitten av skalorna, vilket kan vara en orsak till att inget samband 

kunde visas mellan andelen kvinnor i styrelser och lönsamheten i spanska bolag. Danmark är 

liksom Sverige ett feminint land, som har en låg maktdistans. Således torde detta innebära en 

positiv samvariation mellan andelen kvinnor i styrelser och lönsamhet i både svenska och 

danska bolag, vilket inte kan förklara resultaten i denna eller Roses (2007) danska studie. 

Däremot kan det utgöra en förklaring till varför andelen kvinnor i styrelser inte har ett nega-

tivt samband med lönsamheten i svenska och danska bolag. 

 

Eftersom Sverige är ett feminint land med låg maktdistans, torde detta innebära att det råder 

jämställdhet och att könsroller inte har någon betydelse i det svenska näringslivet. Detta 

speglas däremot inte i de svenska börsnoterade bolagsstyrelserna. De homogena bolagsstyrel-

serna som ingått i undersökningen (Population 2), har mellan åren 2011 till 2013 haft en näst-

intill oförändrad kvinnorepresentation. I samma population var det 44 procent av bolagen, 

som inte hade någon kvinna i sin styrelse år 2011 samt 2013, och år 2012 var det 55 procent 

av bolagen som saknade kvinnliga styrelseledamöter. I de heterogena bolagsstyrelserna som 

ingått i undersökningen (Population 1) skedde en ökning med 11 procent mellan åren 2011 till 
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2013. I samma population är det sedan år 2011 inget bolag som helt saknat kvinnliga styrelse-

ledamöter. Den totala andelen kvinnliga styrelseledamöter för samtliga bolag noterade på 

Stockholmsbörsen utgörs idag av 23,7 procent och ökar marginellt med 0,1 procentenheter. 

Kvinnorepresentationen i svenska styrelser är liten, men däremot är den högre i jämförelse 

med de tidigare internationella studierna. Tidigare internationella studier från bland annat 

Tyskland, Spanien och Danmark har visat att kvinnoandelen i dessa länder varit ytterst mini-

mal (Joecks et al., 2012; Campbell & Minguez-Vera, 2008; Rose, 2007). Att kvinnorepresen-

tationen är högre i svenska bolagsstyrelser än i andra länder kan förklaras av att Sverige på 

Hofstedes (1980) PDI-index ligger på det låga värdet 31 samt att Sverige är rankat som det 

mest feminina landet i MAS-indexet bland de totalt 74 länderna som ingick i Hofstedes 

(1980) undersökning.  

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att det inte föreligger något samband mellan ande-

len kvinnliga styrelserepresentanter och lönsamheten i svenska börsnoterade bolag. Vidare 

har nationella kulturskillnader delvis kunnat förklara olikheterna mellan de internationella 

studierna och de svenska förhållandena.  

6.1 METODKRITIK OCH VIDARE FORSKNING  

Metodkritik handlar om att granska påståenden kritiskt samt att rensa bort allt som anses vara 

irrelevant (Thurén, 2005). Syftet med studien har varit att analysera hur andelen kvinnor i 

svenska styrelser samvarierar med bolagens lönsamhet genom t-test och Pearsons korrelat-

ionsanalys. Vi är efter avslutad studie medvetna om eventuella svagheter och brister, som kan 

tänkas ha påverkat resultatet. Studien hade ett urval på endast 32 bolag exklusive bortfall, som 

sedan delades upp i två populationer och jämfördes därefter i respektive segment, Mid Cap 

och Large Cap. Eftersom respektive population i studien var liten innebär det enligt Djurfeldt 

et al. (2010), att resultatet i studien lätt blir offer för extremvärden och därmed mindre precist. 

Det innebär att det finns en risk att studiens resultat orsakas av slumpen. Om studien istället 

hade haft ett större urval skulle slumpen spela mindre roll och precisionen skulle därmed för-

bättras. Vidare kan även kritik riktas mot att bolagens lönsamhet endast definierades genom 

två nyckeltal. Fler nyckeltal hade gjort studien mer omfattande och eventuellt gett en klarare 

bild av bolagens lönsamhet.  

 

Utifrån den valda metoden har denna studie endast kunnat analysera sambandet mellan 

kvinnorepresentationen i styrelser och lönsamheten i svenska bolag. Den valda metoden har 
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inte kunnat visa det som de tidigare internationella studierna fångat upp; hur kvinnor i styrel-

serummet påverkat styrelsens arbete. Tidigare studier har bland annat kunnat visa att kvinnor 

har bättre risktillsyn över bolagen, men även att kvinnor är mer kontrollerande i övervakning-

en (Adams & Ferreira, 2009; Chappell, 2009). Detta har vi på grund av tidsbrist medvetet valt 

bort, eftersom det kräver en större och mer omfattande metod där intervjuer och kontrollvari-

abler måste inkluderas. Därför har denna studie inte kunnat visa vilka fördelar och nackdelar 

som föreligger mellan homogena respektive heterogena bolagsstyrelser.  

 

Att använda nationella kulturskillnader med hjälp av Hofstedes (1980) dimensioner, maktdi-

stans samt maskulinitet kontra femininitet som förklaringsmodell i denna studie kan ha haft 

brister. Eftersom Hofstedes (1980) studie var baserad på det amerikanska företaget IBM, som 

visserligen har verksamheter i olika länder, kan den amerikanska kulturen ha påverkat företa-

gen i de andra länderna, som deltog i Hofstedes (1980) undersökning. Med anledning av detta 

kan vi inte utesluta att om undersökningen istället varit baserad på ett företag från samma 

land, skulle resultaten kunnat vara annorlunda. Om undersökningen hade varit svensk och på 

ett svenskt företag skulle resultaten på PDI- och MAS- index möjligtvis ha varierat. Detta kan 

vara en anledning till att nationella kulturskillnader inte kunnat ge en fullständig förklaring till 

olikheterna mellan de internationella studierna och de svenska förhållandena. 

 

Ovanstående metodkritik kan mynna ut i förslag till vidare forskning. Dels föreslår vi att ur-

valet bör omfatta ett betydligt större antal bolag, för att få ett så rättvist resultat som möjligt. 

Detta kan göras genom att exempelvis inkludera bolagen på Small Cap. Dels föreslår vi att en 

annan metod än korrelation bör användas för att eventuellt se ett orsakssamband, eftersom en 

korrelation inte visar kausaliteten.  
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8 BILAGOR 

Nedan presenteras sex bilagor för år 2011, 2012 och 2013 på samtliga bolag, segment, det 

totala antalet syrelseledamöter, antalet kvinnliga styrelseledamöter samt räntabilitet på totalt 

och eget kapital, som har ingått i undersökningen. Här vill vi betona att vissa bolag som hade 

en jämn könsfördelning år 2013 i Population 1 inte hade det år 2011 och 2012. Dessa bolag 

står dock under rubriken Population 1 samtliga år, eftersom de hade heterogena styrelser år 

2013. Detta har gjorts för att underlätta för läsaren att hitta varje bolags lönsamhetsmått och 

kvinnoförändringen för respektive år.  

___________________________________________________________________________ 
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8.1 BILAGA 1: POPULATION 1 ÅR 2013  
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8.2 BILAGA 2: POPULATION 2 ÅR 2013 
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8.3 BILAGA 3: POPULATION 1 ÅR 2012 
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8.4 BILAGA 4: POPULATION 2 ÅR 2012 
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8.5 BILAGA 4: POPULATION 1 ÅR 2011   
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8.6 BILAGA 5: POPULATION 2 ÅR 2011 
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8.7 PERSONLIGA REFLEKTIONER 

8.7.1 Kani Nawroz Jalal   

Redan under den första föreläsningen i kursen som hölls den 20 januari 2014 ville jag skriva 

om kvinnor i svenska styrelser, då det har varit ett aktuellt ämne. Samma dag sökte vi inform-

ation inom ämnet och kom tillsammans fram att skriva ett arbete om hur kvinnor påverkar 

lönsamheten i bolag, eftersom det verkade mest intressant att fördjupa sig om.  

I början under uppsatsens gång gick det väldigt långsamt för oss, då vi hade alldeles för 

mycket information eftersom problemet var för stort, och visste därmed inte riktigt hur vi 

skulle hantera all information som vi hade tillhands. När det väl var dags för första seminarie-

tillfället tillsammans med examinatorn Jim Andersén kändes det att vi var på helt fel spår. 

Efter handledning och en del frågor till Anders Grönlund fick vi synpunkter, råd och tips på 

hur vi skulle avgränsa och lägga ihop studien kom vi äntligen igång. Efter många sena kvällar 

och mycket sökning inom området fick vi nu en hel del text ihop och inledningskapitlet kän-

des nu mycket tydligare. Det medförde att vi nu låg efter i tidsplaneringen, som i sin tur ledde 

till att inför ”mittinlämningen” inte hade någon metod- eller teoridel. Men vi blev godkända 

ändå på inledningskapitlet vilket höjde motivationen, trots rött-gult ljus där Jim Andersén 

övervägde att uppsatsen skulle bli klar i augusti.  

 

Motivationen, ambitionen och pressen att ha en färdigställd uppsats och därmed få gå upp och 

redovisa uppsatsen vid första tillfället i juni resulterade i att vi kämpade på rejält och det var 

nu hög tid att börja med studiens teoretiska referensram. När vi definierade teorierna blev jag 

tipsad av Anders att det som finns i problemdiskussionen ska spegla den teoretiska referens-

ramen. Teorierna definierades och författarna till studien delade upp respektive teori, där jag 

skrev om bland annat genus, och Berivan skrev om nyckeltal för att mäta lönsamhet. De olika 

delarna som skrevs separat tittade vi sedan tillsammans igenom för att lägga alternativt ta bort 

delar som författarna ansåg inte var relevanta för studien.  

 

Vid metoddelen hade författarna till studien i början svårigheter att beskriva hur undersök-

ningen har gått till eftersom studien inte hade erhållit något resultat ännu. Efter att empirin 

hade sammanställts gick det mycket lättare att beskriva hur undersökningen hade genomförts. 

Information kring bolagen samlades in där nyckeltalen beräknades av båda författarna till 

studien, för att säkerställa att de är korrekta. Vi stötte på mycket problem med den statistiska 

databasen SPSS, men efter mycket informationssökning gick det tillslut igenom. Medan Beri-
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van läste upp sifforna, lade jag in dem i SPSS för att sedan tolka värdena som SPSS fick fram. 

Efter att empirin i studien framställdes gick det framåt för oss utan att stöta på större problem. 

 

Det har varit en lång och tidskrävande termin, men den har framförallt varit ytterst lärorik. Jag 

har som person utvecklats och lärt mig mycket nytt. Examensarbetet på ekonomprogrammet 

har varit den mest givande kursen jag har läst och den har överträffat alla mina förväntningar. 

Under denna tid har jag lärt mig hur information söks, hur styrelsesammansättningar ser ut i 

världen men framförallt hur de ser ut i Sverige. Jag har lärt mig hur den statistiska databasen 

SPSS fungerar och hur tabeller och figurer i Word görs. Det mest lärorika under studiens gång 

har främst varit personlig utveckling, där tålamodet har prövats. Jag har inte kunnat lämna 

någon del i studien förrän jag har varit nöjd. Detta speglar den höga ambitionsnivån under 

hela studiens gång. Jag har lärt mig hur en bra text skrivs och olika modeller i form av tabel-

ler, figurer och diagram presenteras i syfte att presentera en så bra uppsats som möjligt. Ett 

gott samarbete med Berivan, en stor drivkraft och ett stort ansvarstagande har varit av bety-

dande orsak.  

 

Examensarbetet i Högskolan i Skövde har gett mig nya kunskaper på en teoretisk nivå och jag 

kan från hjärtat påstå att jag är stolt över min personliga insats att ha genomfört en bra första 

undersökning på C-nivå som jag är väldigt nöjd med.  

8.7.2 Berivan Dogan 

Till en början var valet av ämnet svårt och jag visste inte vad jag ville skriva om. Vid intro-

duktionsföreläsningen blev vi dessutom varnade för att inte skriva om ett för välstuderat om-

råde eftersom det därmed blir svårt att finna en kunskapslucka att fylla. Efter mycket sökande 

på nätet kom vi till slut fram till att vi ville skriva om Genus i bolagstyrelser eftersom det ver-

kade som ett intressant område som var högaktuellt då EU kommissionen precis kommit med 

ett lagförslag till att år 2020 uppnå målet med att ha minst 40 procent kvinnor i styrelser. 

Detta var dock ett väldigt välstuderat område men efter mycket sökande upptäckte vi att det 

inte gjorts tillräckligt mycket forskning i svenska börsbolagsstyrelser eftersom andelen kvin-

nor var så pass snäv. Detta lade därför grunden för vår forskningsfråga och syftet med uppsat-

sen. 

 

Under uppsatsskrivandets tid har vi stött på många komplikationer vilket har satt tålamoden 

på prov många gånger. Till en början blev vi inte godkända på inledningskapitlet vid semina-
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rietillfälle 1 vilket medförde att vi hamnade i o fas redan från början. Detta åtgärdades av oss 

omedelbart och vi blev sedan godkänd vid det andra seminarietillfället vilket kändes som en 

rejäl klapp på axeln. Teoriavsnittet gick bra att skriva där jag skrev om bland annat nyckeltal 

för att mäta lönsamhet samt styrelsens roll och ansvar och Kani skrev om bland annat genus 

och Hofstedts kulturdimensionsteori. Vi läste sedan igenom dessa avsnitt ihop för att det inte 

skulle finnas några oklarheter. När vi sedan skulle börja med metoden uppstod det återigen 

komplikationer eftersom att vi hade valt att utföra en korrelationsanalys och t-test för att se 

om det råder ett samband mellan andelen kvinnor förhållande till lönsamhet i svenska börsbo-

lagsstyrelser genom SPSS. Ingen av oss behärskade dock denna statistiska databas och det tog 

upp mycket tid att lära sig detta från grunden för att kunna få fram ett resultat till studien. Un-

der studiens tid har vi fått mycket hjälp och synpunkter av vår handledare som hela tiden 

hjälpt oss att komma in på rätt bana efter de komplikationerna som uppstått. 

 

Sammarbetet mig och Kani emellan har gått jättebra och vi har skrivit mestadels av avsnitten i 

uppsatsen ihop för att utesluta oklarheter. Det har varit en väldigt lärorik termin där mitt tåla-

mod och min förmåga att hantera stress satts på prov många gånger. Jag tycker jag har ut-

vecklats som person och lärt mig hantera dessa svagheter på ett bättre sätt. I början av upp-

satsskrivandet fick vi kritik eftersom vi skrev på ett sätt som bekräftade att kvinnor ökar lön-

samheten utan att vara källkritiska eller veta om detta var fallet. Detta medförde att jag lärde 

mig att vara mer källkritisk. Jag anser även att jag blivit bättre på att skriva överlag då vi un-

der hela terminen får synpunker kring vårt skrivande som vi sedan löpande har förbättrat.  

 

Efter många hinder och komplikationer har vi nu fått fram en färdigställd uppsats som gett 

intressanta resultat och jag känner mig väldigt nöjd med det som framställts.   

        

 

 

 

 

 

 

 


