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Sammanfattning 

 

Titel: Finns det ett samband mellan andel kvinnor i bolagsstyrelser och bolags 

lönsamhet?: En kvantitativ studie på svenska börsnoterade bolag.  

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. 

 

Författare: Amanda Boman och Josefin Solfeldt 

 

Handledare: Peter Lindberg 

 

Datum: 2020 - Januari  

 

Syfte: Studien genomförs i syfte att undersöka om det föreligger ett samband mellan 

förändring av könsfördelning i bolagsstyrelser och förändring av lönsamhet i svenska 

börsnoterade bolag samt hur sambandet ser ut.  

 

Metod: Studien utgår från en kvantitativ forskningsmetod med en positivistisk 

utgångspunkt och deduktiv ansats. Studiens forskningspopulation inriktas på Nasdaq 

OMX Stockholm i segmenten för Large, Mid och Small Cap. Totalt undersöks 136 

bolag för år 2013 och år 2018. Data har insamlats från bolagens årsredovisningar och 

via databasen Retriever och därefter analyserats i statistikprogrammet SPSS genom en 

korrelations- och regressionsanalys.  

 

Resultat och Slutsats: Studiens resultat visar att det inte finns något statistiskt 

signifikant samband mellan förändring av könsfördelning i bolagsstyrelser och 

förändring av lönsamhet i svenska börsnoterade bolag. Slutsatser som studien 

framställer är att det inte är motiverat att endast tillsätta kvinnor i bolagsstyrelser för att 

öka bolags lönsamhet men att de däremot kan bidra med andra positiva effekter.  

 

Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till vidare kunskap kring sambandet mellan 

kvinnor i bolagsstyrelser och bolags lönsamhet på den svenska marknaden för Large, 

Mid och Small Cap-bolag.  

 

Förslag till vidare forskning: Framtida forskning föreslås att inkludera fler 

lönsamhetsmått, fler undersökningsår samt andra faktorer inom bolagsstyrelser som kan 

påverka bolags lönsamhet såsom ålder, etnicitet och utbildning. Ytterligare ett förslag 

till vidare forskning är att undersöka kön på verkställande direktörer eller ledning 

eftersom de är närmare styrningen av bolagen än bolagsstyrelsen.  

 

Nyckelord: Könsfördelning, kvinnor i bolagsstyrelser, bolagsstyrelser, bolags 

lönsamhet, lönsamhet.  

 



 

 

Abstract 

 

Title: Is there a correlation between the proportion of women on corporate boards and 

firm performance?: A quantitative study based on Swedish listed companies. 

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 

 

Author: Amanda Boman and Josefin Solfeldt 

 

Supervisor: Peter Lindberg 

 

Date: 2020 - January 

 

Aim: The study is conducted with the aim of examining whether there is a correlation 

between the change of gender diversity in corporate boards and the change in firm 

performance in Swedish listed companies and how the correlation appears.  

 

Method: The study is based on a quantitative research method with a positivist 

framework and deductive methodology. The study's research population is focused on 

Nasdaq OMX Stockholm Large, Mid and Small Cap segments. A total of 136 

companies are examined for 2013 and 2018. Data has been collected from the 

companies' annual reports and via the Retriever database and subsequently analyzed in 

the SPSS statistical program through a correlation and regression analysis. 

 

Result and Conclusions: The study's results show that there is no statistically 

significant correlation between the change of gender distribution in corporate boards 

and the change in firm performance in Swedish listed companies. Conclusions this 

study makes are that it is not justified to only appoint women to corporate boards to 

increase firm performance, however, women can contribute with other positive effects. 

 

Contribution of the thesis: The study contributes to further knowledge about the 

relationship between women in corporate boards and firm performance in the Swedish 

market for Large, Mid and Small Cap companies. 

 

Suggestions for further research: Future research is proposed to include other 

profitability measures, extended research years and other factors within corporate 

governance that can affect companies' profitability, for example, age, ethnicity and 

education. Another proposal for further research is to examine the gender of the CEOs 

or company management since they are closer to the governance of the companies than 

the corporate boards. 

 

Key words: Gender Diversity, Women on Boards, Corporate Boards, Firm 

Performance, Profit.  
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med en bakgrund för att ge en omfattande beskrivning över ämnet 

som studeras. Därefter presenteras en problemdiskussion som avslutningsvis mynnar ut 

i studiens syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Frågor kring jämställdhet mellan män och kvinnor är ett aktuellt ämne och är under 

ständig utveckling inom olika samhällsområden. Inom bolagsstyrning lägger den 

politiska debatten fokus på kvinnans roll och hur denna kan utvecklas. Att kvinnor är 

underrepresenterade i bolagsstyrelser är ett omdiskuterat ämne i samhället (Joecks, Pull 

och Vetter, 2013) och intresset att undersöka dessa orsaker som forskningsområde har 

ökat under de senaste åren (Campbell och Minguez-Vera, 2008). Trots utvecklingen på 

arbetsmarknaden är andelen kvinnor i bolagsstyrelser världen över fortfarande låg och ett 

flertal europeiska länder har därför genomfört förordningar för att öka andelen kvinnor i 

bolagsstyrelser (Joecks, Pull och Vetter, 2013). Under år 2008 införde den norska 

regeringen en lag där andelen kvinnor i alla börsnoterade bolag skulle vara minst 40 %. 

Även i Spanien, Island och Frankrike infördes det kort därefter könskvoteringar över 

andel män och kvinnor i bolagsstyrelser (Daunfeldt och Rudholm, 2012). Till följd av 

detta har även politiker i Sverige skapat påtryckningar gällande liknande reformer om 

bolag inte frivilligt väljer att inkludera fler kvinnor i bolagsstyrelserna (ibid.).  

 

Solakoglu och Demir (2016) menar att den allmänna uppfattningen om könsfördelning är 

att den har en positiv effekt på bolags lönsamhet. Det finns flera skäl till varför det kan 

förväntas att könsfördelning, särskilt könsfördelning i bolagsstyrelser, ska inneha en 

positiv effekt på bolags lönsamhet (ibid.). Enligt Anderson, Reeb, Upadhyay och Zhao 

(2011) antas det att en heterogen styrelse medför högre kreativitet och innovation. En 

större mångfald menar Solakoglu och Demir (2016) även kan leda till en bättre 

företagsimage och en mer effektiv global relation vilket därmed medför högre lönsamhet 

för bolaget (ibid.). Fortsättningsvis anser Solakoglu och Demir (2016) att om 

urvalsprocessen för ledningen och styrelseledamöterna endast innefattar manliga 

kandidater, väljer bolag, chefer och styrelseledamöter bland ett mindre urval, och företag 

riskerar att välja bort bättre lämpade kandidater. Därför förväntas en urvalsprocess som 

inkluderar båda könen leda till bättre hantering med potentiellt högre lönsamhet (ibid). 

Slutligen har könsfördelade styrelser en bredare syn på affärsmiljön vilket förväntas 
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förbättra beslutsprocessen genom utvärdering av fler alternativ (Anderson et al., 2011; 

Solakoglu och Demir, 2016). 

  

1.2 Problemdiskussion  

Bolagsstyrelser kan besitta växlande sammansättningar av ledamöter där ålder, 

utbildning, etnicitet, styrelsestorlek, samt kön bör beaktas (Berger et al., 2013). Den 

löpande verksamheten och beslutsfattandet inom ett bolag influeras av hur styrelsen är 

sammansatt vilket enligt Levi, Li och Zhang (2014) och Berger et al. (2013) därefter 

påverkar bolags lönsamhet.  

 

En variabel som enligt Berger et al. (2013) kan ha en påverkan på bolagsstyrelser är 

styrelseledamöternas ålder. De menar att yngre personer ofta är mer riskbenägna vilket 

bör tas i beaktning vid en styrelsesammansättning då det kan påverka lönsamheten både 

positivt och negativt. Vidare menar Berger et al. (2013) även att styrelseledamöters 

utbildning kan ha en påverkan på bolagsstyrelser och därmed även bolags lönsamhet då 

personer med högre utbildningsnivå ofta har bättre tillvägagångssätt att hantera risker. 

Campbell och Minguez-Vera (2008) tillför att även styrelseledamöters etnicitet kan 

påverka ett bolags lönsamhet då beslutfattandet inom bolagsstyrelser förbättras genom 

mångfald. De menar att en ökad mångfald bland personerna i styrelsen bland annat kan 

medföra nya och vidgade perspektiv som ökar bolagsstyrelsens förmåga att förstå och 

lösa komplexa affärsmiljöer.  

 

Ytterligare en variabel som enligt Romano och Guerrini (2014) kan påverka ett bolags 

lönsamhet är styrelsens storlek. Bolag som innehar en större styrelse kan medföra sämre 

lönsamhet för bolaget då Romano och Guerrini (2014) och Daunfeldt och Rudholm 

(2012) anser att det blir mer problematiskt att samordna arbetet samt att det är mer 

förekommande med konflikter inom bolaget. Vidare menar Daunfeldt och Rudholm 

(2012) att ett problem för bolag med större styrelser är att de mer frekvent är involverade 

i byråkratiska svårigheter.   

 

En annan variabel som kan påverka lönsamheten i ett bolag enligt Byron och Post (2014) 

är styrelseledamöters kön, vilket denna studie kommer att utgå ifrån vid undersökningen. 

Tidigare forskning inom detta område visar inga entydiga resultat då viss forskning 

påvisar att det inte finns något samband mellan kvinnor i bolagsstyrelser och bolags 
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lönsamhet (Eklund, Palmberg och Wiberg, 2009; Rose, 2007). Det finns även forskning 

som påvisar att kvinnors deltagande i bolagsstyrelser ökar lönsamheten (Valls Martínez 

och Cruz Rambaud, 2019; Byron och Post, 2014; Lückerath-Rovers, 2011) medan annan 

forskning påvisar att kvinnors deltagande i styrelser minskar lönsamheten (Daunfeldt och 

Rudholm, 2012; Ahren och Dittmar 2012; Adams och Ferreira, 2009). Flertalet av dessa 

forskningsstudier undersöker och fokuserar på det statiska sambandet mellan 

könsfördelning i bolagsstyrelser och bolags lönsamhet, det vill säga att de undersöker 

varje år för sig och inte undersöker en förändring mellan åren. Däremot undersöker 

exempelvis Daunfeldt och Rudholm (2012) och Ahren och Dittmar (2012) en viss typ av 

förändring i sambandet mellan dessa vilket även denna studie kommer att utgå ifrån. Med 

förändring i denna studie avses att undersöka förändringen mellan två variabler under två 

olika år.  

    

Enligt Eklund et al. (2009), som genomför en undersökning i Sverige, finns det inte något 

samband mellan könsfördelning i bolagsstyrelser och ett bolags lönsamhet. Även Rose 

(2007) som undersöker danska bolag, menar att kvinnors deltagande i bolagsstyrelser inte 

har någon effekt på lönsamheten. Dessa forskningsstudier undersöker ett statiskt samband 

mellan könsfördelning och lönsamhet som skiljer sig från denna studie som inriktar sig 

på förändring mellan variablerna. Eklund et al. (2009) menar att bolagsstyrelser som är 

mer könsfördelade tenderar att vara bättre benägna att ifrågasätta och diskutera 

strategiska beslut som kan ha en inverkan på bolags lönsamhet. Vidare menar de att 

bolagsstyrelser som är mindre könsfördelade tenderar att utgå ifrån samarbete, förtroende 

samt delade erfarenheter och värderingar som ett sätt att öka bolags lönsamhet. En 

anledning till att kvinnors deltagande i bolagsstyrelser inte har något samband med 

lönsamheten i bolaget som Rose (2007) påvisar är att kvinnor anpassar sitt handlingssätt 

och beslutsfattande efter de manliga styrelseledamöterna för att bli accepterade. De 

fördelar som uppkommer genom att inneha en könsfördelad styrelse blir därför obetydliga 

(ibid.). 

 

Även Byron och Post (2014) samt Lückerath-Rovers (2011) undersöker ett statiskt 

samband för holländska bolag mellan könsfördelade bolagsstyrelser och lönsamhet vilket 

finner ett positivt samband. Även Valls Martínez och Cruz Rambaud (2019) som 

undersöker spanska bolag, stödjer detta positiva samband mellan könsfördelning och 

lönsamhet. Enligt Lückerath-Rovers (2011) är bolagsstyrelser med en jämnare 
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könsfördelning mer innovativa och moderna. Ytterligare en positiv effekt är att kvinnliga 

anställda är mer motiverade att utmärka sig där det finns kvinnor i styrelser, eftersom de 

ser att alla kan nå högre positioner, det vill säga, att personer blir befordrade på grund av 

deras prestationsförmåga och inte på grund av demografiska egenskaper (ibid.). På grund 

av det positiva sambandet mellan könsfördelning och lönsamhet menar Valls Martínez 

och Cruz Rambaud (2019) att det finns skäl att införa lagstiftning kring en viss kvot 

kvinnor i bolagsstyrelser.  

 

Adams och Ferreira (2009) som undersöker amerikanska bolag, hävdar att en mer 

jämställd könsfördelning i bolagsstyrelser medför ett negativt samband på bolags 

lönsamhet. Även Daunfeldt och Rudholm (2012) menar att det finns ett negativt samband 

mellan könsfördelade bolagsstyrelser och lönsamhet för svenska onoterade bolag. 

Resultaten i båda forskningsstudierna visar att det i könsfördelade styrelser kan 

förekomma konflikter och ett mer utdraget beslutsfattande som påverkar lönsamheten. 

Ahren och Dittmar (2012) som undersöker norska bolag, påvisar att detta kan leda till en 

negativ effekt på bolags lönsamhet eftersom det förekommer fler känslomässiga 

konflikter och bristande kommunikation vilket resulterar i ett utdraget beslutsfattande. 

Däremot framför Daunfeldt och Rudholm (2012) att en mer könsfördelad styrelse kan 

resultera i en bättre förståelse för marknader som är mer diversifierade, innovativa och 

kreativa, dessa styrelser tar även effektivare beslut och utser mer produktiva 

styrelseledamöter. Både Daunfeldt och Rudholm (2012) samt Ahren och Dittmar (2012) 

undersöker en förändring i viss form gällande sambandet mellan könsfördelning och 

lönsamhet till skillnad från tidigare nämnda forskningsstudier som endast undersöker ett 

statiskt samband. I likhet med ovanstående forskare kommer även denna studie att 

undersöka en förändring i sambandet och inte inrikta sig på det statiska sambandet.    

 

Enligt Gordini och Rancati (2017) bör framtida studier undersöka om, eller i vilken 

utsträckning, en kvinnlig representations påverkan på bolags lönsamhet samt hur denna 

kan variera mellan länder. Olika länder kan ha olika lagar, kulturella miljöer, historiska 

bakgrunder och andra faktorer som kan påverka bolagsstyrelsens könsfördelning (ibid.). 

Vidare menar Gordini och Rancati (2017) att ytterligare studier bör genomföras inom 

detta område för att åstadkomma en mer grundlig förståelse för om och hur kvinnliga 

styrelseledamöter har ett samband eller påverkan på bolags lönsamhet. Flertalet av 

ovanstående studier är genomförda i andra länder och undersöker statiska samband 
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mellan variablerna. Denna studie kommer därför genomföras i Sverige och således 

undersöka om det föreligger ett samband mellan förändring av andel kvinnor i 

bolagsstyrelser och förändring av bolags lönsamhet under svenska förhållanden. 

Europeiska jämställdhetsinstitutet (2019) (European Institute for Gender Equality, EIGE) 

senaste jämställdhetsindex visar att jämställdheten i Europa mellan män och kvinnor ökar 

och att Sverige fortfarande är i framkant och har högst jämställdhet i Europa. Detta 

påvisar ytterligare intresset att genomföra denna studie på svenska bolag då det kan 

förväntas att bolagsstyrelser intar fler kvinnliga styrelseledamöter. Detta eftersom det 

troligtvis kan visa tydligare samband om bolagsstyrelser innehar fler kvinnliga 

styrelseledamöter än om de inte innehar det.  

 

Som ovan nämnt finns det ett flertal tidigare studier som undersöker samband mellan 

könsfördelning i bolagsstyrelser och bolags lönsamhet. Framförallt är det många 

forskningsstudier som undersöker statiska samband mellan variablerna och således inte 

undersöker ett samband mellan förändringen av dessa över tid. Genom att undersöka 

förändring av samband istället för statiska samband är vår förhoppning att framställa 

andra och tydligare resultat. Enligt vår uppfattning visar statiska undersökningar inte mer 

än en ögonblicksbild av det aktuella tillståndet medan en förändring kan påvisa vad som 

har skett under en viss tid och på så sätt säga mer om sambandet som studeras. Därför 

kommer en förändring av sambandet att studeras i denna studie. För att skilja denna studie 

ytterligare undersöks börsnoterade bolag och andra lönsamhetsmått. Utöver detta har 

tidigare forskning genomfört undersökningar genom andra metoder och under andra 

förhållanden såsom olika länder, undersökningsår och lagstiftning. Detta forskningsgap 

är av värde att studera i förhoppning att bidra till en fördjupad förståelse kring kvinnans 

roll inom bolagsstyrning i samband med bolags lönsamhet.  

 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att undersöka om det föreligger ett samband mellan förändring av 

könsfördelning i bolagsstyrelser och förändring av lönsamhet i börsnoterade bolag samt 

hur sambandet ser ut. 
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2. Uppsatsens referensram 

Detta kapitel inleds med en praktisk referensram som följs av en teoretisk referensram. 

Kapitlet avslutas med tidigare forskning som referensram för att klargöra dess bidrag 

inom området.  

 

2.1 Praktisk referensram 

I den praktiska referensramen beskrivs de regelverk och förordningar som aktiebolag ska 

följa och förhålla sig till. I den första delen av denna referensram beskrivs 

aktiebolagslagen i syfte att redogöra för hur bolagsstyrelsen utses samt dess 

huvuduppgifter. I den andra delen av den praktiska referensramen redogörs Svensk kod 

för bolagsstyrning som syftar till att komplettera och ge alternativ till lagstiftningen. Den 

praktiska referensramen presenteras för att skapa en bakgrund till området samt 

övergripande förklara de lagar och regler bolagsstyrelser bör förhålla sig till samt beskriva 

hur styrelseledamöter tillsätts i bolagsstyrelser. Detta redogörs för att tydliggöra vilka 

lagar och regler som kan ha en inverkan på sammansättningen av bolagsstyrelser.    

2.1.1 Aktiebolagslagen 

Aktiebolagslagen innehåller bestämmelser som reglerar aktiebolag och är till för att 

skydda bolaget, aktieägarna och andra intressenter. Denna studie undersöker 

könsfördelning i bolagsstyrelser i samband med bolags lönsamhet och därför redogörs 

endast lagar som gäller för bolagsstyrelser i aktiebolagslagen. 

 

Enligt aktiebolagslagen ska ett aktiebolag inneha en styrelse med en eller flera 

styrelseledamöter. Huvudregeln är att bolagsstämman utser bolagsstyrelsen och antalet 

styrelseledamöter föreskrivs i bolagsordningen, för publika aktiebolag måste styrelsen 

bestå av minst tre ledamöter. Vidare beskrivs att bolagsstyrelsens huvuduppgifter är att 

svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska 

se till att bolagets organisation är utformad på ett sådant sätt att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett 

betryggande sätt. Styrelsen i ett bolag har således en styrfunktion och en kontrollfunktion. 

Styrfunktionen innebär att bolagsstyrelsen ska fatta strategiska beslut som berör bolagets 

framtid och kontrollfunktionen innebär att styrelsen ska ansvara för att bolaget förvaltas 

i avseende till de lagar och förordningar som finns. Utöver detta ska styrelsen även i 
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publika bolag årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete där det bland annat 

anges hur arbetet ska fördelas mellan styrelseledamöter. (Aktiebolagslagen, 2005:551)  

 

2.1.2 Svensk kod för bolagsstyrning 

Svensk kod för bolagsstyrning (2016) har som avsikt att stärka förtroendet för de svenska 

börsnoterade bolagen genom att bidra till en positiv utvecklingsprocess av 

bolagsstyrningen. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (2016) har bolagsstyrelser flera 

uppgifter vilka bland annat består av att fastställa nödvändiga riktlinjer för bolagets 

uppförande i samhället i syfte att tillförsäkra dess långsiktiga värdeskapande färdigheter. 

Det ingår även att fastställa bolagets generella strategi och mål och utvärdera, tillsätta 

samt vid behov avsätta verkställande direktör. Ytterligare uppgifter bolagsstyrelser har är 

att tillse att det finns system som är lämpliga för kontroll och uppföljning av bolags 

verksamhet och tillförsäkra att informationsgivningen av bolaget präglas av 

tillförlitlighet, öppenhet, relevans och korrekthet. (ibid.)  

 

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (2016) ska bolagsstyrelser för börsnoterade bolag 

minst utgöras av tre ledamöter och en av dessa ska selekteras till ordförande för styrelsen. 

Vidare har ordförande i bolagsstyrelser även ett ansvar att tillse att styrelsen utför sina 

lagstadgade uppgifter och leda dess åligganden. Bolagsstyrelser får högst inneha en 

bolagsstämmovald ledamot som arbetar i bolagets ledning eller ledningen av dess 

dotterbolag och denna plats besitter vanligtvis den verkställande direktören (Svensk kod 

för bolagsstyrning, 2016). Det är även vanligt att ingen från bolagsstyrelser ingår i 

bolagsledningen. Således består majoriteten av bolagsstyrelser i svenska börsnoterade 

bolag av ledamöter som inte arbetar inom bolaget. Majoriteten av ledamöter i 

bolagsstyrelser ska vara oberoende från bolagsledningen och bolaget samt två av 

ledamöterna måste även vara oberoende från bolagets större aktieägare. Detta innebär att 

större ägare i svenska börsnoterade bolag har möjlighet att utse en majoritet av 

bolagsstyrelsen med personer som är nära bunden till dessa ägare. Detta överensstämmer 

med en aktiv ansvarstagande ägarroll som benämns i aktiebolagslagens förarbeten. 

(Svensk kod för bolagsstyrning, 2016).  
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2.2 Teoretisk referensram 

I första delen av denna referensram presenteras genusperspektivet och beskrivs för att 

förklara olika beteenden hos kvinnor och män samt hur dessa kan påverka 

bolagsstyrningen. Den andra delen inom denna referensram berör mångfald inom grupper 

och ur detta perspektiv förklara hur olika sammansättningar av grupper kan påverka 

arbetsprocessen och effektiviteten. Detta område beskrivs för att ge en uppfattning om 

vilka fördelar och nackdelar som kan komma att uppstå beroende på hur bolagsstyrelsens 

könsfördelning ser ut. 

 

2.2.1 Könsstereotyper 

Enligt Heilman (2012) är könsstereotyper generaliseringar om attribut för män och 

kvinnor där de innehar personlighetsegenskaper som anses maskulina eller feminina. 

Maskulinitet, som hänvisar till drag som stereotypiskt tillskrivs män, kännetecknas av 

bilden för en stark, ambitiös, självförsörjande samt auktoritativ ledare. Till skillnad från 

detta förknippas femininitet, som innehåller stereotypiska drag som tillskrivs kvinnor, 

med empati, känslighet och lojalitet (ibid.). Även Kite, Deaux och Haines (2008) stödjer 

dessa personlighetsegenskaper av könsstereotyper och menar att dessa tidigt identifierats 

inom forskning. Vidare menar de dock att dessa könsstereotyper främst grundar sig på 

studier inom samma sociala samhällsklass och etniska bakgrund. 

 

Vanliga antaganden är att män och kvinnor inte endast skiljer sig åt, utan att de även 

tenderar att agera som polära motsatser, där män tycks sakna de kvaliteter som är mest 

utbredda hos kvinnor och vice versa (Heilman, 2012). Till exempel är dominans ett mer 

accepterat karaktärsdrag hos män men mindre socialt accepterat hos kvinnor, däremot får 

kvinnor i större utsträckning uppvisa svaghet medan detta betraktas som mindre 

acceptabelt hos män (Drydakis, Sidiropoulou, Bozani, Selmanovic och Patnaik, 2018). 

Det är däremot viktigt att notera att män och kvinnor inte passivt formas av 

könsstereotypiskt beteende eftersom de även har förmågan att utveckla icke-typiska 

könsstereotypiska egenskaper (ibid.). Vidare menar Drydakis et al. (2018) att män och 

kvinnor inte föds med manlighet och kvinnlighet som en del av deras genetiska 

sammansättning utan att det snarare härrör från en social och kulturell påverkan. 

Dessutom kan något som betraktas som könsstereotypiskt ändras över tid och antaganden 

kring könsstereotypiska generaliseringar antecknas av kulturella, historiska och 

geografiska faktorer (ibid.).  
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Kite et al. (2008) anser att om människor exempelvis vet att en kvinna har ett stereotypiskt 

feminint beteende förväntar de sig också att hon kommer att inneha feminina drag vilket 

leder till att hon vill uppfylla omgivningens förväntningar och förverkliga den 

stereotypiska rollen för femininitet. Däremot påvisar Kite et al. (2008) att kvinnor och 

mäns sociala roller har förändrats övertid, detta då kvinnors utbildningsnivå har ökat 

sedan 1970 i en högre takt än mäns. Trots detta har män fortfarande högre positioner på 

arbetsplatser (ibid.). 

 

Kite et al. (2008) förklarar att det är möjligt att forma och förändra könsstereotyper på 

arbetsplatser och i hemmen men eftersom könsstereotyper är tilltalande, det vill säga att 

individer vill passa in i omgivningens förväntningar, kan det upplevas svårt att vara 

resistent mot förändring. Drydakis et al. (2018) menar att en del kvinnor kan utveckla och 

anta maskulina personlighetsdrag och maximera dess användning. Däremot menar Kite 

et al. (2008) att det är speciellt svårt för män att frivilligt överlämna hög status och 

privilegierade roller till förmån för lägre status och kommunala roller eftersom människor 

inte vill avstå från kontroll och status (ibid.). Ändå finns en viss potential till förändring 

av könsstereotyper på arbetsplatser och inom organisationsstrukturer (ibid.). Om 

arbetsplatser tillåter män och kvinnor att fritt inneha roller utan diskriminering, skulle 

enligt Kite et al. (2008) de upplevda egenskaperna hos män och kvinnor återspegla denna 

förändring. Med en ökad könsfördelning och ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och 

män, är förändringar i de stereotypiska generaliseringarna möjliga (ibid.).  

 

Som ovanstående forskning påvisar finns det olika stereotyper och attribut män och 

kvinnor kan anta vilket kan ha en inverkan på bolagsstyrelsens sammansättning och 

bolagens lönsamhet. Campbell och Minguez-Vera (2008) menar att män och kvinnor 

generellt är olika och att det skapar en mångfald inom bolagsstyrelser vilket kan ha en 

positiv påverkan på bolags lönsamhet. Drydakis et al. (2018) argumenterar för att 

fördelarna med mångfald förloras om kvinnor antar maskulina stereotyper och attribut. 

Detta belyser vikten av en könsfördelad bolagsstyrelse för att verka effektivt och lönsamt 

(Campbell och Minguez-Vera, 2008).  
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2.2.2 Mångfald i grupper 

Det argumenteras ofta kring både fördelar och nackdelar kring mångfald inom grupper. 

Om en grupp är effektiv och verkningsfull i sitt arbete eller inte beror till stor del på hur 

gruppsammansättningen ser ut. En bredare mångfald i grupper kan ha en inverkan på 

exempelvis beslutsfattandet som är en viktig del inom bolagsstyrning. Gruppdynamiken, 

det vill säga hur individerna i gruppen integrerar med varandra, fattar beslut samt finner 

lösningar på problem och andra uppgifter kan ha en avgörande roll för gruppen. Att 

gruppsammansättningen främjar produktivitet och effektivitet är därför en central del för 

gruppens funktionalitet. (Hamilton, Nickerson och Owan, 2012 och Homan, Greer, Jehn 

och Koning, 2010) 

 

K önsfördelade grupper 

Enligt Homan et al. (2010) är mångfald ett aktuellt ämne i samhället och förekommer 

inom många olika områden. Vidare menar de att en del forskningsstudier finner positiva 

effekter av en ökad mångfald inom grupper medan andra finner negativa effekter. Med 

mångfald avses skillnader mellan individer kring alla attribut som kan leda till 

uppfattningen att en individ skiljer sig från en annan (ibid.). Homan et al. (2010) hävdar 

att utgångspunkten till att förstå effekterna av mångfald är att identifiera hur individer 

tolkar och uppfattar den. Tilliten för mångfald kan definieras som övertygelsen för dess 

funktion inom gruppen, det vill säga att ju fler individer som tror på det positiva värdet 

av mångfald desto mer gynnsamt uppfattas den av gruppen (ibid.). Vidare menar de att 

demografiskt mångfaldiga grupper har en bättre förmåga att bearbeta information samt 

nå välgrundade beslut när de har förtroende och tillit för den mångfaldiga gruppen. Även 

Campbell och Minguez-Vera (2008) anser att beslutsfattandet förbättras genom en 

bredare mångfald inom grupper. En bredare mångfald bland individerna i gruppen kan 

medföra nya och vidgade perspektiv som ökar gruppens förmåga att förstå och lösa 

komplexa problem (ibid.).  

 

Homogena grupper 

Homogena grupper är en grupp med likartade individer där dess medlemmar exempelvis 

har samma kön (Anderson, Reeb, Upadhyay och Zhao, 2011). Det argumenteras för både 

positiva och negativa effekter med att ha en homogen gruppsammansättning. Enligt 

Milliken och Martins (1996) är en positiv effekt med homogena grupper att dess individer 

har liknande åsikter och synpunkter kring olika situationer och därmed känner en 
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gemenskap och tillhörighet i gruppen. På grund av detta uppstår inte heller lika många 

missuppfattningar och konflikter som det kan göra i heterogena grupper (ibid.). Vidare 

menar Haynes och Hillman (2010) att besluts- och problemlösningsprocessen i homogena 

grupper är mer produktiv och tidseffektiv eftersom gruppen endast omfattar individer som 

är likartade vilket medför färre skilda åsikter och värderingar. Däremot finns det även 

negativa effekter av att endast ha en gruppsammansättning av homogena individer (ibid.). 

På grund av att homogena grupper ofta har likartade åsikter, värderingar och erfarenheter 

kan det resultera i att de får det svårare att fatta nyanserade och innovativa beslut och 

dessa grupper riskerar även att bli enformiga och monotona (ibid.).  

En annan negativ effekt av homogena grupper är att de kan skapa ett så kallat 

grupptänkande. Janis (1991) har grundat begreppet grupptänkande som är ett 

psykologiskt fenomen vilket ofta kan förekomma i homogena grupper och innebär att 

individerna i gruppen undanhåller sina egna tankar och åsikter för att inte gå emot 

gruppens normer och idéer. Detta uppstår vanligtvis när individer i en grupp känner en 

stark gemenskap och tillit till varandra och därmed har svårt att ta kritik (ibid.). Om 

grupptänkande uppstår i en grupp kan det enligt Janis (1991) medföra att individernas 

omdömesförmåga försämras vilket i sin tur kan leda till att gruppen tar sämre och 

förhastade beslut. 

Heterogena grupper 

Heterogena grupper är en grupp av olikartade individer där medlemmarna ofta har olika 

kön, ålder, utbildning och bakgrund (Berger et al., 2013). Även vid denna 

gruppsammansättning argumenteras det för både positiva och negativa effekter. En 

positiv effekt av heterogena grupper som Hoffman och Maier (1961) belyser är att de 

tenderar att inneha initiativrika beslut- och problemlösningsprocesser som inspirerar till 

innovation. Grunden till detta är individernas olika kön, ålder, bakgrund och erfarenheter 

som medför fler perspektiv och inställningar inom gruppen (ibid.). Detta menar Milliken 

och Martins (1996) bidrar till en ökad förmåga att lösa komplexa problem då heterogena 

grupper vanligtvis har ett mer omfattande urval av differentierade källor och kontakter 

vilket kan anses vara en fördel vid genomförande av olika uppgifter. En annan positiv 

effekt med heterogena grupper som Berger et al. (2013) argumenterar för är att de har en 

bättre förmåga att skapa sig en uppfattning för marknader som är heterogena.  
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Det som kan anses negativt med heterogena grupper är att det enligt Anderson et al. 

(2011) kan föreligga skilda värderingar och åsikter vilket kan göra det svårt för gruppen 

att samarbeta. Vidare anser Milliken och Martins (1996) att individer i heterogena grupper 

lättare skapar konflikter med varandra än i homogena grupper vilket kan medföra att 

beslutsprocesser blir mer tidskrävande och påfrestande för gruppen. Inom dessa grupper 

är det vanligt förekommande med kommunikations- och koordinationsproblem och detta 

uppkommer oftare i grupper som innehar subgrupper som vardera har olika uppgifter 

vilket medför splittringar i gruppen (ibid.). 

 

2.3 Tidigare forskning som referensram 

I denna referensram redogörs tidigare forskning som anses väsentlig och som berör det 

ämnesområdet som undersöks i denna studie. Tidigare forskning presenteras i denna 

referensram för att ge en bild av vad tidigare undersökningar har funnit för resultat samt 

hur undersökningarna har genomförts. Denna referensram klargör tidigare forskning som 

har funnit olika resultat gällande om en mer jämställd könsfördelningen i bolagsstyrelser 

har ett samband eller inte med bolags lönsamhet. Den forskning som används i denna 

referensram är främst sådan som studerar ett statiskt samband men även forskning som 

studerar förändring i samband mellan variablerna förekommer. 

2.3.1 Inget samband  

Miller och del Carmen Tirana (2009) undersöker ett statiskt samband på 326 amerikanska 

bolag under år 2003 för att studera om det finns ett samband mellan en jämställd 

könsfördelning i bolagsstyrelser och bolags lönsamhet. I sin undersökning använder de 

sig av avkastning på försäljning och avkastning på investeringar som lönsamhetsmått 

(ibid.). Även Marinova, Plantenga och Remery (2016) undersöker ett statiskt samband 

mellan variablerna men studerar istället 84 danska börsnoterade bolag och 102 holländska 

börsnoterade bolag för att undersöka om det förekommer några skillnader mellan 

länderna. Lönsamhetsmåttet som Marinova et al. (2016) använder i sin studie är Tobin´s 

Q och studien genomförs under år 2007. Både Miller och del Carmen Tirana (2009) samt 

Marinova et al. (2016) finner i sina studier att det inte förekommer något samband mellan 

en jämställd könsfördelning i bolagsstyrelser och bolags lönsamhet. 

 

Vidare finner Marinova et al. (2016) ett svagt positivt samband men som inte är 

signifikant vilket de anser kan bero på att lönsamma bolag har fler kvinnor i styrelsen. 
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Miller och del Carmen Tirana (2009) finner däremot ett positivt samband mellan kvinnor 

i bolagsstyrelser och bolags innovation. Kvinnorna påverkar däremot inte bolags rykte 

eftersom det fokuseras mer på etnisk jämställdhet då detta är viktigare om bolag ska 

globalisera (ibid.). Miller och del Carmen Tirana (2009) menar vidare att en anledning 

till att kvinnor i bolagsstyrelser inte innehar något samband med bolags lönsamhet kan 

vara att det inte finns rätt förutsättningar i sammansättningen av styrelsen. Då individerna 

i styrelsen ses som symboler och inte får uttrycka sina åsikter och idéer uppnår inte bolag 

fördelarna med en könsfördelad styrelse (ibid.). Detta är särskilt problematiskt i 

situationer där kvinnor har begränsad auktoritet och makt i grupper där män anses mer 

auktoritära och styrande (ibid). Slutligen anser Miller och del Carmen Tirana (2009) att 

förhållandet mellan könsfördelning i styrelser och bolags lönsamhet inte nödvändigtvis 

bör vara positivt och betydande där statusskillnader mellan styrelseledamöter antingen 

förhindrar kvinnor från att bli hörda eller förhindrar deras perspektiv från att vara 

inflytelserika.  

 

Även Eklund Palmberg och Wiberg (2009) undersöker ett statiskt samband mellan en 

jämställd könsfördelning i bolagsstyrelser och bolags lönsamhet. Studien baserar sig på 

105 svenska börsnoterade bolag under åren 1999 till 2005 och lönsamhetsmåttet som 

används är marginal q. Rose (2007) testar i sin undersökning hypotesen: “En högre andel 

kvinnor i en bolagsstyrelse påverkar bolags lönsamhet positivt” och undersöker 443 

danska börsnoterade bolag med lönsamhetsmåttet Tobin´s Q (ibid.).  

 

I likhet med de två ovannämnda studierna av Marinova et al. (2016) och Miller och del 

Carmen Tirana (2009) visar även Eklund et al. (2009) och Rose (2007) resultat från deras 

studier att det inte finns något samband mellan de två variablerna. Bolagsstyrelser som är 

mindre könsfördelade menar Eklund et al. (2009) tenderar att utgå ifrån förtroende, 

samarbete samt delade erfarenheter och värderingar som ett tillvägagångssätt att öka 

bolags lönsamhet. Bolagsstyrelser som däremot är mer könsfördelade tenderar att vara 

bättre benägna att ifrågasätta och diskutera strategiska beslut som kan ha en inverkan på 

bolags lönsamhet (ibid.). Vidare påvisar Rose (2007) att en orsak till att kvinnors 

deltagande i bolagsstyrelser inte har något samband med lönsamheten i bolaget är att 

kvinnor har benägenhet att anpassa sitt beslutsfattande och handlingssätt efter de manliga 

styrelseledamöterna för att bli accepterade. De fördelar som kan utvecklas genom att 

besitta en könsfördelad bolagsstyrelse blir därför obetydliga (Rose, 2007).   
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Gordini och Rancati (2017) undersöker statiskt samband på 918 italienska börsnoterade 

bolag under åren 2011 till 2014. Lönsamhetsmåttet som används i studien är Tobin´s Q 

men kontrolleras även av avkastning på totalt kapital (ibid.). Resultaten i Gordini och 

Rancatis (2017) studie visar att effekten av kvinnor i styrelsen är obetydlig. Vidare menar 

Gordini och Rancatis (2017) att resultaten tyder på att styrelsens könsfördelning inte är 

ett enkelt "sifferspel", en större könsfördelning kan medföra ekonomiska vinster och en 

större könsfördelning skadar inte aktieägarnas värde samt att investerare inte bestraffar 

bolag som ökar kvinnors representation i sina styrelser. Bolag bör lägga fokus vid rätt 

blandning av män och kvinnor snarare än endast närvaron av minst en kvinna i styrelsen 

(ibid.).  

2.3.2 Positivt samband  

Christiansen, Lin, Pereira, Topalova och Turk (2016) undersöker ett statiskt samband 

mellan könsfördelning i ledande befattningar och bolags lönsamhet år 2013 för två 

miljoner bolag i Europa i 34 olika länder som innehar minst två styrelseledamöter i sin 

bolagsstyrelse. I sin undersökning använder de sig av avkastning på totalt kapital som 

lönsamhetsmått. Terjesen, Couto och Francisco (2015) undersöker även detta statiska 

samband mellan variablerna och studerar cirka 4000 offentliga bolag i 47 olika länder 

från hela världen för år 2010. I sin undersökning använder de sig av lönsamhetsmåtten 

Tobin´s Q samt avkastning på totalt kapital.  

 

Resultaten i de båda ovannämnda studierna visar ett starkt positivt samband mellan bolags 

lönsamhet och andelen kvinnor i styrelsen (Christiansen et al., 2016 och Terjesen et al., 

2015). Genom att ersätta en man med en kvinna i antingen en ledande position eller i 

bolagsstyrelsen menar Christiansen et al. (2016) ger en positiv effekt på bolags 

lönsamhet. Resultatet tyder på att kvinnlig representation i ledande befattningar kan spela 

en viktig roll för att öka Europas potentiella produktion (ibid.). Detta eftersom kvinnor i 

ledande befattningar har högre engagemang än män vilket förbättrar bolags lönsamhet 

och det kan även bidra till att stödja bolags investeringar och produktivitet, vilket minskar 

avmattningen i potentiell tillväxt (ibid.). Terjesen et al. (2015) påvisar att resultatet i deras 

forskningsstudie även tyder på att externa oberoende styrelseledamöter inte bidrar till 

bolags lönsamhet om inte styrelsen är könsfördelad samt att bolag i mer komplexa miljöer 

är mer benägna att ha könsfördelade styrelser. Sammantaget ger dessa resultat bevis på 
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att de kvinnliga styrelseledamöterna förbättrar styrelsens effektivitet och bolags 

lönsamhet (Christiansen et al., 2016 och Terjesen et al., 2015). 

 

Solakoglu och Demir (2016) undersöker sambandet mellan en ökad könsfördelning i 

bolagsstyrelser och bolags lönsamhet genom att studera cirka 90 bolag listade på Istanbuls 

börs mellan åren 2002 och 2006. Denna forskningsstudie studerar till skillnad från 

ovanstående forskning en förändring mellan variablerna under dessa år istället för att 

endast undersöka ett statiskt samband. Som lönsamhetsmått använder de sig av 

avkastning på totalt kapital och avkastning på eget kapital (ibid). Sammantaget finner 

Solakoglu och Demir (2016) vissa svaga bevis på att könsfördelning påverkar företags 

lönsamhet positivt. Främst syftar sig resultat i undersökningen till bolag som riktar sig till 

lokala marknader, för bolag i finanssektorn och för bolag som är familje- eller blockägda 

(ibid.). Solakoglu och Demir (2016) konstaterar även att resultaten visar att antal 

kvinnliga verkställande direktörer har ökat under åren 2002 till 2006 men antal kvinnliga 

styrelseledamöter är nästintill densamma under dessa år. Effekten av en ökad 

könsfördelning kan ha en större roll om bolaget har fler kvinnliga styrelseledamöter 

snarare än fler kvinnliga verkställande direktörer eftersom forskningsstudien tyder på att 

kvinnor ökar lönsamheten genom att addera ett nytt perspektiv (ibid.).  

 

Fortsättningsvis undersöker även Reguera- Alvarado, De Fuentes och Laffarga (2017) 

sambandet mellan könsfördelning i bolagsstyrelser och bolags lönsamhet genom att i 

likhet med Solakoglu och Demir (2016) studera förändring mellan dessa variabler. 

Studien grundar sig på 125 icke- finansiella bolag noterade på Madridbörsen mellan år 

2005 till år 2009 (ibid.). Resultatet visar att antalet kvinnliga styrelseledamöter ökat där 

Reguera- Alvarado et al. (2017) menar att ökningen av antalet kvinnor i styrelserna är 

positivt relaterad till ökningen av bolags lönsamhet. Detta medför att en ökad 

könsfördelning i styrelsen ger ett värde till bolag eftersom det ger styrelsen nya idéer samt 

olika kunskaper och åsikter. Av denna anledning uppmuntrar Reguera- Alvarado et al. 

(2017) bolag att öka närvaron av kvinnor i deras bolagsstyrelser eftersom det innehar en 

positiv effekt på bolags lönsamhet. Följaktligen är det viktigt att främja en ökad 

könsfördelning i styrelser eftersom det inte endast ger bolag ekonomiska fördelar utan 

även större etiska åtaganden, social synlighet samt kompetenta individer till bolaget 

(ibid.). Resultatet tyder därför på att könsfördelning i bolagsstyrelser bör ökas och 
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Reguera- Alvarado et al. (2017) anser att obligatoriska lagar är en nyckelfaktor till detta. 

 

2.3.3 Negativt samband 

Joecks, Pull och Vetter (2013) undersöker ett statiskt samband mellan könsfördelning och 

lönsamhet på 151 tyska börsnoterade bolag under åren 2000 till 2005. Resultaten av 

forskningsstudien visar att det finns ett negativt samband mellan fler kvinnor i 

bolagsstyrelser och bolags lönsamhet (ibid.). Däremot visar deras resultat även att bolags 

lönsamhet påverkas positivt om de kvinnliga styrelseledamöterna överstiger 30 % av alla 

styrelseledamöter men under den procenten får de en negativ inverkan på lönsamheten 

(ibid.). Joecks et al. (2013) menar att det behövs en större mängd kvinnor i styrelsen för 

att de ska påvisa de positiva effekter som en ökad könsfördelning och mångfald bidrar 

till. Resultaten visar att bolagsstyrelser med en mer könsfördelad bolagsstyrelse endast 

främjar lönsamhet om den kvinnliga representationen är tillräckligt stor, minst 10 % 

kvinnliga styrelseledamöter (ibid.). Vidare visar resultaten även att bolagsstyrelser med 

30 % kvinnliga styrelseledamöter eller mer, har en positiv effekt på lönsamheten som är 

större än den för bolagsstyrelser med endast manlig representation (ibid.). Däremot visar 

resultaten att vid en representation på under 10 % av kvinnliga styrelseledamöter kan en 

ökning av könsfördelning innebär negativa effekter på lönsamheten (ibid.).  

 

Daunfeldt och Rudholm (2012) undersöker om en ökad könsfördelning i bolagsstyrelser 

ökar lönsamheten genom att studera data från cirka 20 000 aktiebolag i Sverige under 

perioden 1997 till 2005. Resultatet av undersökningen tyder på att det finns ett svagt 

negativt samband mellan fler kvinnor i styrelsen och bolagets lönsamhet (ibid.). Även 

Ahren och Dittmar (2012) undersöker sambandet mellan lönsamhet och könsfördelning i 

bolagsstyrelser. De undersöker data från 248 norska börsnoterade bolag från år 2001 till 

år 2009 med lönsamhetsmåttet Tobin´s Q (ibid.). Resultaten av en ökad könsfördelning 

visar ett negativt samband mellan fler kvinnor i styrelsen och bolags lönsamhet (ibid.). 

Både Daunfeldt och Rudholms (2012) och Ahren och Dittmars (2012) forskningsstudier 

undersöker till skillnad från ovanstående studier en förändring i viss form för sambandet 

mellan könsfördelning och lönsamhet för att således på ett mer fördelaktigt sätt kunna 

finna samband mellan variablerna.  

 

Enligt Daunfeldt och Rudholm (2012) finns det ett flertal teoretiska argument till varför 

fler kvinnor i bolagsstyrelser kan öka ett bolags lönsamhet. En mer könsfördelad 
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bolagsstyrelse kan leda till en bättre förståelse för marknader som själva är diversifierade 

vid kön, öka bolagets kreativitet och innovation samt förbättra beslutsfattandet när fler 

alternativ och konsekvenser utvärderas (ibid.). Däremot visar resultatet från Daunfeldt 

och Rudholms (2012) forskningsstudie att det finns ett svagt negativt samband mellan en 

ökad könsfördelning och bolags lönsamhet. Förespråkare för lagar som medel för att få 

en ökad könsfördelning i bolagsstyrelser hävdar ofta att det skulle förbättra bolags 

lönsamhet men detta påstående stödjer inte Daunfeldt och Rudholms (2012) resultat. De 

påvisar det motsatta, att lagkrav om könskvoteringar för att öka könsfördelning i 

bolagsstyrelser kan minska bolags lönsamhet. I studien finner de resultat som visar 

negativa effekter på lönsamheten när bolag frivilligt ökade könsfördelningen i sina 

bolagsstyrelser, således kan denna negativa effekt bli ännu större om bolag via lagkrav 

tvingas öka könsfördelningen i bolagsstyrelserna.  

 

Ahren och Dittmar (2012) stödjer påståendet ytterligare med resultat från deras 

forskningsstudie. Resultaten från deras forskningsstudie visar att lagkrav för en viss 

könskvotering minskar bolagets lönsamhet. De nya kvinnliga styrelseledamöterna hade 

betydligt mindre erfarenhet som verkställande direktörer och det var även yngre än de 

befintliga manliga direktörerna (ibid.). Däremot menar Ahren och Dittmar (2012) att 

deras resultat kan ge beslutsfattare vägledning och information om hur bolag bibehåller 

lönsamhet samtidigt som de ökar könsfördelning i bolagsstyrelser.  

 

2.3.4 Sammanställning av tidigare forskning 

Nedan görs en sammanställning av tidigare forsknings resultat gällande de samband de 

finner i respektive undersökning.  
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Tabell 1: Sammanställning av tidigare forskning 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras studiens forskningsmetod. Kapitlet inleds med en beskrivning 

av studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt följt av de metoder som används för att 

besvara det syfte som redogörs i ovanstående kapitel. Därefter följer en beskrivning av 

kvalitetskriterier, metodkritik samt källkritik av de källor som använts.  

 

3.1 Forskningsstrategi 

Enligt Bryman och Bell (2017) kan forskning anta en kvantitativ eller kvalitativ 

forskningsdesign. Med begreppet forskningsstrategi avses en generell inriktning vid 

genomförande av forskning inom företagsekonomi (ibid.). Den kvantitativa metoden 

beskrivs av Bryman och Bell (2017) som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering 

vid insamling och analys av data och att den innehåller ett deduktivt synsätt, följer den 

naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt samt har en objektiv 

inställning. Kvalitetskriterier som beskrivs som viktiga för bedömning av kvantitativa 

undersökningar är reliabilitet, replikerbarhet och validitet (ibid.). Den kvantitativa 

forskningsmetoden kan även utgöra olika angreppssätt vid undersökningar samt behandla 

olika kunskapsteoretiska och ontologiska frågeställningar (ibid.).  

 

Denna studie använder sig av en kvantitativ forskningsdesign eftersom undersökningen 

baseras på en stor mängd numerisk data som samlas in och sammanställs. Studien utgår 

från ett deduktivt synsätt då förhållandet mellan praktisk forskning och teori följer 

naturvetenskapliga tillvägagångssätt samt är objektiv vilka har en stark koppling till den 

kvantitativa forskningsmetoden (Bryman och Bell, 2017).  

 

3.2 Vetenskapsteori och positionering 

Studier och undersökningar påverkas av vilken vetenskaplig ståndpunkt forskare har 

kring vad som är kunskap samt hur synen på omvärld och verklighet ser ut. Det 

grundläggande tankesättet för epistemologin redogör enligt Bryman och Bell (2017) för 

vad som kan betraktas som kunskap inom ett visst ämnesområde. Vidare menar de att en 

av utgångspunkterna i denna kontext är hur den sociala verkligheten kan eller bör studeras 

utifrån samma metoder, principer och verklighetsbild. Ett av de grundläggande 

perspektiven inom epistemologin är positivism (ibid.). Positivism är enligt Bryman och 

Bell (2017) en epistemologisk ståndpunkt som förespråkar användning av 

naturvetenskapliga metoder vid studerandet av den sociala verkligheten och dess 
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fenomen. I positivistisk syn är det endast företeelser som kan bekräftas via sinnena som 

kan ses sann kunskap och den eftersträvar även en objektivitet.  

 

Ontologi definieras enligt Bryman och Bell (2017) som synen på omvärlden samt dess 

aktörer och ett av de främsta synsätten som beskriver detta är objektivism. Vidare menar 

de att objektivismen är en ontologisk ståndpunkt som innebär att sociala företeelser är 

oberoende och ligger utanför människans intellekt och därmed inte kan påverkas. 

Objektivismen antyder även att de sociala företeelserna är förutbestämda delar av vår 

omgivning som är oberoende av vilka som samverkar i den (ibid.). Denna studie har en 

epistemologisk ståndpunkt som är positivistisk då den förhåller sig till de 

naturvetenskapliga metoderna samt eftersträvar en objektivitet i undersökningen. Studien 

förhåller sig även till den ontologiska ståndpunkten för objektivism då den eftersträvar 

objektivitet framför subjektivitet.  

 

3.3 Forskningsansats 

I forskning är det viktigt att ta hänsyn till hur relationen mellan teori och praktik ska verka 

och det finns enligt Bryman och Bell (2017) två olika alternativ, deduktiv och induktiv 

ansats.  Då denna studie utgår ifrån teorin och är en kvantitativ studie är utgångspunkten 

en deduktiv ansats. Bryman och Bell (2017) påvisar att den kvantitativa 

forskningsdesignen ofta kopplas ihop med en deduktiv ansats, vilket 

bidar till att valet av forskningsansats i denna studie stärks ytterligare.  

 

3.4 Forskningsdesign 

Bryman och Bell (2017) menar att valet av forskningsdesign reflekterar 

ställningstaganden som görs vid olika delar av forskningsprocessen. Vidare menar de att 

en forskningsdesign omfattar kriterier som tillämpas vid bedömning eller utvärdering av 

vetenskapliga undersökningar. Det finns enligt Bryman och Bell (2017) olika typer av 

forskningsdesigner som en studie kan utgå ifrån. Forskningsdesignen som kommer att 

används i denna studie är tvärsnittsdesign som utgör ramen för insamling och analys av 

data. En tvärsnittsdesign innebär enligt Bryman och Bell (2017) att data insamlas från 

mer än ett fall vid en viss tidpunkt i syfte att komma fram till en uppsättning av 

kvantitativa eller kvantifierbara data som sedan granskas för att upptäcka olika 

sambandsmönster. Tvärsnittsdesign används som forskningsdesign i denna studie då den 

undersöker om det finns något samband mellan andel kvinnor i bolagsstyrelser och bolags 
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lönsamhet. I undersökningen samlas kvantitativ data in från mer än ett fall, vid en given 

tidpunkt som därefter granskas och upptäcker eventuella sambandsmönster. 

 

3.5 Metodval 

För att syftet ska vara möjligt att angripa avgränsas studien till att endast undersöka 

svenska börsnoterade bolag som befinner sig på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap, 

Mid Cap samt Small Cap-listan. För att ett bolag ska noteras på Large Cap-listan måste 

det uppfylla ett antal krav. Dessa krav är att inneha ett börsvärde över en miljard euro, 

inneha minst tre års historik, påvisa en dokumenterad vinst eller finansiella resurser minst 

12 månader framåt i tiden samt att 25% av aktiekapitalet är i allmän ägo. För att ett bolag 

ska noteras på Mid Cap-listan ska de ha ett börsvärde på 150 miljoner till en miljard euro 

och för att noteras på Small Cap-listan ska bolaget ha ett börsvärde på under 150 miljoner 

euro. (Nasdaq omx nordic, 2019) 

 

Studien kommer att avgränsas ytterligare till lönsamhetsmåtten avkastning på totalt 

kapital och vinstmarginal. Vidare avgränsas studien till jämställdhetsmåttet vilket är 

andel kvinnliga styrelseledamöter i förhållande till totalt antal styrelseledamöter.  

 

Studien undersöker data för år 2013 och år 2018 och grundas på dessa årtal för att kunna 

jämföra könsfördelningen och lönsamheten i bolagen över en viss tid.  

 

3.6 Datainsamling 

Enligt Bryman och Bell (2017) finns det två olika typer av datainsamling vilka är primär- 

och sekundärdata. Fortsättningsvis beskriver de primärdata som data vilken insamlas av 

forskaren själv och vilken blir anpassad till undersökningens syfte men kräver mer tid än 

sekundärdata. Inom företagsekonomisk forskning har det enligt Bryman och Bell (2017) 

blivit alltmer fokus på sekundäranalys av kvantitativ data även om det under en längre 

tidsperiod har varit aktuellt inom kvalitativ data. Vidare beskriver de att en 

sekundäranalys innebär att forskaren generellt sätt inte har samlat in data själv och 

analysen syftar till något annat än vad den eller de personer som har samlat in 

informationen har haft för syfte med informationen.  

 

Insamlingen av data i denna studie är sekundär och samlas in från databasen Retriever 

som tillhandahåller samtliga svenska börsnoterade bolags årsredovisningar. För år 2018 
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hämtas data från bolagens årsredovisningar och exporteras direkt till en Excel-fil. För år 

2013 kan data avseende styrelseledamöter inte exporteras direkt då denna information 

inte är tillgänglig för tidigare år än 2018. Data gällande styrelseledamöter samlas därför 

in manuellt för år 2013 genom att inhämta denna data från varje bolags årsredovisning på 

Retriever. I denna studie undersöks lönsamheten i bolag i form av avkastning på totalt 

kapital och vinstmarginal vilket innebär att dessa mått redan är beräknade och publicerade 

i årsredovisningen och således är sekundärdata. Denna data inhämtas och exporteras 

direkt för både år 2013 och år 2018 från årsredovisningar i Retriever. Övrig information 

i denna studie sker genom insamling av litteratur, vetenskapliga artiklar, rapporter, 

working papers, samt webbsidor. 

 

3.7 Lönsamhetsmått 

Lönsamhet för ett bolag går att mäta på ett flertal olika sätt, exempelvis genom nyckeltal 

som soliditet, likviditet och räntabilitet (Carlson, 2014). Lönsamhetsmåtten som 

undersöks i denna studie är avkastning på totalt kapital och vinstmarginal och dessa 

nyckeltal återfinns i bolagens årsredovisningar. Avkastning på totalt kapital är ett 

lönsamhetsmått som mäter ett bolags vinst i förhållande till dess kapital och är ett av de 

mest förekommande måtten vid mätning av lönsamhet (ibid.). Avkastning på totalt kapital 

är ett väsentligt nyckeltal då det visar ett bolags lönsamhet oberoende av hur kapitalet är 

finansierat (Carlson, 2014). Vinstmarginal är ett lönsamhetsmått som mäter ett bolags 

vinst i förhållande till dess omsättning, den visar därmed vinsten per omsättningskrona 

(ibid.). Vinstmarginal är ett användbart lönsamhetsmått vid bedömning av ett bolags 

effektivitet och främst fördelaktigt vid mätning av tjänstebolags lönsamhet. Figur 1 och 

figur 2 nedan visar formeln för beräkning av avkastning på totalt kapital och 

vinstmarginal.  

 

 

Figur 1: Avkastning på totalt kapital 
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Figur 2: Vinstmarginal 

 

3.8 Jämställdhetsmått 

Även jämställdhet mellan män och kvinnor går att mäta med olika mått och index. I denna 

studie används ett jämställdhetsmått för att undersöka hur stor andel av bolagsstyrelsen 

som utgörs av kvinnliga styrelseledamöter. Liksom data för lönsamhetsmåtten återfinns 

även information kring könsfördelning i bolagens årsredovisningar. Figur 3 nedan visar 

andel kvinnliga styrelseledamöter i förhållande till totalt antal styrelseledamöter.  

 

Figur 3: Andel kvinnliga styrelseledamöter i förhållande till totalt antal styrelseledamöter 

 

3.9 Forskningspopulation och bortfall 

I denna studie grundas forskningspopulationen utifrån alla svenska börsnoterade bolag 

som befinner sig på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap, Mid Cap samt Small Cap-

listan. Metodvalet att endast studera svenska bolag görs eftersom vi inte har tillgång till 

senare års årsredovisningar i andra länder samt för att avgränsa undersökningen och göra 

den genomförbar. Forskningspopulationen avgränsas även till börsnoterade bolag 

eftersom de kan uppfattas som mer intressanta att studera då de har ett publikt fokus och 

andra krav vad gäller exempelvis jämställdhets- och hållbarhetsfrågor i jämförelse med 

onoterade bolag. En annan anledning till att denna studie endast undersöker börsnoterade 

bolag är då de ofta har större styrelser där jämställdheten kan variera till skillnad från 

onoterade bolag som i många fall endast har en styrelseledamot. Valet av att studera bolag 

som befinner sig på Large Cap, Mid Cap och Small Cap-listan grundas i att de ofta är 

etablerade bolag som har en långvarig historik av data som således går att jämföra. Nedan 

presenteras ett diagram över hur studiens fördelning av bolag ser ut för Large, Mid och 
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Small Cap. 

 

Diagram 1: Fördelning av bolag 

 

Studien omfattar 136 bolag och undersöker förändring i sambandet mellan 

könsfördelning och lönsamhet för år 2013 och år 2018. Studien utgår från år 2018 då det 

är året med de senast tillgängliga årsredovisningar som går att undersöka. År 2013 

undersöks då studien utgår från ett femårsintervall eftersom beslut från bolagsstyrelser 

ofta är omfattande och har en fördröjning innan de visar effekter på lönsamheten.  

 

För att studiens material ska vara representativt och för att slutsatser ska vara korrekta 

görs bortfall av data. De bolag som befinner sig utanför tidsintervallet och saknar data för 

år 2013 och år 2018 utesluts från studien då dess data inte går att jämföra mellan åren. 

Även banker kommer att falla in under bortfall för undersökningen då de använder sig av 

en annan typ av finansiell data som inte är jämförbar med övriga bolag. Detta bortfall 

görs för att alla bolag ska undersökas ur samma förutsättningar. Utöver detta utesluts även 

styrelseledamöter som inte är ordinarie i bolagsstyrelserna vilket således gör att 

suppleanter och liknande exkluderas från undersökningen. Även styrelseledamöter som 

inte är svenska medborgare utesluts från undersökningen då det inte går att avgöra om 

dessa är män eller kvinnor eftersom de inte har svenska personnummer.  

     

3.10 Variabler 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) samt Bryman och Bell (2017) är det viktigt att 

fastställa vad som är en orsaksvariabel och vad som är en effektvariabel, det vill säga 
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oberoende variabel och beroende variabel. Den beroende variabelns variation ska 

förklaras av de oberoende variablerna (ibid.).  

3.10.1 Beroende variabler 

I denna studie är den beroende variabeln lönsamhet och detta mäts genom nyckeltalen 

avkastning på totalt kapital och vinstmarginal. Dessa variabler är väsentliga eftersom 

studiens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan förändring av 

könsfördelning i bolagsstyrelser och förändring av lönsamhet i bolag. Variabeln för 

avkastning på totalt kapital används frekvent vid forskningsstudier som studerar 

lönsamhet för bolag i samband med kvinnors representation i bolagsstyrelser (Daunfeldt 

och Rudholm, 2012; Terjesen, Couto och Francisco, 2015 och Christiansen, Lin, Pereira, 

Topalova och Turk, 2016). Gordini och Rancati (2017) påpekar att det bör genomföras 

ytterligare studier som undersöker samband mellan lönsamhet och kvinnor i 

bolagsstyrelser och inkluderar fler variabler. I denna studie används därför även variabeln 

vinstmarginal, som är ett väl förekommande mått på lönsamhet, för att enklare kunna 

påvisa ett eventuellt samband mellan lönsamhet och kvinnor i bolagsstyrelser.  

3.10.2 Oberoende variabler 

Den oberoende variabeln som undersöks i denna studie är andel kvinnor i bolagsstyrelser 

samt de kontrollvariabler som föreligger för studien. Även denna variabel förekommer 

ofta vid forskningsstudier som undersöker sambandet för kvinnors representation i 

bolagsstyrelser och lönsamhet (Terjesen, Couto och Francisco, 2015; Marinova, 

Plantenga och Remery, 2016 och Reguera- Alvarado, De Fuentes och Laffarga, 2017). 

För att förklara variationen i den beroende variabeln av de oberoende variablerna 

genomförs regressionsanalyser. Fördelen med en regressionsanalys är möjligheten att 

observera effekten av varje variabel när de övriga hålls konstanta (Pallant, 2016). 

 

3.10.3 Kontrollvariabler 

För att minska risken att felaktiga slutsatser dras som kan påverka sambandet mellan 

könsfördelning i bolagsstyrelser och lönsamhet i bolag innehåller undersökningen vissa 

kontrollvariabler. De kontrollvariabler som ligger till grund för denna studie är bolagens 

storlek mätt i omsättning, ålder på bolagen, styrelsestorlek, bolagens bransch samt 

skuldsättningsgrad. Dessa kontrollvariabler är även väl förekommande i tidigare 

forskningsstudier som undersöker liknande samband mellan könsfördelning i 

bolagsstyrelser och lönsamhet (Daunfeldt och Rudholm, 2012; Terjesen et al., 2015 och 
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Gordini och Rancati, 2017). Nedan presenteras en tabell över de kontrollvariabler som 

ligger till grund för undersökningen i syfte att tydliggöra dem. Även en tabell över 

bolagens bransch presenteras nedan för att klargöra branschindelningen.  

 

 

Tabell 2: Översikt över studiens kontrollvariabler 

 

 
Tabell 3: Branschindelning enligt Retriever 

 

3.11 Korrelationsanalys 

Enligt Pallant (2016) mäter korrelation styrkan och riktningen för ett linjärt förhållande 
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mellan två variabler. I denna studie undersöks om det föreligger ett samband mellan 

förändring av könsfördelning i bolagsstyrelser och förändring av lönsamhet i 

börsnoterade bolag. Pearsons korrelationsanalys genomförs i syfte att undersöka de 

oberoende variablernas korrelation med varandra. Föreligger det en hög korrelation 

mellan de oberoende variablerna kan det bli problematiskt att genomföra en 

regressionsanalys (Pallant, 2016). Korrelationen mellan de oberoende variablerna bör inte 

vara högre än 0,7 (ibid.). I denna studie kommer en bivariat korrelationsanalys således att 

genomföras. Pearsons korrelationsanalys visar om korrelationen är positiv, negativ eller 

om det inte finns något samband alls mellan variablerna. Visar koefficienten +1 innebär 

det att variablerna har ett perfekt positivt samband, visar den -1 innebär det istället att 

variablerna har ett perfekt negativt samband och visar den 0 innebär det att variablerna 

inte har något samband alls (Pallant, 2016). 

 

3.12 Regressionsanalys  

För att besvara syftet för om det föreligger ett samband mellan förändring av 

könsfördelning i bolagsstyrelser och förändring av lönsamhet i bolag genomförs en 

multipel regressionsanalys. Enligt Pallant (2016) undersöker en multipel 

regressionsanalys om det föreligger ett samband mellan en beroende variabel och flera 

oberoende variabler. I denna studie undersöks sambandet mellan variablerna genom 

regressionsanalyser. För att en regressionsanalys inte ska ge missvisande resultat bör 

vissa förutsättningar vara uppfyllda. Enligt Pallant (2016) ska förutsättningarna för ett 

linjärt samband, normalfördelade residualer och homoskedasticitet vara uppfyllda. Enligt 

Pallant (2016) kan även multipla regressionsanalyser påverkas av extremvärden. De 

extremvärden som finns i datamaterialet för undersökningen kontrolleras och behålls i 

den mån de inte har en alltför stor påverkan på utfallet och kan ge missvisande resultat. I 

denna studie kommer fyra regressioner att genomföras, två av dessa för avkastning på 

totalt kapital och för vinstmarginal för år 2018 och två för förändringen mellan år 2013 

och år 2018 för respektive lönsamhetsmått.  Regressionerna för år 2018 genomförs för att 

påvisa ett eventuellt samband för det senast tillgängliga året och regressionerna för 

förändringen genomförs för att besvara syftet. 

 

Regressionsanalyserna visar en signifikansnivå och beroende på vilken statistisk 

signifikansnivå som forskaren är villig att acceptera klargörs hur stor sannolikheten är att 

resultatet påverkats av tillfälligheter (ibid.). Den högsta signifikansnivå som vanligtvis 
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brukar accepteras innehar ett värde på 0,05 och innebär en låg sannolikhet att resultatet 

ska beror på tillfälligheter (ibid.). Detta är en central del då det måste kunna avgöras om 

koefficienten är signifikant eller inte, det vill säga om det med säkerhet går att fastställa 

att koefficienten inte är noll. Om en koefficient är noll innebär det att den oberoende 

variabeln inte har någon inverkan på den beroende variabeln (Pallant, 2016). 

 

Programmet som används för sammanställning av data för både korrelationsanalys och 

regressionsanalys är Excel samt statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences, SPSS, som båda är användbara vid kvantitativa analyser.  

 

3.13 Kvalitetskriterier 

Bryman och Bell (2017) belyser reliabilitet, replikerbarhet och validitet som tre av de 

viktigaste kriterierna för bedömning av kvalitet gällande kvantitativ forskning som 

behandlar ämnesområdet för företagsekonomi.  

 

3.13.1 Reliabilitet 

Reliabilitet visar enligt Bryman och Bell (2017) hur tillförlitlig en genomförd mätning är. 

Vidare menar de att en utförd studie ska kunna utföras igen och resultatet ska bli 

detsamma utan att påverkas av slumpmässiga grunder. De påvisar även att reliabilitet 

vanligtvis är aktuellt vid kvantitativa undersökningar eftersom forskare med denna 

inriktning mest sannolikt är intresserade av att se om ett mått är stabilt eller inte. 

Begreppet används i samband med de mått som utvecklats inom företagsekonomi 

(Bryman och Bell, 2017). En viktig faktor som de belyser vid ställningstagandet till 

reliabilitet är interbedömarreliabilitet. Denna studie anses ha en hög reliabilitet då de 

utförda mätningarna är tillförlitliga eftersom datainsamlingen består av information ur 

årsredovisningar som även granskats av revisorer. Om studien skulle utföras igen under 

samma förhållanden skulle resultatet bli detsamma då data om lönsamhet och 

jämställdhet hämtas direkt från bolagens årsredovisningar. Studien kan således anses ha 

en hög interbedömarreliabilitet då den är oberoende av vem som utför undersökningen.  

 

3.13.2 Replikerbarhet 

Med replikerbarhet avses enligt Bryman och Bell (2017) möjligheten att upprepa och 

replikera en befintlig undersökning. Vidare menar de att det finns en del situationer där 

forskare vill försöka replikera en tidigare utförd undersökning då det exempelvis finns 
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anledning att tro att de ursprungliga resultaten inte längre stämmer. För att en sådan 

replikation ska vara möjlig att genomföra måste forskare i detalj beskriva sitt 

tillvägagångssätt och metod (Bryman och Bell, 2017). Denna studie kan även bedömas 

ha en hög replikerbarhet då det tydligt framgår vilka metodval och tillvägagångssätt som 

gjorts. Det beskrivs även vilka mått och variabler som väljs för undersökningen.  

 

3.13.3 Validitet 

Validitet visar enligt Bryman och Bell (2017) om de slutsatser som en undersökning 

framställer är sammanhängande eller inte. Vidare beskriver de ett flertal olika sorter av 

validitet där begreppsvaliditet är en av dem. Denna sort av validitet är ofta förekommande 

vid kvantitativa undersökningar och mäter om ett begrepp mäter det som avses att mätas 

med begreppet (Bryman och Bell, 2017). Denna studie kan anses ha en hög validitet då 

den mäter det som den syftar till att mäta samt att de slutsatser som framställs är 

sammanhängande. De begrepp som mäts i undersökningen, lönsamhetsmått och 

jämnställdhetsmått, avses mäta lönsamhet och jämställdhet för denna undersökning.   

 

3.14 Sammanställning av metod 

Nedan presenteras en sammanställning av vald metod i syfte att sammanfatta de 

metoder och tillvägagångssätt som ligger till grund för studien.  
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Tabell 4: Sammanställning av metod 

 

3.15 Metodkritik 

De metodval och tillvägagångssätt som valts för att genomföra denna studie är väl 

förekommande vid forskning gällande samband och regressionsanalyser (Daunfeldt och 

Rudholm, 2012; Lückerath-Rovers, 2011 och Rose, 2007). Däremot kan det trots detta 

uppkomma problem och svårigheter kring vår metod samt metodval. I denna studie 

används sekundärdata för att analysera sambandet mellan förändring av könsfördelning i 

bolagsstyrelser och förändring av bolags lönsamhet. Ett problem som kan förekomma vid 

insamling av sekundärdata är att den inte är oberoende eller kan vara insamlad i ett annat 

syfte som gör att den inte lämpar sig som sekundärdata (Bryman och Bell, 2017). Vi anser 

däremot att detta inte påverkar denna studie då den sekundärdata som samlats in erhålls 

från årsredovisningar som har granskats och kontrollerats av auktoriserade revisorer, 

vilket bör göra informationen oberoende och tillförlitlig. Ett annat problem som kan 

förekomma vid studier som undersöker samband mellan olika variabler är att det kan 

förekomma ett omvänt kausalt samband, det vill säga att det är svårt att avgöra vilken 

variabel som påverkar vilken (ibid.). Detta problem undviks genom att vi undersöker en 
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förändring av könsfördelningen i bolagsstyrelser och därefter undersöker om det har ett 

samband med förändring i lönsamhet i bolag. Därmed kan inte omvänt kausalt samband 

förekomma i denna studie. 

 

3.16 Källkritik 

Denna studies källor utgår från vetenskapliga artiklar, litteratur samt ett fåtal 

internetkällor. De vetenskapliga artiklar som ligger till grund för studien inhämtas från 

Högskolan i Gävles databaser såsom Academic Search Elite, Business Source Premier, 

Scopus samt Google Scholar. Artiklarna är peer reviewed vilket innebär att de 

upprätthåller en vetenskaplig kvalitet vilket således gör att informationen i denna studie 

får en hög trovärdighet. De vetenskapliga artiklarna är till övervägande del publicerade 

inom rimlig tid, det vill säga att dess innehåll är tidsenligt och aktuellt. De artiklar som är 

publicerade från äldre år anses vara signifikanta och av betydelse för området då de är väl 

citerade vilket gör att dess innehåll är giltigt och tillförlitligt. Den litteratur som studien 

grundar sig på är rekommenderad kurslitteratur som främst används som stöd och 

underlag vid utformningen av metodkapitlet. Studien innehåller även ett fåtal 

internetkällor för information av fakta som har jämförts med andra källor för att öka dess 

tillförlitlighet och validitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

32 

4. Empiri 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat utifrån den data som samlats in. 

Först redogörs en jämförelse av styrelseledamöter och lönsamhet för år 2013 och år 2018 

och sedan en branschjämförelse. Därefter presenteras undersökningens korrelation- och 

regressionsanalyser.  

 

4.1 Jämförelse av styrelseledamöter 

Nedan presenteras en tabell för en jämförelse av styrelseledamöters representation i 

bolagsstyrelser under år 2013 och år 2018.  

 

 

 

Diagram 2: Jämförelse av styrelseledamöter 

 

Som ovanstående diagram visar har det skett en förändring av styrelseledamöter mellan 

år 2013 och år 2018. År 2013 var det totala antalet styrelseledamöter 859, varav 667 män 

och 192 kvinnor. År 2018 var det totala antalet styrelseledamöter 909, varav 602 män och 

307 kvinnor. Det totala antalet styrelseledamöter har ökat med 50, där de manliga 

styrelseledamöterna har minskat med 65 och de kvinnliga styrelseledamöterna har ökat 

med 115.  
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4.2 Jämförelse av lönsamhet 

Nedan presenteras en tabell av en jämförelse för bolagens lönsamhet för år 2013 och år 

2018. Lönsamheten mäts i medianvärde istället för medelvärde för att ge en mer 

rättvisande bild över bolagens lönsamhet då det finns en större variation mellan dem.  

 

 

Diagram 3: Jämförelse av lönsamhet 

 

Som ovanstående diagram visar har det skett en förändring av lönsamheten mellan år 

2013 och år 2018. År 2013 var medianvärdet för avkastning på totalt kapital mätt i procent 

6,2 och år 2018 var medianvärde mätt i procent 7,0 vilket är en ökning med 0,8 % från år 

2013. År 2013 var medianvärdet för vinstmarginal mätt i procent 7,3 och år 2018 var 

medianvärdet för vinstmarginal mätt i procent 9,1 vilket är en ökning med 1,8 % från år 

2013.  

 

4.3 Branschjämförelse  

Nedan presenteras en jämförelse mellan år 2013 och år 2018 för andel kvinnor i 

bolagsstyrelser för varje bransch.  
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Diagram 4: Branschjämförelse 

 

Utifrån ovanstående diagram har alla branscher ökat andel kvinnor mellan år 2013 och år 

2018. En bransch som har en större ökning av andel kvinnor är transport och magasinering 

som har gått från 0 % i andel kvinnor år 2013 till 12, 5% år 2018. Även branschen för 

bygg- design och inredning och branschen för data, it och telekommunikation har ökat 

mycket från tidigare år med 16 % respektive 19,8 %. Branschen som har ökat minst är 

den för partihandel som endast ökat med 2 % mellan år 2013 och år 2018. Övriga 

branscher har ökat men inte i samma utsträckning ovannämnda branscher.  

 

4.4 Korrelationsanalys  

Nedan presenteras två tabeller över bivariata korrelationsanalyser som undersöker 

korrelationer mellan de oberoende variablerna. Den första korrelationsanalysen 

undersöker data från år 2018 och den andra korrelationsanalysen undersöker data för 

förändringen mellan år 2013 och år 2018. Analyserna genomförs för att säkerställa att 

ingen av de oberoende variablerna har en korrelation med varandra som överstiger 0,7 då 

det kan ge missvisande resultat vid regressionsanalyserna.  
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Tabell 5: Korrelationsanalys för år 2018 
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Tabell 6: Korrelationsanalys för förändring mellan år 2013 och år 2018 

Som ovanstående tabeller över korrelationsanalyserna visar innehar ingen av de 

oberoende variablerna en korrelation över 0,7 vilket innebär att ingen av de oberoende 

variablerna utesluts från undersökningen.  
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4.5 Regressionsanalys 

För att undersöka om det föreligger ett samband mellan förändring av könsfördelning i 

bolagsstyrelser och förändring av lönsamhet i börsnoterade bolag genomförs fyra 

regressionsanalyser. Två av dessa genomförs för år 2018, en med avkastning på totalt 

kapital som lönsamhetsmått och en med vinstmarginal som lönsamhetsmått. De andra två 

regressionsanalyserna genomförs för att undersöka förändringen mellan år 2013 och år 

2018, en med avkastning på totalt kapital som lönsamhetsmått och en med vinstmarginal 

som lönsamhetsmått.  

4.5.1 Regressionsanalys för år 2018 

Nedan presenteras en regressionsanalys för år 2018. Regression 1 avser den beroende 

variabeln för avkastning på totalt kapital och Regression 2 avser den beroende variabeln 

för vinstmarginal.  

 

Tabell 7: Regressionsanalys för år 2018 



 

 

 

38 

Regression 1 - Avkastning på totalt kapital 

I Regression 1 som avser den beroende variabeln för avkastning på totalt kapital 

undersöks 136 bolag. Resultatet från regressionen visar att Andel kvinnor (0,062<0,10), 

Bolagsstorlek (0,000<0,01), Skuldsättningsgrad (0,000<0,01) samt branscherna för 

Juridik, ekonomi & konsulttjänster (0,011<0,05) och Partihandel (0,016<0,05) har ett 

statistiskt signifikant samband (se tabell 7). Resultatet indikerar således att det föreligger 

ett samband mellan dessa variabler och lönsamhet. Beta-koefficienten för den oberoende 

variabeln Andel kvinnor är negativ vilket innebär att den har en negativ påverkan på den 

beroende variabeln för avkastning på totalt kapital. Däremot kan detta endast påvisas med 

en signifikansnivå på 10 %. Beta-koefficienten för kontrollvariablerna Bolagsstorlek och 

branschen för Juridik, ekonomi & konsulttjänster uppvisar ett positivt samband för 

avkastning på totalt kapital medan Beta-koefficienten för kontrollvariablerna 

Skuldsättningsgrad och branschen för Partihandel uppvisar ett negativt samband. 

Förklaringsgraden 𝑅2  är 33,2 procent vilket innebär att de oberoende variablerna 

förklarar 33,2 procent av den totala variationen för den beroende variabeln.  

  

De resterande variablerna visade inget statistiskt säkerställt samband med den beroende 

variabeln då de har en högre signifikansnivå än 10 %. 

     

Regression 2 - Vinstmarginal 

I Regression 2 som avser den beroende variabeln för vinstmarginal undersöks 136 bolag. 

Resultatet av regressionen visar att Bolagsstorlek (0,000<0,01), Styrelsestorlek 

(0,001≤0,01) och branschen för Utbildning, forskning & utveckling (0,041< 0,05) har ett 

statistiskt signifikant samband (se tabell 7). Resultatet påvisar att det föreligger ett 

samband mellan dessa variabler och lönsamhet. Beta-koefficienten för kontrollvariabeln 

Bolagsstorlek uppvisar ett positivt samband med den beroende variabeln för 

vinstmarginal och Beta-koefficienten för kontrollvariablerna Styrelsestorlek och 

branschen för Utbildning, forskning & utveckling uppvisar ett negativt samband. Den 

oberoende variabeln Andel kvinnor (0,765>0,10) påvisar inte ett statistiskt signifikant 

samband med den beroende variabeln för vinstmarginal. Förklaringsgraden 𝑅2  är 31,5 

procent vilket innebär att de oberoende variablerna förklarar 31,5 procent av den totala 

variationen för den beroende variabeln. 
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De resterande variablerna visade inte statistiskt säkerställt samband med den beroende 

variabeln då de har en högre signifikansnivå än 10 %.  

4.5.2 Regressionsanalys för förändring mellan år 2013 och år 2018 

Nedan presenteras en regressionsanalys för förändringen mellan andel kvinnor i 

bolagsstyrelser och bolags lönsamhet mellan år 2013 och år 2018. Regression 3 avser den 

beroende variabeln för avkastning på totalt kapital och Regression 4 avser den beroende 

variabeln för vinstmarginal.  

 

Tabell 8: Regressionsanalys för förändring mellan år 2013 och år 2018 

 

Regression 3 - Avkastning på totalt kapital 

I Regression 3 som avser den beroende variabeln för avkastning på totalt kapital 

undersöks 136 bolag. Resultatet från regressionen visar att Skuldsättningsgrad 

(0,084<0,10) och branschen för Bygg, design- och inredningsverksamhet (0,002<0,05) 
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har ett statistiskt signifikant samband (se Tabell 8). Resultatet påvisar således att det 

föreligger ett samband mellan dessa variabler och lönsamhet. Beta-koefficienten för 

kontrollvariabeln Skuldsättningsgrad uppvisar ett negativt samband med den beroende 

variabeln för avkastning på totalt kapital medan Beta-koefficienten för kontrollvariabeln 

för branschen Bygg, design- och inredningsverksamhet uppvisar ett positivt samband. 

Den oberoende variabeln Andel kvinnor (0,199>0,10) påvisar inte ett statistiskt 

signifikant samband för den beroende variabeln för avkastning på totalt kapital. 

Förklaringsgraden 𝑅2  är 17,5 procent vilket innebär att de oberoende variablerna 

förklarar 17,5 procent av den totala variationen för den beroende variabeln. 

 

De resterande variablerna visade inte statistiskt säkerställt samband med den beroende 

variabeln då de har en högre signifikansnivå än 10 %.  

 

Regression 4 - Vinstmarginal  

I Regression 4 som avser den beroende variabeln för vinstmarginal undersöks 136 bolag. 

Resultatet från regressionen visar att branschen för Utbildning, forskning och utveckling 

(0,000<0,01) har ett statistiskt signifikant samband (se Tabell 8). Resultatet påvisar att 

det föreligger ett negativt samband mellan denna kontrollvariabel och den beroende 

variabeln för vinstmarginal. Den oberoende variabeln Andel kvinnor (0,780>0,10) 

påvisar inte ett statistiskt signifikant samband för vinstmarginal då signifikansnivån är 

över 10%. Förklaringsgraden 𝑅2  är 17,2 procent vilket innebär att de oberoende 

variablerna förklarar 17,2 procent av den totala variationen för den beroende variabeln.  

 

De resterande variablerna visade inte statistiskt säkerställt samband med den beroende 

variabeln då de har en högre signifikansnivå än 10 %.  
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5. Diskussion 

I detta kapitel analyseras studiens resultat utifrån uppsatsens teoretiska referensram. 

Först analyseras regressionsanalyserna för år 2018 och därefter analyseras 

regressionsanalyserna förändringen mellan år 2013 och år 2018.  

 

5.1 Regressionsanalys för år 2018 

Resultatet från studien som undersöker sambandet mellan andel kvinnor i bolagsstyrelser 

och bolags lönsamhet för år 2018 påvisar att det föreligger ett negativt samband mellan 

variablerna. Resultatet från Regression 1 påvisar att det föreligger ett svagt negativt 

statistiskt signifikant samband mellan andel kvinnor i bolagsstyrelser och bolags 

lönsamhet för den beroende variabeln avkastning på totalt kapital. Beta-koefficientens 

värde för Andel kvinnor (-0,153) indikerar att en ökning av kvinnliga styrelseledamöter 

minskar lönsamheten. Om andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar med en procentenhet 

minskar lönsamheten med 0,153 procentenheter. Resultatet från Regression 2 visar 

däremot att det inte föreligger ett statistiskt signifikant samband mellan andel kvinnor i 

bolagsstyrelser och bolags lönsamhet för den beroende variabeln vinstmarginal. Beta-

koefficientens värde för Andel kvinnor (-0,025) är negativ och indikerar även i denna 

regression att en ökning av kvinnliga styrelseledamöter minskar lönsamheten men detta 

kan inte säkerställas då sambandet inte uppvisar en tillräckligt hög signifikansnivå. 

Resultatet för Regression 1 uppvisar ett statistiskt negativt samband för en signifikansnivå 

på 10%. Detta är i enlighet med tidigare forsknings resultat som uppvisar ett negativt 

samband mellan variablerna (Daunfeldt och Rudholm, 2012; Ahren och Dittmar, 2012 

och Joecks et al., 2013).  

 

I enlighet med resultaten från regressionsanalyserna uppvisar även Daunfeldt och 

Rudholms (2012) resultat ett svagt negativt samband mellan könsfördelning i 

bolagsstyrelser och bolags lönsamhet. De menar således att fler kvinnliga 

styrelseledamöter i bolagsstyrelserna minskar lönsamheten. Daunfeldt och Rudholms 

(2012) resultat påvisar även att införandet av lagstiftning kring könskvoteringar till 

bolagsstyrelser minskar lönsamheten. Då bolags lönsamhet påvisade negativa effekter av 

införandet av fler kvinnliga styrelseledamöter skulle denna effekt öka om bolag via 

lagkrav tvingas öka könsfördelningen ytterligare (ibid.). Detta resultat kan även vi se 

tendenser till från vårt resultat då andel kvinnor har en negativ effekt på bolags lönsamhet. 
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Däremot är sambanden svaga och det går således inte att fastställa. Även Ahren och 

Dittmars (2012) resultat påvisar ett negativt samband vilket de anser kan bero på att 

kvinnliga styrelseledamöter har mindre erfarenhet och är yngre än de manliga 

styrelseledamöter vilket således minskar lönsamheten. I denna studie har inte 

arbetslivserfarenhet och ålder på styrelseledamöterna undersökts vilket innebär att detta 

argument inte kan fastställas men kan vara en bidragande faktor till den negativa effekten. 

 

Joecks et al. (2013) resultat uppvisar ett negativt samband mellan könsfördelning i 

bolagsstyrelser och bolags lönsamhet vilket överensstämmer med resultaten från 

regressionsanalyserna. Däremot menar de att om den kvinnliga andel styrelseledamöter 

överstiger 30 % kan det medföra en positiv effekt på lönsamheten. Enligt denna studies 

sammanställning av andel kvinnor i bolagsstyrelser för år 2018 är medelvärdet cirka 34 % 

vilket överstiger de 30 % som Joecks et al. (2013) argumenterar för. Detta är inte i enlighet 

med våra resultat då sambandet är negativt trots en större andel kvinnliga 

styrelseledamöter. En anledning som vi finner till detta är att de manliga och kvinnliga 

styrelsesätten inte skiljer sig åt avsevärt eller att kvinnor antar manliga styrelsesätt vilket 

medför att fördelarna med kvinnliga styrelseledamöter blir obetydliga i samband med 

bolags lönsamhet. Drydakis et al. (2018) menar att kvinnor kan anta och utveckla 

maskulina personlighetsdrag och attribut vilket innebär att de positiva effekter som 

skapas med könsfördelning i bolagsstyrelser försvinner.  

 

Enligt Milliken och Martins (1996) är det mer förekommande för individer i heterogena 

grupper att skapa konflikter med varandra än i homogena grupper vilket kan medföra att 

beslutsprocesser blir mer tidskrävande och påfrestande för gruppen. Utöver detta menar 

de även att det är förekommande med kommunikations- och koordinationsproblem inom 

heterogena grupper. Då resultaten från regressionsanalyserna påvisar att kvinnor har en 

negativ effekt på lönsamheten anser vi att detta kan vara en förklaring till resultatet. De 

heterogena bolagsstyrelserna kan således inneha mer konflikter och 

kommunikationsproblem mellan styrelseledamöterna som leder till mer utdragna 

beslutsprocesser vilket påverkar bolagens lönsamhet negativt. Även Anderson et al. 

(2011) menar att heterogena grupper kan ha skilda värderingar och åsikter vilket kan göra 

det svårt för gruppen att samarbeta. Detta ser vi också som en möjlig förklaring till varför 

resultaten från regressionsanalyserna visar en negativ effekt på lönsamheten med 

heterogena bolagsstyrelser. Haynes och Hillman (2010) menar att besluts- och 
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problemlösningsprocessen i homogena grupper är mer produktiv och tidseffektiv 

eftersom gruppmedlemmarna är likartade vilket medför färre olika åsikter och 

värderingar. Bolagsstyrelser som är heterogena kan därav inneha denna typ av problem 

som långsiktigt får en negativ inverkan på lönsamheten.  

 

5.2 Regressionsanalys för förändring mellan år 2013 och år 2018 

Resultatet från studien som undersöker förändring mellan andel kvinnor i bolagsstyrelser 

och förändring bolags lönsamhet påvisar att det inte föreligger ett statistiskt signifikant 

samband mellan variablerna. Beta-koefficientens värde för Andel kvinnor i Regression 3 

(0,115) och Regression 4 (0,025) är positiva och indikerar i dessa regressioner att en 

ökning av kvinnliga styrelseledamöter ökar lönsamheten. Detta kan dock inte säkerställas 

då de inte uppvisar en tillräckligt hög signifikansnivå. Resultatet för studien är i enlighet 

med tidigare forsknings resultat som inte uppvisar något samband mellan variablerna 

(Gordini och Rancati, 2017; Rose, 2007; Miller och del Carmen Tirana, 2009; Marinova 

et al., 2016 och Eklund et al., 2009).  

 

Gordini och Rancatis (2017) resultat visar i likhet med vår studies resultat att det inte 

föreligger något samband mellan variablerna och att bolag bör lägga fokus vid rätt 

blandning av män och kvinnor snarare än endast närvaron av minst en kvinna i styrelsen. 

Rose (2007) som inte heller finner ett samband mellan variablerna menar att kvinnor i 

bolagsstyrelser är i minoritet vilket gör att kvinnorna har en tendens att anpassa sitt 

handlingssätt och beslutsfattande efter de manliga styrelseledamöterna för att bli 

accepterade. Vidare menar Rose (2007) att detta är en anledning till varför andelen 

kvinnor i bolagsstyrelser inte har något samband med bolags lönsamhet vilket är i linje 

med vår studies resultat. Rose (2007) fortsätter med att förklara att de fördelar som kan 

utvecklas genom att besitta en könsfördelad bolagsstyrelse därför blir obetydliga. Vi anser 

att detta kan vara en av faktorerna till att vårt resultat inte visar något samband mellan 

variablerna, eftersom att kvinnorna är minoritet i styrelsen vilket kan innebära att de inte 

har någon direkt inverkan på bolags lönsamhet. Drydakis et al. (2018) menar även att en 

del kvinnor kan utveckla och anta maskulina personlighetsdrag vilket vi anser skulle 

kunna vara en faktor till att resultatet av studien visar att det inte föreligger något samband 

mellan variablerna. En anledning som vi ser till detta är att kvinnor med maskulina 

personlighetsdrag når högre positioner än kvinnor med feminina personlighetsdrag.  
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Vidare menar Miller och del Carmen Tirana (2009) att ytterligare en anledning till att det 

inte finns något samband mellan variablerna är för att det inte finns rätt förutsättningar i 

sammansättningen av bolagsstyrelsen. I vissa sammansättningar har kvinnor en 

begränsad auktoritet och makt vilket resulterar i färre möjligheter att uttrycka och 

framföra åsikter samt idéer eftersom män anses mer auktoritära och styrande (ibid). Även 

Heilman (2012) stödjer detta påstående och påvisar att män i större utsträckning anses 

vara starka, dominanta och auktoritära ledare. Vi anser att detta kan vara en av faktorerna 

som bidrar till att det inte föreligger något samband mellan könsfördelning i 

bolagsstyrelser och bolags lönsamhet då kvinnor både är i minoritet och inte får sin röst 

hörd i viktiga beslutsprocesser. Detta anser vi medför att kvinnors närvaro i 

bolagsstyrelser kan innebära att det inte får någon effekt på bolags lönsamhet eftersom de 

får mindre möjlighet att påverka de beslut som tas. Slutligen anser även Miller och del 

Carmen Tirana (2009) att sambandet mellan variablerna inte nödvändigtvis bör vara 

positivt och betydande där statusskillnader mellan styrelseledamöter förhindrar deras 

perspektiv från att vara inflytelserika.  

 

Regressionsanalyserna för Regression 3 och 4 visar att det inte finns något samband 

mellan kvinnor i bolagsstyrelser och bolags lönsamhet då signifikansnivån är för låg. 

Däremot visar resultatet på ett svagt positivt samband men som inte är signifikant vilket 

ligger i linje med Marinovas et al. (2010) studie. Marinova et al. (2010) menar att detta 

kan bero på att det inte är andelen kvinnor i bolagsstyrelser som ökar lönsamheten utan 

att det är lönsamma bolag som väljer att ta in fler kvinnor i bolagsstyrelser. Detta anser 

vi kan vara en anledning till att vår studies resultat visar på ett svagt positivt samband 

men som inte är signifikant. Eftersom bolagen i vår studie befinner sig på NASDAQ 

OMX Stockholm, är dessa bolag väletablerade och förbi etableringsfasen vilket innebär 

att de utöver de finansiella faktorerna kan inrikta sig på andra faktorer såsom exempelvis 

socialt ansvarstagande och jämställdhet. Börsnoterade bolag har ofta ett större publikt 

fokus än onoterade bolag vilket vi anser ökar bolagens vilja och eftersträvan att uppfylla 

samhällets krav kring exempelvis hållbarhets- och jämställdhetsfrågor. Av denna 

anledning tror vi att det finns tendenser till att börsnoterade bolag tillsätter fler kvinnliga 

styrelseledamöter. Detta påvisas även tydligt i studiens branschjämförelse (se diagram 4), 

där alla bolag ökat den kvinnliga representationen i sina bolagsstyrelser. Detta är även 

något som Reguera- Alvarado et al. (2017) stödjer då en ökad könsfördelning ger bolag 

ett ökat anseende för etniska åtaganden och social synlighet. Även Solakoglu och Demir 
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(2016) menar att en högre mångfald i bolagsstyrelser kan leda till en bättre 

företagsimage.   

 

Christiansen et al. (2016) fann i sin studie ett positivt samband mellan fler kvinnor i 

bolagsstyrelser och bolags lönsamhet. Genom att ersätta en man med en kvinna i 

bolagsstyrelsen uppnås en positiv effekt på lönsamheten då kvinnor har ett högre 

engagemang (Christiansen et al., 2016). Även Lückerath-Rovers (2011) finner i resultatet 

från sin studie att kvinnor är mer motiverade att utmärka sig om det finns kvinnor i 

ledande befattningar då det påvisar att alla kan nå högre positioner. Detta är en anledning 

som vi ser till att resultatet från studien visar tendenser på en positiv effekt. Studiens 

branschjämförelse (diagram 4) påvisar att samtliga bolag har ökat antal kvinnliga 

styrelseledamöter och statistiken för förändring av lönsamhet (diagram 3) visar att 

lönsamheten för bolagen har ökat. Vi anser att en möjlig förklaring till detta utifrån 

Christiansen et al. (2016) och Lückerath-Rovers (2011) resultat kan vara att kvinnorna i 

bolagsstyrelserna har varit mer engagerade och motiverade i sitt arbete vilket kan haft en 

positiv effekt på bolagens lönsamhet. Däremot är den positiva effekten från vårt resultat 

inte statistiskt signifikant vilket innebär att detta inte kan säkerställas.  

 

Ahren och Dittmar (2012) finner ett negativt samband i sin undersökning som utförs 

samtidigt som Norge inför lagstiftning om en minimumkvot för andel kvinnor i 

bolagsstyrelser. Detta medför att tillsättandet av kvinnor i bolagsstyrelser sker under 

andra förhållanden och att inneha rätt kompetens kommer i andra hand vilket kan vara en 

anledning till att Ahren och Dittmar (2012) finner ett negativt samband. Eftersom ingen 

tvingande lagstiftning finns i Sverige antar vi att de tillsatta kvinnliga styrelseledamöterna 

har rätt kompetens vilket kan vara en faktor till att deras studies resultat skiljer sig från 

denna studies.      

 

Avslutningsvis kan en anledning till att denna studie inte finner något samband mellan 

andelen kvinnor i bolagsstyrelser och bolags lönsamhet bero på att det är komplext att 

mäta om och hur könsfördelningen i bolagsstyrelser påverkar bolags lönsamhet. Detta 

eftersom det enligt Berger et al. (2013) kan finnas flertal faktorer som har en påverkan på 

bolagsstyrelser och i sin tur bolags lönsamhet. Dessa faktorer kan enligt Berger et al. 

(2013) exempelvis vara styrelseledamöternas ålder, utbildning och etnicitet vilket denna 

studie inte har undersökt och därav inte kan utesluta någon av dessa faktorer. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som studien fastställer utifrån empiri och analys. 

Därefter besvaras studiens syfte och en redogörelse av det praktiska och teoretiska 

bidraget presenteras. Kapitlet avslutas med en metodreflektion och förslag till vidare 

forskning.   

 

6.1 Studiens slutsatser 

Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger ett samband mellan förändring 

av könsfördelning i bolagsstyrelser och förändring av lönsamhet i börsnoterade bolag. 

Genom att genomföra två regressionsanalyser för de beroende variablerna, avkastning på 

totalt kapital och vinstmarginal, är studiens slutsats att det inte finns något samband 

mellan förändring av könsfördelning i bolagsstyrelser och förändring av lönsamhet.  

 

Trots att denna studie genomförs i Sverige och undersöker förändringen mellan andel 

kvinnor i bolagsstyrelser och bolags lönsamhet skiljer sig inte denna studies resultat från 

tidigare forskning som undersöker statiska samband i andra länder och inte finner något 

samband. Däremot skiljer sig våra resultat från tidigare forskning som undersöker en 

förändring mellan variablerna. Daunfeldt och Rudholm (2012) och Ahren och Dittmar 

(2012) finner ett negativt samband vilket inte stämmer överens med våra resultat som 

visar att det inte föreligger något samband. Slutsatsen vi drar av detta är att dessa 

forskningsstudier är äldre samt att den förstnämnda undersöker svenska onoterade bolag 

och den andra utgår från en lagändring kring könskvotering i norska bolag vilket kan 

påverka resultatet. Solakoglu och Demir (2016) och Reguera- Alvarado et al. (2017) som 

också undersöker en förändring mellan variablerna, finner ett positivt samband vilket inte 

heller stämmer överens med vårt resultat. En slutsats vi kan dra av detta är att den svenska 

marknaden skiljer sig från den spanska- och turkiska marknaden samt inte främjar 

jämställdhet i samma utsträckning som Sverige vilket kan ha en påverkan på resultatet.  

 

En anledning som vi ser till att denna studie inte finner ett samband mellan förändring av 

könsfördelning i bolagsstyrelser och förändring av bolags lönsamhet kan vara för att män 

och kvinnor inte skiljer sig åt i styrelserummet. En förklaring till detta kan enligt Drydakis 

et al. (2018) vara att kvinnor kan anta maskulina attribut och stereotyper vilket leder till 

att män och kvinnor inte skiljer sig avsevärt från varandra. Från detta resonemang drar vi 
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slutsatsen att styrelseledamöters kön inte har någon påverkan på bolags lönsamhet, 

däremot kan en ökad andel kvinnor i bolagsstyrelser medföra fördelar i andra avseenden.    

 

Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att det inte är motiverat att endast tillsätta 

kvinnor i bolagsstyrelser för att öka lönsamheten för bolag. Trots detta kan en ökad andel 

kvinnor i bolagsstyrelser bidra till andra positiva effekter. Daunfeldt och Rudholm (2012) 

menar att det finns ett flertal teoretiska argument till varför det bör tillsättas fler kvinnor 

i bolagsstyrelser. De menar att en mer könsfördelad bolagsstyrelse innehar bättre 

förståelser till marknader som könsdiversifierade, öka bolagets kreativitet och innovation 

samt förbättra beslutsfattandet när fler alternativ och konsekvenser utvärderas. Även 

Eklund et al. (2009) menar att könsfördelade bolagsstyrelser tenderar att ifrågasätta och 

diskutera strategiska beslut som kan ha en inverkan på bolags lönsamhet. Gordini och 

Rancatis (2017) menar att en alltför stor vikt inte ska läggas vid om styrelseledamoten är 

en man eller kvinna, utan vikten bör ligga vid att tillsätta rätt blandning av 

styrelseledamöter.  

 

Sammanfattningsvis föreligger det inget statistiskt säkerställt samband mellan förändring 

av könsfördelning i bolagsstyrelser och förändring av lönsamhet i börsnoterade svenska 

bolag för denna studie. Vi drar därav slutsatsen att kön inte ska avgöra om en 

styrelseledamot ska tillsättas i en bolagsstyrelse eller inte. Vi anser att jämställdhetsfrågan 

är viktig i det avseende det handlar om att bortse från individens kön vid tillsättandet av 

en ny styrelseledamot. Det som ska avgöra om en individ rekryteras till en bolagsstyrelse 

ska vara dess kvalifikationer och kompetenser som används för att skapa lönsamhet för 

bolaget.   

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Resultatet som visar att det inte föreligger ett samband mellan andel kvinnor i 

bolagsstyrelser och bolags lönsamhet kan vara av intresse för företagsledare för bolag 

som befinner sig på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap, Mid Cap samt Small Cap-

listan. Det praktiska bidrag som denna studie lämnar är således att företagsledare bör 

lägga fokus vid att tillsätta rätt individ med de kvalifikationer och kompetenser som 

behövs snarare än att utgå från kön. Detta för att resultatet från studien visar att det inte 

finns något samband mellan könsfördelning i bolagsstyrelser och bolags lönsamhet.  

 



 

 

 

48 

Resultatet från studien kan även vara av intresse på en politisk nivå då det varit 

diskussioner om införandet av lagstiftning kring könskvoteringar över andelar män och 

kvinnor i bolagsstyrelser. Ytterligare ett praktiskt bidrag som studien lämnar är därför att 

införandet av lagstiftning kring en viss kvot män och kvinnor inte är ett argument för att 

öka bolags lönsamhet, men kan inneha andra positiva effekter som inte inkluderas i denna 

studie.  

 

6.3 Teoretiskt bidrag 

Resultatet från studien visar att det inte föreligger ett statistiskt säkerställt samband 

mellan förändring av andel kvinnor i bolagsstyrelser och förändring av bolags lönsamhet 

i svenska börsnoterade bolag men resultatet tillför ändå ett teoretiskt bidrag i form av 

vidare kunskap kring kvinnans roll inom bolagsstyrning i samband med bolags 

lönsamhet. Det finns flera tidigare forskningsstudier som undersöker statiska samband 

mellan könsfördelning i styrelser och bolags lönsamhet. Denna studie ger ett teoretiskt 

bidrag i form av att den undersöker en förändring mellan andel kvinnor i bolagsstyrelser 

och bolags lönsamhet på den svenska marknaden.   

 

Denna studie genomförs i Sverige som är i framkant kring jämställdhetsfrågor. Det är 

därför av intresse att undersöka hur förhållandet mellan män och kvinnor ser ut i 

bolagsstyrelser och hur detta påverkar bolags lönsamhet. Ytterligare ett teoretiskt bidrag 

som studien tillför är att visa hur förhållandet mellan dessa variabler ser ut hos de svenska 

Large, Mid och Small Cap-bolagen. 

 

6.4 Metodreflektion och förslag till vidare forskning 

De resultat som studien framför stämmer till stor del överens med tidigare forsknings 

resultat men det är viktigt att påpeka att det finns möjligheter att utveckla studien 

ytterligare. I denna studie har två lönsamhetsmått använts vilka är avkastning på totalt 

kapital och vinstmarginal. Ett förslag till vidare forskning är genomföra en studie som 

undersöker fler lönsamhetsmått för att ge en mer omfattande bild av bolagens lönsamhet 

vilket skulle stärka studiens resultat ytterligare. Det är även av vikt att påpeka att de 

beroende variablerna kan mätas på flera olika sätt vilket kan påverka resultatet. 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att undersöka fler år för att tydligare se en 

potentiell förändring i bolagsstyrelser och även öka forskningspopulationen till fler länder 

för att kunna se ett bredare eventuellt samband. 
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Denna studie undersöker endast styrelseledamöters kön men för att utveckla 

undersökningen ytterligare kan andra faktorer inkluderas såsom styrelseledamöters ålder, 

etnicitet och utbildning. Detta innebär att en mer omfattande bild kan förses samt att 

starkare resultat därmed kan fastställas. Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att 

undersöka kön på verkställande direktörer eller ledningen eftersom de är närmare 

styrningen av bolagen än bolagsstyrelsen. 
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Bilaga 2 - Regression 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

57 

Bilaga 3 - Regression 3 
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Bilaga 4 - Regression 4 
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