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Sammanfattning 
 

I den politiska debatten är jämställdhetsfrågan ett ständigt diskussionsämne. Även EU 

uppmärksammar detta och lägger fram ett förslag som innebär att minst 40 % av 

styrelseledamöterna ska vara kvinnor år 2020. Det finns flertalet internationella studier som 

undersöker om det finns något samband mellan kvinnor i bolagsstyrelsen och bolagens 

lönsamhet, resultaten är varierande. Med detta i åtanke inriktar sig studiens syfte åt att 

undersöka om det finns något samband mellan de två variablerna i de svenska aktiebolagen 

noterade på Large Cap-listan.  

 

Denna uppsats använder sig av en kvantitativ metod. Lönsamhetsmåttet som granskas i denna 

studie är räntabilitet på totalt kapital och jämställdhetsmåttet är andelen kvinnor, denna 

information hämtas ifrån bolagens årsredovisningar. För att undersöka om kvinnor i 

bolagsstyrelserna samvarierar med bolagens lönsamhet används Pearsons korrelationsanalys.  

 

Studien konstaterar att det inte finns något samband mellan de två variablerna som är kvinnor 

i bolagsstyrelser och bolagens lönsamhet hos de svenska Large Cap-bolagen. Anledningen till 

detta kan vara att kvinnorna i bolagsstyrelserna är en minoritet, vilket innebär att det blir svårt 

för de att påverka lönsamheten. Kvinnor i bolagsstyrelserna kan dock bidra med andra 

positiva effekter som i sin tur är värdeskapande för organisationerna.     

 

Denna uppsats undersöker ej om det finns någon kausalitet mellan variablerna. Detta är något 

som vidare forskning bör ta hänsyn till. Ytterligare ett förslag är att involvera fler 

lönsamhetsmått i sin undersökning för att få en heltäckande bild över bolagens lönsamhet.   

 

Uppsatsen visar på att det ej finns något samband mellan kvinnor i bolagsstyrelser och 

bolagens lönsamhet. Detta visar på att bolagen ej kan höja sin lönsamhet enbart genom att 

tillsätta kvinnor i bolagsstyrelsen. 

 

Nyckelord:	  Kvinnor, könsfördelning, bolagsstyrelse, lönsamhet, Pearsons korrelationsanalys, 

Large Cap.	  

 

 



Abstract 

 

In the political debate the issue of gender equality is a constant topic of discussion. The EU 

recognizes this and puts forward a proposal which means that at least 40 % of the board 

members should be women by year 2020. There are numerous of international studies that 

examine whether there is any correlation between women in the board of directors and the 

company's profitability, the results are variable. With this in mind, the purpose of this study is 

to analyze whether there is any correlation between the two variables in the Swedish limited 

liability companies on the Large Cap list.  

This paper uses a quantitative method. The profitability index examined in this paper is return 

on total capital and equality measure is the proportion of women, the information is obtained 

from the companies' annual reports. To investigate whether women in company boards 

correlates with the companies profitability this paper uses Pearsons correlation analysis. 

The study concludes that there is no correlation between the two variables which are women 

on company boards and companies' profitability in the Swedish Large Cap companies. The 

reason for this may be that women on company boards are a minority, which means it will be 

difficult for them to have an impact on the profitability. Women in the board of directors can, 

however, contribute to other positive effects that creates value for the organizations. 

This study doesn't take into account whether there is any causality between the variables. 

Therefore future research should take causality into account. Another suggestion is to involve 

more profitability measures to obtain a more comprehensive picture of the companies 

profitability.  

The results shows that there is no correlation between women in the board of directors and the 

companies' profitability. This shows that companies can not raise its profitability merely by 

appointing women in the board of directors. 

Key words: Women, gender balance, board of directors, profitability, Pearsons correlation 

analysis, Large Cap.  
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1.	  Inledning	  
Denna studie inleder med en bakgrund för att ge en omfattande bild över området som 

studeras. Därefter följer en problematisering som mynnar ut i en forskningsfråga och 

slutligen till ett syfte. Kapitlet avslutas med en avgränsning som anses passande för 

undersökningen.  

	  

1.1	  Bakgrund	  

 

Bolagsstyrning är ett ständigt föränderligt område som påverkas av både interna och externa 

faktorer. De senaste åren har ämnet gått igenom en omfattande utveckling gällande synsättet 

samt hanteringen av hur bolag bör styras (Zalewska, 2014; Letza, Kirkbridge, Sun och 

Smallman, 2008). Bolagsstyrningen har de senaste årtiondena uppmärksammats för flera 

företagsskandaler, vilket lett till att kraven blivit hårdare på hur bolagen ska styras (Spitzeck, 

2009; Zalewska, 2014). I och med Enrons konkurs år 2001 väcktes återigen debatten om 

vikten av bra bolagsstyrning (Bozec och Dia, 2012). Många europeiska nationer har tagit fram 

egna koder för hur bolagsstyrning skall fungera. Sverige tillsatte i sin tur en egen 

förtroendekommission under åren 2003-2004 för att arbeta fram en kod för svensk 

bolagsstyrning, till följd av ett antal företagsskandaler som blivit uppmärksammade (SOU 

2004:130). Denna kod framtogs för att förbättra bolagsstyrningen i landet samt öka 

förtroendet för de inhemska bolagen (ibid.). Den svenska koden är inte lagstadgad utan 

fungerar istället som ett komplement till aktiebolagslagen och skall ses som ett hjälpmedel för 

att uppnå god bolagsstyrning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015).  

 

Ett aktuellt ämne inom bolagsstyrning är kvinnornas roll då den politiska debatten lägger stor 

vikt gällande jämställdhetsfrågorna i samhället. Detta visar sig bland annat genom att länder 

som till exempel Norge, Spanien samt ett flertal andra europeiska länder har infört 

könskvoteringslagstiftning (Daunfeldt och Rudholm, 2012). I flertalet länder är de kvinnliga 

representanterna underrepresenterade inom bolagsstyrelser, dock ökar andelen kvinnor 

succesivt och även i Sverige ökar andelen kvinnor i bolagsstyrelser från 23 % till 25 % mellan 

åren 2014-2015 (Adams och Ferreira, 2009; AllBright, 2015). EU parlamentet har röstat 

igenom ett förslag som innebär att minst 40 % av styrelsemedlemmarna ska vara kvinnor år 
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2020 enligt Arbeidsliv I Norden (2012). Detta är gällande för stora börsnoterade 

företagsstyrelser inom EU.  Även den politiska debatten i Sverige berör detta ämne och där 

ställs krav på organisationer att inkludera fler kvinnor i styrelserummen (Daunfeldt och 

Rudholm, 2012).  

	  

1.2	  Problematisering	  	  

 

En bolagsstyrelse kan vara sammansatt på flera olika sätt och några variabler att ta hänsyn till 

är ålder, kön, etnicitet, utbildning samt styrelsens storlek (Berger et al., 2013; Upadhyay och 

Zeng, 2014). Beroende på hur en styrelse är ihopsatt påverkas den dagliga verksamheten och 

beslutsfattandet inom bolaget, vilket i sin tur påverkar lönsamheten (Berger, Kick, och 

Schaeck, 2013; Crespí-Cladera och Pascual-Fuster, 2013; Levi, Li och Zhang, 2014).  

 

En aspekt att ta hänsyn till är bland annat storleken på bolagsstyrelsen. Van den Berghe och 

Levrau (2004) anser att en stor bolagsstyrelse har bättre möjligheter att övervaka, då de 

besitter bredare erfarenheter och kunskaper vilket leder till bättre prestationer inom företaget. 

Flertalet teorier visar dock det motsatta, de visar på att större bolagsstyrelser leder till sämre 

prestationer. Då det är vanligare att konflikter uppstår och att det blir svårare att koordinera 

arbetet samt att styrelsearbetet ofta fastnar i byråkratiska problem (Romano och Guerrini, 

2014; Daunfeldt och Rudholm, 2012; Bøhren och Strøm, 2007).  

 

Berger et al. (2013) poängterar att yngre människor är mer benägna att ta risker och det är en 

aspekt att ta hänsyn till vid en styrelsesammansättning. De anser också att högre utbildade 

individer har bättre tekniker för att hantera risk vilket leder till lägre investeringsrisker för 

bolaget, vilket i sin tur påverkar bolagets lönsamhet (ibid.). 

 

En bolagsstyrelse som består av olika etniciteter kan enligt Montalvo och Reynal-Querol 

(2004) leda till konflikter då en blandning av olika kulturer och erfarenheter gör att skilda 

värderingar och synsätt ställs mot varandra. De nämner också att en etniskt diversifierad 

styrelse har en negativ effekt på den ekonomiska tillväxten då investeringsnivån minskar. 

Upadhyay och Zeng (2014) anser att en etniskt heterogen bolagsstyrelse är bättre på att 

övervaka och kommunicera med externa aktörer samt att de har en bättre förmåga att lösa 
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svårigheter som uppstår inom bolaget. Enligt Upadhyay och Zeng (2014) har en etniskblandad 

bolagsstyrelse bättre möjligheter att minska principal-agent problemet, eftersom de har en 

högre transparens som i sin tur leder till mindre asymmetrisk information mellan de berörda 

parterna.   

 

Ett bolags lönsamhet påverkas av flera olika faktorer och är därigenom komplext att mäta 

(Randøy, Oxelheim och Thomsen, 2006). De olika faktorerna som nämns ovan är sådana 

faktorer som kan tänkas påverka lönsamheten. Även makrofaktorer som till exempel: inflation 

och konjunkturer inverkar på bolagens lönsamhet.   

  

Denna studie fokuserar på variabeln kön i en styrelsesammansättning och övriga faktorer som 

kan tänkas påverka lönsamheten utlämnas därför i denna studie. Tidigare forskning angående 

detta ämne går isär då viss forskning visar på att kvinnor i bolagsstyrelser kommer öka 

bolagens lönsamhet medan andra påstår det motsatta. Andra forskare menar att 

könsdiversifiering inte har någon påverkan på företagsprestationerna (Eklund, Palmberg och 

Wiberg, 2009; Rose, 2007). Rose (2007) menar att en anledning till att kvinnor ej påverkar 

lönsamheten inom bolag kan vara att de anpassar sitt beteende efter männens för att bli 

accepterade samt för att anses vara kvalificerade. Därigenom uteblir fördelarna av en 

könsdiversifierad styrelse (ibid.). Fitzsimmons (2012) beskriver hur organisationer ska gå 

tillväga för att få ut fördelarna med en könsdiversifierad styrelse. Det är av stor vikt att 

bolagen anpassar sin kultur inom organisationen för att ta tillvara på individernas olikheter 

och erfarenheter, istället för att forma individen efter organisationen (ibid.).   

 

Enligt Carter, Simkins och Simpson (2003) leder en könsdiversifierad bolagsstyrelse istället 

till en ökad lönsamhet. En könsdiversifierad bolagsstyrelse har bättre möjligheter att lösa 

komplexa problem och har större förståelse för marknader som är mångfaldiga (Berger et al., 

2013; Carter et al., 2003). Det kan också gynna lönsamheten genom att bidra med flera åsikter 

och olika infallsvinklar som kan leda till en kreativare och produktivare beslutsprocess (ibid.). 

I företag som har bristfällig bolagsstyrning kan kvinnor höja prestationen då kvinnor ställer 

högre krav på företagsledningen. De tenderar också att ha bättre närvaro vid styrelsemöten, 

vilket i sin tur leder till bättre närvaro hos de manliga medlemmarna i bolagsstyrelsen (Levi et 

al., 2014; Berger et al., 2013). Kvinnor bidrar även med en ökad övervakning för att skydda 

aktieägarnas intressen (Levi et al., 2014; Berger et al., 2013; Adams och Ferreira, 2009). 

Adams och Ferreira (2009) poängterar att könsdiversifierade bolagsstyrelser ställer högre 
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krav. En könsdiversifierad bolagsstyrelse bidrar även med en positiv bild av företaget, både 

internt och externt, då det blir en motivationsfaktor för andra kvinnor som vill avancera och 

ser att det finns en möjlighet till detta (Gallego-Álvarez, Garcia-Sánchez och Rodriguez-

Dominguez, 2010). En könsblandad bolagsstyrelse bidrar nödvändigtvis inte med en 

ekonomisk förtjänst men med ett socialt värde som i sin tur är värdeskapande för 

organisationen (ibid.).     

 

Levi et al. (2014) anser att kvinnor i en bolagsstyrelse har en negativ inverkan på aktiens 

prestation och lönsamheten inom ett företag, då de är mindre villiga än män att ta risker. 

Enligt Adams och Ferreira (2009) är det ett problem att kvinnor lägger för stor vikt vid att 

granska företagsledningen och detta leder till långsamma beslutsprocesser som i slutändan 

skadar aktieägarnas värde. Inom organisationer som redan har ett fungerade styrningssystem 

är det vanligt att kvinnor bidrar till en negativ utveckling då övervakningen blir för 

omfattande (Levi et al., 2014; Berger et al., 2013; Adams och Ferreira, 2009). Nordic 

Innovation Centre (2006) nämner i sin rapport att en könsdiversifierad bolagsstyrelse kan leda 

till längre och mindre effektiva styrelsemöten där missförstånd och intressekonflikter är 

vanligare än vid homogena styrelsemöten. 

 

Denna studie skiljer sig från flertalet andra undersökningar då den enbart fokuserar på 

bolagen som befinner sig på börslistan Large Cap. En korrelationsanalys utförs för att 

undersöka om andelen kvinnor i bolagsstyrelser samvarierar med bolagens lönsamhet. 

Undersökningen innefattar även en branschjämförelse. Anledningen till denna 

branschjämförelse är för att se om könsfördelningen inom bolagsstyrelserna skiljer sig åt 

mellan de olika branscherna. Utvecklingen av kvinnliga styrelseledamöter inom Large Cap-

bolagen redovisas även i uppsatsen. 	  

	  

1.3	  Syfte	  
 

Utifrån problemdiskussionen uppkommer följande fråga som studeras noggrannare. 

Forskningsfrågan som behandlas i detta arbete är: 

 

v Finns det något samband mellan kvinnor i bolagsstyrelser och bolagens lönsamhet 

gällande de svenska bolagen noterade på Large Cap? 
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Detta arbete har som syfte att undersöka de svenska Large Cap-bolagen för att se om det finns 

något samband mellan andelen kvinnor i deras bolagsstyrelse och bolagens lönsamhet. Detta 

syfte har sin grund i att undersöka de stora svenska aktiebolagen, då tidigare internationell 

forskning på detta område redovisar varierande resultat. Studien inriktar sig på ett tidsintervall 

över åren 2011, 2012 och 2013. Undersökningsområdet hör hemma inom ämnesområdet 

finansiering och företagsekonomi.  

	  

1.4	  Avgränsning	  
	  
Denna studie är avgränsad till svenska börsnoterade bolagen som befinner sig på Large Cap-

listan. Några av de krav som måste uppfyllas för att noteras på Large Cap-listan är 

(Aktieskolan, 2009; Aktiespararna, 2010): 

 

v Ett börsvärde på minst 1 miljard euro 

v Minst 3 års historik  

v Påvisa att bolaget är vinstgivande eller har finansiella medel som räcker för 12 

månader 

 

Studien behandlar 65 bolag. Undersökningen sker genom insamling ifrån bolagens 

årsredovisningar för åren 2011, 2012 och 2013. Undersökningen fokuserar på ett tidsintervall 

på tre år över åren 2011, 2012 och 2013. Då beslut som tas av bolagsstyrelsen ofta har en 

fördröjning innan de visar något resultat på lönsamheten, detta på grund av beslutens 

omfattning.  
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2.	  Metod	  
I detta kapitel presenteras vilken form av undersökning som utförs. Vilken utgångspunkt som 

ligger till grund samt vilka metoder som används för att kunna svara på den forskningsfråga 

och det syfte som ställs i ovanstående kapitel. Efter metodkapitlet följer uppsatsens 

referensram.  

	  

2.1	  Övergripande	  metodval	  
	  
I detta avsnitt förklaras och motiveras de olika övergripande metodvalen som genomförs inom 

studien. Dessa övergripande metodval skapar ramen för studiens utformning. 

 

2.1.1	  Forskningsstrategi	  
	  
Bryman och Bell (2013) förklarar att en forskningsstrategi kan vara av antingen kvantitativ 

eller kvalitativ form, det kan även vara en kombination av dessa två vilket benämns som 

flermetodsforskning. Kvalitativ forskning fokuserar mer på ord än siffror och har ett 

kunskapsteoretiskt synsätt som grundar sig i att skapa en uppfattning och tolka verkligheten 

genom de sociala aktörernas perspektiv (ibid.). Kvalitativ forskning är ofta värderande och 

subjektiv i sin utformning där forskarnas egna tankar och bedömningar genomsyrar 

undersökningen. Inom kvalitativa undersökningar används begrepp som tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering för att beskriva kvaliteten på forskningen (ibid.). 

Bryman och Bell (2013) beskriver kvantitativ forskning som en metod där insamling av 

numerisk data sker och där det naturvetenskapliga synsättet spelar en betydande roll. De 

nämner även att begreppen som används för mätning av den kvantitativa forskningen är 

reliabilitet samt validitet (ibid.). Bryman och Bell (2013) anser att det finns fyra 

intresseområden som borde ligga till grund för den kvantitativa forskaren och de är: mätning, 

kausalitet, generalisering och replikation.  

 

Denna forskning använder sig av ett kvantitativt tillvägagångssätt eftersom stor mängd 

numerisk data samlas in samt sammanställs, därför är det kvantitativa tillvägagångssättet 

motiverat. Denna forskning studerar om det finns något samband mellan kvinnor i 

bolagsstyrelser och bolagens lönsamhet. Av denna anledning är det viktigt att undersökningen 

omfattar ett större antal bolag, för att kunna generalisera som Bryman och Bell (2013) anser 

är en viktig aspekt inom kvantitativ forskning. 
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2.1.2	  Vetenskapsteori	  och	  positionering	  
	  
Beroende på vilken vetenskaplig ståndpunkt en forskare har gällande verkligheten och vad 

som är kunskap påverkar det genomförandet av undersökningen. Ontologi beskriver synen på 

omvärlden och dess aktörer (Bryman och Bell, 2013). Det finns i huvudsak två perspektiv att 

ta hänsyn till gällande valet av ontologisk ståndpunkt och de är objektivism samt 

konstruktionism. Objektivism innebär att de sociala aktörerna inte har någon påverkan på de 

sociala företeelserna utan de finns där oberoende av aktörerna (ibid.). Objektivismen antyder 

även att arter som organisationer och kulturer är förutbestämda komponenter som finns i vår 

omgivning oberoende av vilka som medverkar i den (ibid.). Det andra perspektivet är 

konstruktionism som gentemot objektivismen anser att sociala händelser produceras av 

individer genom deras samspel med andra och att de ständigt omarbetas genom nya sociala 

händelser (ibid.). Bryman och Bell (2013) beskriver även att det är individerna som dagligen 

arbetar fram ordningen inom organisationerna och att det är individerna som är grundpelarna 

inom denna ontologiska ståndpunkt.  

 

Epistemologin innebär synen om vad som är kunskap och de två dominerande perspektiven är 

positivism och tolkningsperspektivet. Bryman och Bell (2013) förklarar att positivismen 

eftersträvar objektivitet och därigenom är fri från egna värderingar och att det är bara sådan 

kunskap som uppfattas av våra sinnen som kan anses vara sann kunskap. Det andra 

perspektivet enligt Bryman och Bell (2013) är tolkningsperspektivet som innebär ett 

normativt synsätt där informationen tolkas subjektivt och analysens fokus ligger på sociala 

handlingar. Detta perspektiv går ut på att skapa en förståelse samt en förmåga att tolka 

händelser utifrån de sociala aktörernas ståndpunkt (ibid.). Denna studie har en ontologisk 

ståndpunkt som är objektivistisk samt en epistemologisk grundsyn som är positivistisk, då den 

är fri från värderingar och undersöker hur det verkligen är.  

 

Forskning inom finansiering och redovisning innebär bland annat att undersöka relationer, för 

att höja kunskapsnivån (Ryan, Scapens och Theobald, 2003). Forskning inom dessa områden 

brukar delas in i tre olika grupper (ibid.). Grupperna är: mainstream-, kritisk- och tolkande 

redovisningsforskning. Som nämns ovan utformas denna studie efter positivismens och 

objektivismens ståndpunkter, vilket även kännetecknas inom mainstream forskningen (ibid.). 

Eftersom undersökningen är fri från egna värderingar och endast tolkar hur det verkligen är, 

positionerar sig denna studie åt mainstream redovisningsforskningens håll.    
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2.1.3	  Forskningsdesign	  
	  
Forskningsdesignen fungerar som en ram för undersökningen (Bryman och Bell, 2013). 

Forskningsdesignen ska vara överensstämmande med de forskningsfrågor som undersöks 

samt stämma överens med de kvalitetskrav som finns inom den kvantitativa forskningen 

(ibid.). Bryman och Bell (2013) förklarar fem olika designer: experimentell design, 

longitudinell design, tvärsnittsdesign, komparativ design och fallstudiedesign.  

Denna studie använder sig av både tvärsnittsdesign och komparativ design. Tvärsnittsdesign 

innebär att söka sambandsmönster genom att granska flera variabler vid en given tidpunkt och 

detta genomförs genom insamling av kvantitativ data (Bryman och Bell, 2013). Denna 

undersökning använder sig av en tvärsnittsdesign då den undersöker om det finns något 

samband mellan variablerna kvinnor i bolagsstyrelser och bolagens lönsamhet. 

Datainsamlingen sker under den givna tidsperioden från år 2011 till år 2013. 

 

Komparativ design innebär enligt Bryman och Bell (2013) att undersökningen använder sig 

av liknande metoder för att studera olika fall. Denna design innehåller även en 

jämförelselogik för att skapa förståelse kring flera olika situationer. Designen kan användas 

inom både kvantitativ och kvalitativ forskning (ibid.). I denna studie tillämpas en komparativ 

design vid branschjämförelsen där en jämförelse sker för att se om könsfördelningen skiljer 

sig åt mellan de olika branscherna.  

	  

2.1.4	  Forskningsansats	  
 

En viktig aspekt att ta hänsyn till i forskning är hur förhållandet mellan teori och praktik ska 

utformas. Det finns i huvudsak två alternativ gällande detta och det är induktiv och deduktiv 

ansats. Bryman och Bell (2013) förklarar att den deduktiva ansatsen har sin utgångspunkt 

inom teorin där författare bygger upp hypoteser, för att sedan testa dessa i praktiken och 

undersöka om hypoteserna kan styrkas eller ej. De förtydligar sedan att den induktiva teorin 

grundar sig i en praktisk utgångspunkt, där de söker efter olika typer av fenomen som de 

sedan kopplar till befintlig teori (ibid.). Vid examensarbete är det bra att ha klart för sig vilken 

av dessa ansatser som författarna utgår ifrån, för att ta avstamp i sin forskning. Denna studie 

har ett deduktivt angreppssätt, då den utgår ifrån teorin. Utifrån tidigare forskning utformas 

frågeställningen och syftet för att sedan koppla dessa till praktiken. Bryman och Bell (2013) 
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anser att den kvantitativa forskningsdesignen i de flesta fall hör ihop med ett deduktivt 

angreppssätt, vilket gör att valet av forskningsansats i denna studie styrks ytterligare.  

	  

2.1.5	  Lönsamhetsmått	  
 

Lönsamhet går att mäta på olika vis, bland annat genom olika nyckeltal som soliditet, 

räntabilitet och likviditet (Aktieskolan, 2009). För att mäta lönsamheten i denna undersökning 

används räntabilitet på totalt kapital. Denna uppgift finns tillgänglig i bolagens 

årsredovisningar. Räntabilitet på totalt kapital är det vanligaste måttet för att mäta lönsamhet i 

företag. Det visar en procentandel av resultatet i förhållande till företagens totala kapital (E-

conomic, 2015). Innebörden av detta mått är att se om företagens vinst är behagande i 

jämförelse med företagens kapital (ibid.). Räntabilitet på totalt kapital är ett av de mest 

väsentliga nyckeltalen då det visar företagets effektivitet oberoende hur kapitalet är finansierat 

(Ekonomi-info, 2011). Då detta lönsamhetsmått finns tillgängligt och inhämtas genom 

Retriever förenklar det insamlingen.  

 

Figur 1 nedanför visar formeln för räntabilitet på totalt kapital: 
 

(Rörelseresultat + Finansiella intäkter) 
Totalt kapital 

Figur	  1:	  Räntabilitet	  på	  totalt	  kapital	  

	  
Uträkningen av räntabilitet på totalt kapital sker genom att företagens rörelseresultat adderas 

med de finansiella intäkterna för att sedan divideras med företagets totala kapital. 

2.1.6	  Jämställdhetsmått	  

	  
Jämställdhetsmåttet som används i denna undersökning är andelen kvinnor. För att det är det 

vanligast förkommande jämställdhetsmåttet inom tidigare forskning. Ytterligare en anledning 

till detta val är för att se hur stor andel kvinnorna utgör inom bolagsstyrelserna.  
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Figur 2 nedanför visar uträkningsformeln för andelen kvinnor: 

 
Antal kvinnliga styrelseledamöter 

 
Totalt antal styrelseledamöter 

 
     

 

Uträkningen av andel kvinnor sker genom att antalet kvinnliga styrelseledamöter inom 

bolagsstyrelserna divideras med det totala antalet styrelseledamöter. 

	  

2.2	  Datainsamling	  
 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det en tradition inom företagsekonomisk forskning att 

använda sig av sekundäranalyser. Insamlingen av empirisk data är sekundär i denna studie 

och det innebär att någon annan presenterar informationen som inhämtas (ibid.). 

Informationen hämtas ifrån databasen Retriever som tillhandahåller årsredovisningar för 

samtliga svenska börsnoterade bolag. Detta innebär att lönsamheten som i denna studie mäts i 

form av avkastningen på totalt kapital redan är uträknad och publicerad. Insamlingen av övrig 

information sker genom litteratur, rapporter, utredningar, webbsidor, working papers samt 

vetenskapliga artiklar.  

 

Bryman och Bell (2013) nämner att sekundärdata oftast är av god kvalitet som kan anses 

representativt. Sekundärdata som insamlas i denna studie kan anses vara överensstämmande 

med verkligheten, då den hämtas ifrån företagens egna årsredovisningar som granskas av 

auktoriserade revisorer. En annan fördel med att använda sig av denna datainsamlingsmetod 

är att det blir mer tid över till analysarbetet av data, då insamling av primärdata är 

tidskrävande (ibid.). All sekundärdata granskas minst två gånger för att säkerställa att den är 

korrekt. Bryman och Bell (2013) nämner att några av de svårigheter som kan uppkomma 

genom denna datainsamlingsmetod kan vara att kvaliteten på data är beroende på den som 

tillhandahåller primärdata. En annan svårighet är att nyckelvariabler saknas då den primärdata 

som insamlas är till för ett annat syfte (ibid.). Dessa svårigheter anses ej ha någon påverkan 

för denna studie, då som nämnts ovan är informationen redan kontrollerad samt att de 

nyckeltal som är till betydelse för denna undersökning tillhandahålls genom Retriever.  

Figur	  2:	  Andel	  kvinnor 
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2.2.1	  Urval	  och	  bortfall	  
 

Denna undersökning omfattar alla stora svenska börsnoterade bolag som befinner sig på 

NASDAQ OMX Stockholmsbörsen. Börslistan som undersöks är Large Cap, vilket gör att 

studien omfattar 65 stycken bolag. Valet av att endast studera Large Cap-segmentet är för att 

de har en långvarig historik samt att de är etablerade företag. För genomförandet av studien 

eftersträvas jämnstora bolag. Small Cap segmentet utesluts då bolagen ofta är i 

uppbyggnadsprocessen och ej är etablerade. Tidsperioden som granskas är åren 2011, 2012 

och 2013, detta urval beror på att det är de senaste tillgängliga årsredovisningarna som 

bolagen redovisar. Anledningen till valet av att studera detta under en tre års period är för att 

bolagsstyrelsen ofta tar stora komplexa beslut som till exempel beslut om företagsförvärv vars 

resultat ej visar sig förrän efter några år.   

 

Studien exkluderar suppleanter eftersom de inte alltid är närvarande, utan bara när de 

ordinarie styrelseledamöterna ej kan närvara. Arbetstagarrepresentanter utesluts också från 

undersökning på grund av att de inte har samma befogenheter som de ordinarie 

styrelseledamöterna samt att de utses genom en annan process (Bolagsverket, 2012).  

 

Studien utgår ifrån Retrievers information gällande antal bolag på Large Cap. Sedan jämförs 

informationen som inhämtas mot den nuvarande Large Cap-listan på stockholmsbörsen. På 

den nuvarande Large Cap-listan finns 3 bolag som noterats efter 2013 och därför utesluts de 

bolagen. Det bortfall som sker är de 4 bankerna som är noterade på Large Cap. De 4 bankerna 

är Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken. Detta eftersom de har en annan typ av 

finansiell information som gör att de ej blir jämförbara med de andra bolagen i 

undersökningen. Anledningen till detta är för att göra en korrekt jämförelse mellan bolagen på 

samma premisser. Som nämnts tidigare i arbetet tar det tid innan styrelsebesluten ger effekt 

och därför är det av vikt att information finns tillgänglig för de 3 åren som undersöks.  

	  

2.3	  Kvalitetskriterier	  	  
	  
Här redovisas tre kvalitetskriterier som är väsentliga vid kvantitativ forskning. 

Kvalitetskriterierna beskrivs samt motiveras hur de uppfylls i denna undersökning.     
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2.3.1	  Validitet	  
 

Enligt Bryman och Bell (2013) är validitet ett väsentligt kriterium när det gäller forskning. 

Validitet innebär om de slutledningar som dras utifrån undersökningen är sammanhängande 

eller inte (ibid.).  För att säkerställa validiteten inom kvantitativa metoder är det av betydelse 

att forskaren är objektiv i sin framställning av resultaten för att de ska kunna betraktas som 

värdefulla (ibid.). Enligt Bryman och Bell (2013) finns det olika typer av validitet och där en 

är intern validitet. Intern validitet behandlar frågor som rör samband, det handlar om två eller 

fler variabler och om det finns ett samband mellan de som är hållbart (ibid.). Intern validitet 

berör bärkraftigheten och gångbarheten gällande slutsatsen som dras ifrån sambandet (ibid.). 

Denna studie har hög intern validitet då slutsatsen som dras utifrån undersökningen är 

trovärdig. 

	  

2.3.2	  Reliabilitet	  och	  replikerbarhet	  
 

Reliabilitet innebär att resultaten som dras ifrån en undersökning ska bli detsamma om den 

genomförs igen, då resultaten ej ska bero på slumpmässiga grunder (Bryman och Bell, 2013). 

Reliabilitet visar på hur tillförlitlig mätningen är som utförs. Bryman och Bell (2013) nämner 

att detta ofta är ett vanligt förekommande begrepp inom kvantitativ forskning, där 

undersökningen bygger på att granska olika samband samt mätningars stabilitet och styrka. 

Reliabiliteten i denna undersökning är hög då årsredovisningarna granskas av revisorer.  

Denna studie innehar även en god interbedömarreliabilitet vilket innebär att oberoende vem 

som utför testet blir resultatet detsamma. Då lönsamhetsmåttet och styrelsesammansättningen 

hämtas direkt från bolagens årsredovisningar innebär det att om undersökningen görs om av 

någon annan kommer resultatet vara detsamma.  

 

Studien har även en hög replikerbarhet eftersom det framgår tydligt vilka tillvägagångssätt 

som används, vilket underlättar för kommande forskning på området. Undersökningen är 

tydligt detaljerad gällande vilka val som görs och vilka variabler som väljs för 

undersökningen. Bryman och Bell (2013) anser att detta begrepp är likt begreppet reliabilitet, 

då replikation innebär att en studie ska vara möjlig att upprepa på exakt samma 

tillvägagångssätt. Replikerbarhet är vanligt inom den kvantitativa forskningen (ibid.).  
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2.4	  Branschindelning	  
 

Denna branschindelning är till för att kunna jämföra bolagen i de olika branscherna mot 

varandra. Meningen med detta är att undersöka om andelen kvinnor i bolagsstyrelsen 

påverkas av vilken bransch bolaget verkar inom. Branschindelningen som visas i tabell 1 

nedan är i enlighet med den kategorisering som finns på stockholmsbörsen. Denna studie 

sammanför några av de kategorier som påminner om varandra för att öka antalet bolag inom 

respektive kategorier, detta för att kunna jämföra dessa mot varandra då varje kategori får en 

jämnare storleksordning. Vilket visas i tabell nummer 1 och 2 nedan.  

 
	  

Tabell	  1:	  Nasdaq	  OMX	  branschindelning	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  2:	  Studiens	  branschindelning	  

 

	  

	  

	  

 

  

                                  

 

 

Kategorierna som sammanförs ifrån tabell 1 till tabell 2 är: olja och gas med material och 

råvaror, dagligvaror med konsumenttjänster samt telekommunikation med teknologi. 

	  

2.5	  SPSS	  –	  Pearsons	  korrelationsanalys	  
	  
I denna studie används Pearsons korrelationsanalys för att undersöka om ett samband 

föreligger mellan de två variablerna. Programmet som används för att räkna ut detta är det 

statistiska programmet SPSS, där sammanställningen av empirin registreras för beräkning. 

Med en korrelationsanalys undersöks styrkan på relationen mellan två slumpmässiga variabler 

(Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe och Jordan, 2013). De två variablerna som undersöks i denna 

studie är andelen kvinnor i bolagsstyrelserna och bolagens lönsamhet och för att mäta styrkan 

i sambandet mellan dessa genomförs en korrelationsanalys. Valet av korrelationsanalys görs 

Bransch Antal  
bolag 

Olja och gas 1 
Material och råvaror 7 
Industri 18 
Dagligvaror 8 
Konsumenttjänster 5 
Hälsovård 5 
Telekommunikation 3 
Kraftförsörjning 
Finans 
Teknologi 

0 
15 
3 

Bransch  Antal 
bolag 

Råvaror och bränslen 8 
Industri 18 
Konsumentvaror och tjänster 13 
Hälsovård 5 
Teknologi och telekom 6 
Finans 15 
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då den till skillnad från andra metoder visar om sambandet är positivt, negativt eller om det 

inte finns något samband överhuvudtaget mellan variablerna. Ifall korrelationen är +1 innebär 

det att variablerna har ett perfekt positivt samband mellan varandra, om variablerna istället 

visar en korrelation på -1 betyder det att det finns ett perfekt negativt samband mellan 

variablerna (ibid.). Om korrelationen istället visar noll innebär det att variablerna ej har ett 

samband som påverkar varandra (ibid.). Korrelationsanalysen visar även signifikansnivån på 

korrelationskoefficienten, där signifikansnivån visar på i vilken grad tillfälligheter kan 

påverka resultatet (Bryman och Bell, 2013). Om signifikansnivån har ett värde under 0,05 

innebär det att risken är låg att sambandet mellan variablerna beror på tillfälligheter (ibid.).  

	  

2.6	  Källkritik	  
 

De vetenskapliga artiklarna som bearbetas i denna studie är peer reviewed vilket innebär att 

trovärdigheten och kredibiliteten är hög. För att införskaffa denna typ av artiklar används 

högskolan i Gävles biblioteks databaser som till exempel: Sciencedirect och Google Scholar. 

De sökorden som i huvudsak används är: ”board diversity”, ”gender diversity”, ”firm 

performance”, ”profitability” och ”women in boards”. Flertalet av de vetenskapliga artiklarna 

som används är relativt nyutgivna, vilket visar på att de är aktuella och relevanta inom 

området. De artiklar som är av äldre utgåva anses vara betydelsefulla inom sina respektive 

områden eftersom de har citerats många gånger, vilket gör att trovärdigheten ökar. 

Internetkällorna jämförs med andra källor för att kontrollera att innehållet stämmer. 

Rekommenderad kurslitteratur är även till stöd för att utforma arbetet. Working papers är inte 

lika tillförlitliga som vetenskapliga artiklar, då de inte är lika noggrant granskade, men de som 

används i denna studie granskas av skribenterna för att tillgodose att de är relevanta och 

tillfredsställande. 
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3.	  Uppsatsens	  referensram	  
 
I detta kapitel följer en praktisk och teoretisk referensram. Kapitlet avslutas sedan med 

referensramen tidigare forskning. Anledningen till referensramarna är för att tydliggöra 

området som undersöks.    

3.1	  Praktisk	  referensram	  
 

Denna typ av referensram beskriver det praktiska, det vill säga att den beskriver vilka 

regelverk och rekommendationer som bolagsstyrelserna i denna studie både skall och bör ta 

hänsyn till. Bolagsstyrelserna måste följa aktiebolagslagens bestämmelser samt att de även 

bör följa de rekommendationer som återfinns i den svenska koden för bolagsstyrning. Både 

aktiebolagslagen och den svenska koden för bolagsstyrning beskrivs, för att ge en tydligare 

bild och en djupare förståelse angående vilka ramar som de bolagsstyrelser denna studie 

behandlar måste förhålla sig inom. 

 

3.1.1	  Aktiebolagslagen	  (2005:551)	  
 

Aktiebolagslagen måste alla aktiebolag följa, både de privata och publika aktiebolagen. Denna 

undersökning fokuserar på de börsbolag som är noterade på Large Cap. Vilket innebär att de 

är publika aktiebolag, därför fokuserar detta kapitel på de regleringar som berör sådana bolag. 

Kraven för att klassificeras som ett publikt aktiebolag är bland annat att aktiekapitalet uppgår 

till 500 000 kronor, att bolagsstyrelsen består av minst tre stycken ledamöter varav mer än 

hälften måste vara utsedda på bolagsstämman, att en verkställande direktör finns tillsatt som 

ej är densamme som ordföranden i bolagsstyrelsen samt att bolaget alltid måste inneha en 

revisor (ABL 2005:551).   

 

Bolagsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av bolagets ärenden samt organisationen inom 

bolaget (ABL 2005:551). Bolagsstyrelsen har en skyldighet att löpande granska bolagets 

ekonomiska situation samt se till att bokföringen, förvaltningen av bolagets medel och de 

ekonomiska förhållandena som rör bolaget kontrolleras på ett tillförlitligt vis (ibid.). Det är 

företagsledningens ansvar att sköta den dagliga löpande förvaltningen, men bolagsstyrelsen 

har rätt att vidta åtgärder när de känner att det behövs. Då den löpande förvaltningen ska ske i 

enlighet med bolagsstyrelsens riktlinjer (ibid.). En viktig uppgift bolagsstyrelsen innehar är 
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alltså att övervaka företagsledningen och se till att företaget vårdas på bästa möjliga vis. 

Bolagsstyrelsen företräder bolaget och kan teckna avtal för bolagets räkning, dock måste 

minst hälften av alla styrelseledamöter signera handlingen för att den skall anses vara giltig 

(ibid.).  

 

Inom de svenska bolagsstyrelserna är det vanligast förekommande att styrelsen består av sex 

till sju stycken ledamöter (Sjöstrand och Petrelius, 2002). Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) 

måste minst hälften av alla styrelseledamöter vara bosatta inom det Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet om inte särskilda omständigheter föreligger. Det Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet omfattar alla länder som innehar medlemskap i EU samt Norge, Island och 

Lichtenstein (Tullverket, 2015). Aktiebolagslagen (2005:551) nämner att det är majoritetskrav 

som gäller vid genomförandet av styrelsebeslut om inte något annat nämns i bolagsordningen.  

Till styrelseledamot får inte en juridisk, underårig eller konkursmässig person utses (ibid.). En 

styrelseledamots mandattid varar i regel tills den första årsstämma som hålls ett år efter 

utnämningen (ibid.). En styrelseledamot kan hållas skadeståndsskyldig i den mån som den av 

oaktsamhet eller uppsåt genomför sitt uppdrag och därigenom skadar bolaget eller någon av 

deras ägare (ibid.). Det som nämns ovan är i huvudsak de skyldigheter och krav som ställs på 

en bolagsstyrelse och dess ledamöter enligt aktiebolagslagen.    

 

3.1.2	  Svensk	  kod	  för	  bolagsstyrning	  
 

Sverige utsåg en förtroendekommission under åren 2003-2004 för att arbeta fram en kod för 

svensk bolagsstyrning då flertalet företagsskandaler blivit uppmärksammade. Denna kod 

arbetades fram för att förbättra bolagsstyrningen i Sverige samt för att förbättra förtroendet för 

de inhemska företagen (SOU 2004:130). Koden har sedan dess reviderats två gånger varav 

den senaste gången var 2010, efter det har ytterligare anvisningar tillkommit gällande 

förändringar på vissa punkter inom koden (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2015) nämner att inom området bolagsstyrning finns det 

en risk för intressekonflikter mellan ägare och ledningen. God bolagsstyrning reducerar denna 

typ av risk (ibid.). En fungerande bolagsstyrning innebär att försäkra att bolaget vårdas på ett 

ansvarsfullt, hållbart och effektivt sätt som möjligt med hänsyn till aktieägarnas intressen 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2014).  
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Som nämnts ovan är avsikten med den svenska koden för bolagsstyrning att öka förtroendet 

för de svenska börsbolagen genom att förbättra deras bolagsstyrning (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2010). Koden är även utformad på det viset att den ska kunna fungera som en 

alternativ lagstiftning där självreglering ligger i fokus (ibid.). Några värderingar som ligger 

till grund för koden är att den ska framkalla en bas för: aktivt och ansvarsfullt ägande, tydlig 

ansvarsfördelning mellan ledning, styrelse och ägare, värna om likabehandlingsprincipen samt 

skapa en transparens i förhållande till ägare, marknaden och samhället (ibid.). Koden är ej 

tvingande i sin utformning utan fungerar mer som en norm för hur god bolagsstyrning bör 

bedrivas (ibid.). De bolag som väljer att frångå koden på någon eller några punkter måste 

redovisa vilka punkter som de avviker ifrån (ibid.). De måste även förklara de alternativ som 

används istället och motivera varför de används (ibid.).  

 

Svenska koden för bolagsstyrning beskriver att bolagsstyrelsens huvuduppgift är att förvalta 

bolagets ärenden med hänsyn till alla aktieägares samt bolagets intressen (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2010). Bolagsstyrelsen skall även bestämma verksamhetsmålen och 

handlingsplanen för att nå dessa (ibid.). De har även i uppgift att utnämna, utvärdera och 

eventuellt avskeda den verkställande direktören samt se till att vara ett kontrollorgan inom 

bolaget och säkerhetsställa att lagar och regler efterföljs (ibid.). De ska därutöver arbeta fram 

och bestämma de etiska riktlinjer som bolaget och deras anställda ska följa. Slutligen ska de 

se till att den information som bolaget ger ifrån sig är: överensstämmande med verkligheten, 

transparent, relevant och pålitlig (ibid.). En bolagsstyrningsrapport skall upprättas av 

bolagsstyrelsen där en redogörelse för hur bolagsstyrningen är utformad ges samt en 

beskrivning om hur koden implementerats (ibid.). Denna information skall även finnas 

tillgänglig på företagets hemsida, detta för att kapitalmarknaden och ägarna skall få en insyn i 

hur detta sköts av bolaget (ibid). Bolagsstyrelsen skall dessutom minst en gång per år se över 

både sitt egna och Vd:ns arbete, för att kunna effektivisera och förbättra arbetsgången (ibid.).    

 

Svenska koden för bolagsstyrning innebär att endast en av de ledamöter som väljs genom 

bolagsstämman får vara involverad i verksamheten eller deras dotterbolag (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2010). Svenska koden för bolagsstyrning nämner dock att inom de 

svenska börsbolagen består en större del av styrelsen av externa ledamöter (ibid.). En 

styrelseledamot ska för att kunna utföra sina arbetsuppgifter skaffa sig en kännedom om 

verksamheten och marknaden för att på bästa sätt kunna värna om ägarnas och bolagets 



	   18	  

intressen (ibid.). En styrelseledamot ska även vara självständig i sitt arbete och inneha 

kompetens att ta beslut som är noggrant grundade (ibid.).  

 

Koden nämner att storleken och kompositionen av bolagsstyrelsen ska styras av deras 

kapacitet att sköta om bolaget och deras affärer på ett effektivt och hedersamt sätt (Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, 2010).  De faktorer som skall tas hänsyn till vid kompositionen av 

en bolagsstyrelse är kompetens, bakgrund, erfarenhet samt att mångsidighet bland 

ledamöterna är något att eftersträva (ibid.). Svenska koden för bolagsstyrning nämner även att 

en jämn könsfördelning är att eftertrakta (ibid.). Detta är något som verkligen poängteras då 

tillämpningen av anvisning 1-2014  som trädde i kraft den 1 januari 2015 är ett initiativ för en 

jämnare könsfördelning inom bolagsstyrelserna (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2014). 

Denna tillämpning tillkommer då investerare i högre utsträckning ser mångfald och en jämn 

könsfördelning som viktiga beståndsdelar för bolagets affärsmässiga framgång (ibid.). De 

tillämpningar som tillkommit är bland annat att valberedningen vid förslag till utnämning av 

bolagsstyrelse tydligt ska motivera sina val med hänsyn till anspråken om en jämn 

könsfördelning och mångfald (ibid.).    

 

3.2	  Teoretisk	  referensram	  
 

Denna referensram har för avsikt att dels förklara en av grundteorierna inom bolagsstyrning 

som är agency theory. Denna teori förklaras för att ge en inblick i vilka problem som kan 

uppstå inom bolagsstyrning samt bolagsstyrelsens ansvar för att reducera dessa problem. Då 

kvinnor anses vara bättre övervakare än män har en könsdiversifierad styrelse bättre 

möjligheter att reducera problemen. Den andra delen inom denna referensram berör ämnet 

gruppdynamik och ska förklara hur olika gruppkonstellationer påverkar arbetsgången och 

dess effektivitet. Denna del presenteras för att ge en inblick i vilka fördelar och nackdelar som 

kan uppkomma beroende på hur könsfördelningen inom bolagsstyrelsen ser ut. 

 

3.2.1	  Agency	  theory	  	  
 

Denna teori framställdes av Jensen och Meckling	   (1976) och är en av de mest utforskade 

teorierna inom ämnet bolagsstyrning. Denna teori grundar sig i att människor är rationella och 

ser efter sina egna intressen. Problemet som uppstår benämns som principal-agent problemet 
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och innebär att en intressekonflikt uppstår mellan agenterna och principalerna. Problemet 

grundar sig i att en separation mellan ägande och kontroll uppstår. Aktieägarna benämns ofta 

som principaler som anlitar agenter i form av företagsledningar för att utföra tjänster åt deras 

intressen. Intressekonflikten uppstår när agenterna inte fullföljer sina åtaganden gentemot 

principalerna med att maximera deras och bolagets avkastning, utan istället tillgodoser sina 

egna intressen. (Kassim och Menon, 2003; Letza, Kirkbridge, Sun och Smallman, 2008; 

L’hullier, 2014). 

 

L’hullier (2014) beskriver att det finns tre orsaker till att principal-agent problemen uppstår på 

grund av separationen mellan ägandet och kontrollen. Dessa orsaker är bland annat som 

nämnts ovan intressekonflikt mellan ägare och ledning, asymmetrisk information mellan 

dessa parter samt oförmågan att skriva fullständiga och heltäckande kontrakt (ibid.). 

Problemet med asymmetrisk information mellan aktieägarna och företagsledningen är ett 

vanligt förekommande problem inom bolagsstyrning (Zalewska, 2014; Kassim och Menon, 

2003; L’hullier, 2014). Asymmetrisk information innebär att ena parten innehar mer 

information än den andra parten och aktivt väljer att inte dela med sig av den (ibid.). Detta 

gestaltar sig vanligast inom företagsvärlden på det viset att det är agenterna som sitter på den 

omfattande informationen (ibid.). Då det är företagsledningen (agenterna) som är involverade 

i den dagliga verksamheten och väljer att inte dela med sig av all information till aktieägarna, 

utan istället använder informationen till sin egen fördel (ibid.). Enligt Kassim och Menon 

(2003) är problemet med asymmetrisk information vanligast inom stora bolag.   

 

Fama och Jensen (1983) anser att kontrakten som skrivs mellan principalerna och agenterna är 

de interna spelreglerna. Dessa kontrakt skall innehålla agenternas rättigheter, vilka kriterier 

som agenternas prestation kommer utvärderas efter samt vilka uppgifter som gäller angående 

utbetalningarna till agenterna, är det en fast eller incitamentsbaserad utbetalning som avses 

(ibid.). Problemen med dessa kontrakt är att de ej är tillräckligt övergripande för alla 

eventuella situationer som kan uppstå (ibid.). På grund av detta uppkommer det luckor i 

överenskommelsen mellan principalerna och agenterna som agenterna kan utnyttja till sin 

fördel (L’hullier, 2014). Fama och Jensen (1983) anser även att dessa kontrakt ej är tillräckligt 

kostnadseffektiva och genomträngande i sin utformning.  

 

Letza et al. (2008) menar istället att det huvudsakliga problemet inom agency theory ligger i 

själva separationen av ägandet och kontrollen. Då en separation av dessa ger 
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företagsledningen utrymme att fullfölja sina egna intressen och målsättningar på aktieägarnas 

bekostnad (ibid.). Enligt Letza et al. (2008) finns det två orsaker till uppkomsten av principal-

agent problem. Den första orsaken är att det är dyrt och svårt att övervaka att agenterna 

verkligen gör det de blir tillsagda att göra (ibid.). Den andra orsaken är att principalerna och 

agenterna ofta har olika inställning till risk, där agenterna i de flesta fall är mer villiga att ta 

risker än principalerna (ibid.). 

 

Alla dessa problem som bygger på att agenten vill maximera sin egen nytta istället för 

principalernas är upprinnelsen till agentkostnader (Jensen och Meckling, 1976). Agent 

kostnader är de kostnader som principalerna får då de försöker få agenten att prestera efter 

deras önskan, exempel på sådana kostnader kan vara övervakning av agenternas handlingar 

och kunskaper (ibid.).   

 

Bolagsstyrelsens roll enligt denna teori är att övervaka företagsledningen, se till att motverka 

eventuella intressekonflikter, minska agent kostnaderna samt att skydda aktieägarnas intressen 

(Eisenhardt, 1989; Hendry och Kiel, 2004; Bonanzzi och Islam, 2007). Enlig Bonanzzi och 

Islam (2007) samt Fama och Jensen (1983) är det viktigt att utveckla en effektiv och 

fungerande bolagsstyrelse för att kunna nå en optimal bolagsstyrning. Övervakningen som 

bolagsstyrelsen genomför bör vara regelbunden och uppbyggd av delmål som avstämning kan 

ske emot (Bonanzzi och Islam, 2007). Detta för att se om företagsledningen arbetar efter de 

riktlinjer och mot de huvudmål som är överenskomna (ibid.). Bolagsstyrelsen har en viktig 

roll när det gäller övervakningen av företagsledningen, då det är de som har beslutsrätten att 

anlita samt avskeda företagsledningen och även fastställer deras ersättning (Fama och Jensen, 

1983).  

 

Shapiro (2005) anser att övervakning inte är ett bra alternativ för att reducera principal-agent 

problemet. Hon anser att de som arbetar med granskningen av agenter är agenter i sin tur till 

principaler och hon ställer sig frågan vem som övervakar dessa agenter. Shapiro (2005) anser 

att dessa övervakare i själva verket leder till principal-agent problem. Då övervakarna 

eventuellt vinklar saker, är korrupta eller helt enkelt granskar fel saker och denna form utav 

lösning bara leder till en ond cirkel. Bonanzzi och Islam (2007) anser dock att en noggrann 

granskning och övervakning av Vd:n och företagsledning leder till en förhöjd prestation hos 

aktörerna samt bidrar till att intressekonflikter kan undvikas.  
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Som nämnts tidigare är agency theory en väldokumenterad teori, i vilken principal-agent 

problemet ligger till grund. Det är styrelsens ansvar att reducera detta problem, då de enligt 

den svenska koden för bolagsstyrning ska förvalta bolagets ärenden med hänsyn till alla 

aktieägares intressen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010). En könsdiversifierad 

styrelse bidrar med en ökad övervakning av företagsledningen samt att de värnar om 

aktieägarnas intressen i större utsträckning (Adams och Ferreira, 2009). En styrelse som 

består av både män och kvinnor har bättre möjligheter att förbättra en bristfällig 

bolagsstyrning och kan därigenom minska principal-agent problemen (ibid.).       

 

 

Relationen mellan principalen och agenten tydliggörs av figuren nedanför. 

 

	  
Figur	  3:	  Principal-‐agent	  relationen	  

Källa: (L’hullier, 2014) 

 

Förhållandet mellan principalen och agenten träder i kraft genom kontraktet. Principalen för 

sedan vidare vad som krävs och förväntas av agenten och agenten informerar i sin tur sedan 

principalen om vad som genomförs. På detta viset gestaltar sig alltså förbindelsen mellan 

principalen och agenten. Figur 3 visar på hur ett förhållande mellan dessa aktörer genomförs.   

 



	   22	  

3.2.2	  Gruppdynamik	  	  
 

Enligt Olsson och Martin (2012) finns det två olika processer som en grupp går igenom och 

det är arbetsprocessen och den socioemotionella processen. Arbetsprocessen är den process 

som innehåller problem- och uppgiftslösningar där gruppen gemensamt arbetar mot ett mål 

(ibid.). Inom denna process delar gruppmedlemmarna sina tankar och åsikter angående hur 

arbetet skall fördelas och skötas (ibid.). Den socioemotionella processen består av det sociala 

samspelet mellan gruppaktörerna som inte är arbetsrelaterat (ibid.). Exempel på detta kan vara 

historieberättande, att skratta med varandra eller konflikter som ej är arbetsrelaterade. Denna 

process fokuserar på de personliga relationerna mellan gruppmedlemmarna och deras 

sammanhållning (ibid.). För att få en grupp att fungera optimalt och effektivt är det en fördel 

om dessa processer är fungerande (ibid.).  

      

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till gällande gruppdynamik är sammansättningen av en 

grupp. Heterogena grupper som är sammansatta av individer med olika bakgrund, kön, 

utbildning och så vidare har bättre möjlighet att skapa sig en förståelse för marknader som är 

heterogena i sin utformning (Carter et al., 2003; Berger et al., 2013). Heterogena grupper 

tenderar att besitta en kreativ besluts- och problemlösningsprocess som uppmuntrar till 

nytänkande (Baker och Anderson, 2010; Ingley och Van der Walt, 2003). Anledningen till 

detta är att gruppmedlemmarnas olika kön, bakgrunder samt erfarenheter leder till att ett brett 

fält av perspektiv och uppfattningar finns inom gruppen (Milliken och Martins, 1996; Baker 

och Anderson, 2010; Van der Walt, Ingley, Shergill och Townsend, 2006). Detta gör att 

komplexa problem enklare kan lösas (ibid.). Enligt Baker och Anderson (2010) har 

heterogena grupper ofta ett större urval av differentierade kontakter och källor än vad 

homogena grupper har, vilket kan vara till en fördel vid genomförandet av projekt.   

 

De svårigheter som heterogena grupper ställs inför har sin grund i deras skilda bakgrunder 

och värderingar (Baker och Anderson, 2010). Det uppstår lätt konflikter inom dessa grupper 

som gör att beslutsprocessen blir både tidskrävande och påfrestande (Milliken och Martins, 

1996; Baker och Anderson, 2010).  Inom heterogena grupper är det vanligt förekommande 

med samordnings- och kommunikationsproblem (ibid.). Dessa problem är vanligt 

förekommande inom grupper som innehåller subgrupper som i sin tur har olika agendor, 

vilket gör att osämja skapas (Van der Walt et al., 2006; Baker och Anderson, 2010; Milliken 

och Martins, 1996). En viktig aspekt som heterogena grupper bidrar med är att de ger en 
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positiv bild och legitimitet till företaget, då det visar på att företaget tar ett socialt ansvar 

(Gallego-Álvarez et al., 2010; Baker och Anderson, 2010).  

 

Homogena grupper är motsatsen till heterogena grupper och består av individer som är 

likartade. Homogena grupper tenderar att ha en högre tillfredställelse bland sina medlemmar 

samt ett lägre utbyte av medlemmar än vad heterogena grupper har (Van der Walt et al., 

2006). Inom homogena grupper uppstår det inte lika många konflikter och missförstånd som 

det gör inom heterogena grupper (Nordic Innovation Centre, 2006; Milliken och Martins 

1996). Baker och Anderson (2010) nämner att homogena grupper har lättare att drabbas av 

fenomenet groupthink än vad heterogena grupper har. Olsson och Martin (2012) beskriver att 

groupthink innebär att individens eget tänkande underställs gruppens normer och att detta 

problem ofta uppstår i grupper med en stark gemenskap. Att ge kritik inom grupper som lider 

av detta ses som ett hot och medlemmarna har ett starkt förtroende för att gruppen är felfri 

(ibid.). Detta kan leda till att individens omdöme blir sämre som i slutändan kan leda till att 

gruppen tar dumdristiga beslut (ibid.).  

 

Homogena grupper har ofta en snävare syn angående vilka handlingsalternativ och strategier 

som finns att tillgå (Haynes och Hillman, 2010). Då homogena grupper består av likformiga 

individer blir besluts- och problemlösningsprocessen mer tidseffektiv och mindre 

konfliktfylld än vid heterogena processer. På grund av det smalare fältet av perspektiv som 

Haynes och Hillman (2010) beskriver att homogena grupper har, är möjligheten till 

nytänkande och innovation inom denna typ av grupp väldigt liten. Istället finns det en risk att 

de lösningar och beslut som tags inom homogena grupper blir likformiga (ibid.). 
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3.3	  Tidigare	  forskning	  som	  referensram	  
 

Denna del av referensramen presenterar tidigare forskning som anses vara relevant för denna 

studie. Avsnittet redogör för tidigare forskning som finner olika resultat gällande ämnet, om 

det finns ett samband eller inte mellan kvinnor i bolagsstyrelser och bolagens lönsamhet. 

Tidigare forskning som finner antingen positivt samband, negativt samband eller inget 

samband alls visas upp i denna del för att ge en omfattande bild kring vad som tidigare 

undersökningar finner för resultat och hur undersökningarna genomförs. De undersökningar 

som används i detta kapitel studerar mestadels förhållandet mellan variablerna på den 

europeiska marknaden. Studier ifrån den afrikanska och asiatiska kontinenten väljs bort på 

grund av de stora skillnaderna mellan nationerna och deras kultur.    

	  

3.3.1	  Positivt	  samband	  med	  kvinnor	  i	  bolagsstyrelser	  och	  bolagens	  lönsamhet	  
 

Lückerath-Rovers (2011) undersöker 99 stycken holländska bolag under tidsperioden 2005-

2007. Av de bolag som undersöks är det enbart 31 stycken bolag som har med minst en 

kvinna i bolagsstyrelsen. Lückerath-Rovers (2011) finner i sin undersökning att de 31 bolagen 

som har minst en kvinna i styrelsen presterar bättre än genomsnittet. Avkastningen på eget 

kapital är 56 % högre i dessa bolag än det genomsnittliga resultatet för de bolagen som 

undersöks. Det finns flera fördelar med könsdiversifiering i styrelserummen enligt Lückerath-

Rovers (2011) som till exempel att det ökar innovationsförmågan inom bolagen samt att det 

ger en mer rättvis bild i förhållande till samhället i övrigt. En annan fördel med att ha kvinnor 

som styrelseledamöter är att det höjer motivationsnivån hos andra kvinnliga anställda, då de 

ser möjligheten att växa inom företaget (ibid.). En heterogen bolagsstyrelse innehar också en 

bredare kompetens i form av könsdiversifieringen som är till fördel för de eftersom de 

bolagsstyrelser som är homogena går miste om hälften av all kompetens som finns tillgänglig 

(ibid.). En heterogen bolagsstyrelse innehar en bredare kompetens och genomför därför 

högkvalitativa beslut då de tar hänsyn till fler perspektiv än den homogena bolagsstyrelsen 

(ibid.). 

 

Torchia, Calabró och Huse (2011) studerar 317 stycken norska bolag och lönsamhetsmåttet 

som de undersöker är organisationernas innovationsförmåga, då de menar att en god 

innovationsförmåga bidrar till ökad lönsamhet för bolagen. I resultatet presenterar de att ifall 

bolagsstyrelsen består av en eller två kvinnor kommer det inte ha någon påverkan på 
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organisationernas innovationsförmåga (ibid.). Anledningen till det anser Torchia et al. (2011) 

är att när det är max två kvinnor kommer de inte våga ta för sig utan de kommer anpassa sitt 

eget beteende efter majoritetsgruppen, vilket innebär att effekten av könsdiversifieringen 

uteblir. Däremot menar de att om bolagsstyrelsen består av minst 3 kvinnliga 

styrelseledamöter innebär det att ett positivt samband med bolagens lönsamhet existerar 

(ibid.). De anser att vid det antalet kommer kvinnorna kunna influera övriga styrelseledamöter 

på ett tydligare sätt, kvinnorna vågar då står för sina idéer och tankar vilket påverkar 

organisationerna och dess innovationsförmåga på ett positivt sätt (ibid.).  

 

Torchia et al. (2011) och Lückerath-Rovers (2011) är av samma åsikt, att en heterogen 

bolagsstyrelse innehar bredare kompetens och fler olika tankesätt som leder till en kreativare 

beslutsprocess, vilket i sin tur leder till en ökad organisatorisk innovationsförmåga. En 

homogen bolagsstyrelse tänker likasinnat och därför blir beslutsprocessen enformig och få 

alternativ övervägs eftersom kreativiteten inom bolagsstyrelsen är begränsad (ibid.). 

Skillnaden mellan dessa två undersökningar är att Lückerath-Rovers (2011) anser att 

innovationsförmågan inom bolagen ökar med minst en kvinna i bolagsstyrelsen. Medan 

Torchia et al., (2011) menar att det krävs minst tre kvinnor för att få den positiva effekten av 

könsdiversifieringen.  

 

Smith, Smith och Verner (2006) undersöker ett stort urval av danska företag under 

tidsperioden 1993-2001. För att undersöka om ett positivt samband föreligger mellan kvinnor 

i styrelsen och företagens lönsamhet på den danska marknaden (ibid.). Smith et al. (2006) 

konstaterar att det existerar ett positivt samband mellan kvinnor i styrelsen och företagens 

lönsamhet, då kvinnorna är utvalda av de anställda på respektive företag. De finner att det 

positiva sambandet inte existerar när de kvinnliga styrelseledamöterna väljs genom en 

ordinarie process. De anser att det kan bero på att de kvinnor som väljs genom den ordinarie 

processen har familjeband till företagsägarna och att de då inte innehar den rätta kompetensen 

för uppgiften (ibid.). Smith et al. (2006) anser att kvinnor har ett positivt samband med 

lönsamheten om de utses av rätt anledningar. Det krävs att kvinnorna har den rätta 

kompetensen för att kunna utföra uppgifterna som styrelsearbetet medför (ibid.). Författarna 

menar att deras undersökning ger stöd för detta då de finner att kvinnor som utses av de 

anställda har ett positivt samband med lönsamheten (ibid.). Smith et al. (2006) anser att 

resultatet är överförbart till kvinnor som utses genom andra processer om de innehar den rätta 

kompetensen. Smith et al. (2006) konstaterar att könsdiversifiering har en positiv effekt på de 
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danska företagens ekonomiska prestationer, men det krävs som tidigare nämnts att kvinnorna 

har de rätta kvalifikationerna för att klara av styrelsearbetet.  

 

3.3.2	  Negativt	  samband	  med	  kvinnor	  i	  bolagsstyrelser	  och	  bolagens	  lönsamhet	  
 

Adams och Ferreira (2009) studerar 1939 stycken amerikanska bolag från år 1996 till och 

med år 2003 för att se om kvinnor har någon inverkan på bolagens prestationer. De finner ett 

negativt samband mellan kvinnor i bolagsstyrelserna och bolagens lönsamhet, men de finner 

även att kvinnor har en positiv inverkan på bolagens struktur (ibid.). Lönsamhetsmåtten som 

Adams och Ferreira undersöker är avkastning på tillgångar och Tobin’s Q (företagets totala 

marknadsvärde dividerat med företagets totala tillgångars värde). Adams och Ferreira (2009) 

anser att det finns flera olika förklaringar till varför det finns ett negativt samband mellan 

dessa två variabler. En anledning beror på att kvinnor ofta tar på sig rollen som övervakare 

inom bolagsstyrelsen, de ställer höga krav på företagsledningen och håller de ansvariga för 

olönsamma beslut (ibid.). De tenderar att bli för överbeskyddande angående aktieägarnas 

intressen vilket leder till långsamma beslutsprocesser och ineffektiva styrelsemöten då deras 

granskning är väldigt omfattande (ibid.). Kvinnor bidrar även med positiva effekter till 

bolagen, som till exempel att de har bra närvaro på styrelsemötena vilket bidrar till att även 

männens närvaro ökar (ibid.). Adams och Ferreira (2009) bedömer ändå att de negativa 

effekterna med kvinnor i bolagsstyrelserna har en större påverkan än de positiva samt att det 

finns ett negativt samband till bolagens lönsamhet. Därför är det inte motiverat med fler 

kvinnor inom bolagsstyrelserna enligt Adams och Ferreira (2009).  

 

En undersökning på 203 norska börsbolag utförs under tidsperioden 1989-2002 av Bøhren 

och Strøm (2012), undersökningen genomförs innan Norge inför lagstiftning om ett 

minimumantal gällande kvinnor i bolagsstyrelserna. Meningen med undersökningen är att se 

ifall det är ekonomiskt motiverat att införa lagstiftningen. Lönsamhetsmåtten som studien 

använder sig av är Tobin’s Q, avkastning på tillgångar och avkastning på försäljningar. 

Bøhren och Strøm (2012) finner ett negativt samband mellan heterogena bolagsstyrelser och 

bolagens lönsamhet. Bøhren och Strøm (2012)  anser samma som Adams och Ferreira (2009)  

att anledningen till det negativa sambandet är att beslutsprocessen inte fungerar på ett 

effektivt sätt när bolagsstyrelsen är heterogen.  Det blir nämligen för många åsikter och tankar 

att ta hänsyn till eftersom individerna har olika perspektiv och värderingar som leder till 
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långdragna och ineffektiva beslutsprocesser (ibid.). Bøhren och Strøm (2012) konstaterar att 

det inte är ekonomiskt försvarbart att införa lagstiftning gällande könskvotering för 

bolagsstyrelser, då kvinnor har ett negativt samband med lönsamheten. De anser att för 

bolagens ekonomiska prestationer bör politikerna istället uppmuntra till mindre 

könsdiversifiering (ibid.). 

 

Från år 2001 till 2009 utför Ahren och Dittmar (2012) en studie på 248 stycken norska 

börsbolag för att granska om Norges lagstiftning angående könskvoteringen i 

bolagsstyrelserna resulterar i ett positivt eller negativt utfall. Ahren och Dittmar (2012) 

använder sig av lönsamhetsmåttet Tobin’s Q för att granska vilket samband den har i 

förhållande till kvinnorna i de norska bolagsstyrelserna. De finner också ett negativt samband 

mellan kvinnor i bolagsstyrelserna och Tobin’s Q till följd av den nyinförda lagstiftningen 

(ibid.). Författarna anser att det beror på att tillsättning av nya styrelsemedlemmar sker för att 

uppfylla lagstiftningen och att de som tillsätts inte innehar den rätta kompetensen för att klara 

av uppgiften (ibid.). Ahren och Dittmar (2012) menar att många unga oerfarna kvinnor 

tilldelas en styrelseroll trots deras begränsade erfarenheter. Detta i förhållande till de tidigare 

manliga styrelseledamöterna som fått lämna sina roller (ibid.). Konsekvensen av detta har 

blivit att bolagens prestationer försämras och till följd av detta sjunker också aktievärdet för 

bolagen (ibid.). Både Ahren och Dittmar (2012) samt Bøhren och Strøm (2012) konstaterar 

alltså att kvinnor i de norska bolagsstyrelserna som undersöks har ett negativt samband i 

förhållande till bolagens lönsamhet.  

 

Joecks, Pull och Vetter (2013) genomför en undersökning på 151 tyska börsbolag från år 2000 

till 2005 för att se hur andelen kvinnor i bolagsstyrelserna påverkar lönsamheten i de tyska 

bolagen. Lönsamhetsmåttet som de använder sig av är avkastning på eget kapital och de 

finner ett negativt samband mellan andelen kvinnor och lönsamheten för bolagen (ibid.). Inget 

av de bolagen som undersöks har en majoritet av kvinnor i bolagsstyrelsen (ibid.). De 

branscher som har högst kvinnorepresentation i bolagsstyrelsen är finans, telekommunikation 

och hälsovård medan industrivarubranschen har en låg andel kvinnor i bolagsstyrelsen (ibid.). 

Joecks et al. (2013) finner också att större bolagsstyrelser tenderar att ha med fler kvinnor, 

även bolag med högt marknadsvärde har benägenhet att inkludera fler kvinnor i 

bolagsstyrelsen. Författarna menar att anledningen till att kvinnor har ett negativt samband är 

för att de utgör en minoritet och därigenom inte får fram sina åsikter (ibid.). Joecks et al. 

(2013) visar i sin undersökning att könsdiversifiering i tyska bolagsstyrelser har en negativ 
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inverkan på bolagens finansiella prestationer. De poängterar däremot att Tyskland har en 

speciell utformning av bolagsstyrelser vilket bör tas till hänsyn, då de menar att resultatet inte 

är direkt överförbart till alla andra länder (ibid.).  

 

Andelen kvinnor i bolagsstyrelser och dess samband med bolagens lönsamhet undersöks även 

i Sverige av Daunfeldt och Rudholm (2012). De använder sig av ett urval på 20 487 stycken 

svenska aktiebolag under tidsperioden 1997 till 2005. Lönsamhetsmåttet som de använder sig 

av är avkastning på totala tillgångar (ibid.). Deras undersökning visar att en ökning med 10 % 

av det underrepresenterade könet, som oftast är kvinnor, innebär en minskning på 0.13 % av 

bolagens avkastning på totala tillgångar (ibid.). De finner ett negativt samband mellan högre 

andel kvinnor i bolagsstyrelserna och bolagens lönsamhet på alla tester som de genomför 

(ibid.).  Daunfeldt och Rudholm (2012) menar på att, likt tidigare forskning, att en ökning av 

andelen kvinnor innebär mer konflikter inom bolagsstyrelserna då det blir fler värderingar, 

idéer och tankar att ta hänsyn till. Författarna anser också att det blir kostsamt för bolagen på 

grund av detta, då beslutsprocesserna blir ineffektiva. Eftersom möjligheterna att enas om ett 

beslut blir svårare med en heterogen bolagsstyrelse än med en homogen bolagsstyrelse (ibid.). 

Daunfeldt och Rudholms (2012) undersökning visar att den negativa effekten som följer med 

andelen kvinnor har en viss fördröjning innan den syns. Det beror på att styrelsens beslut är 

omfattande och det tar tid innan besluten inverkar på den dagliga verksamheten (ibid.). 

Daunfeldt och Rudholm (2012) konstaterar att den negativa inverkan som andelen kvinnor 

bidrar till visar sig först efter 2 år. Denna svenska studie konstaterar genom sin undersökning 

att en mer könsdiversifierad bolagsstyrelse leder till sämre finansiella prestationer för bolagen 

på den svenska marknaden (ibid.). 

	  

3.3.3	  Inget	  samband	  med	  kvinnor	  i	  bolagsstyrelser	  och	  bolagens	  lönsamhet	  

	  

Marinova, Plantenga och Remery (2010) väljer att undersöka två olika länder för att se om det 

finns några skillnader mellan de som inverkar på resultatet. Studien innefattar 102 holländska 

börsnoterade bolag och 84 danska börsbolag. Författarna väljer att enbart granska år 2007 och 

lönsamhetsmåttet som de använder sig av är Tobin’s Q (ibid.). Av de bolagen som undersöks 

är den genomsnittliga kvinnliga styrelserepresentationen enbart 5.4 % och 63.4 % av bolag 

består enbart av manliga styrelseledamöter (ibid.). De danska bolagen som studien undersöker 

har i genomsnitt större styrelser och fler kvinnorepresentanter i bolagsstyrelserna än de 
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holländska bolagen (ibid.). Dock har inget av de bolagen som undersöks en kvinnodominerad 

bolagsstyrelse (ibid.). Marinova et al. (2010) finner inget samband mellan könsdiversifiering 

och lönsamheten för bolagen i sin undersökning. Författarna finner att det finns ett litet 

positivt samband, men att det ej är ett signifikant sådant mellan kvinnor i bolagsstyrelserna 

och bolagens lönsamhet (ibid.). Detta anser författarna kan bero på att lönsamma bolag väljer 

att ta in kvinnor i styrelserummet och att det därför inte är kvinnorna i sig som höjer 

lönsamheten (ibid.). Marinova et al. (2010) anser att även fast det inte är ekonomiskt 

försvarbart bör bolagen ändå sträva efter heterogena styrelserum för att få en jämlikare bild av 

samhället i övrigt.   

 

Miller och del Carmen Triana (2009) undersöker 326 amerikanska företag under år 2003 för 

att se om det finns något samband mellan de två variablerna på den amerikanska marknaden. 

De använder sig av lönsamhetsmåtten avkastning på investeringar och avkastning på 

försäljningar (ibid.). Miller och del Carmen Triana (2009) finner inget samband mellan 

kvinnor i styrelsen och företagens lönsamhet. Författarna finner däremot ett positivt samband 

mellan kvinnor i styrelsen och företagens innovationsförmåga (ibid.). De finner inget 

samband mellan kvinnor i styrelsen och ett bättre rykte för företagen (ibid.). Undersökningen 

visar att både innovationsförmågan och företagens rykte behöver ha ett positivt samband med 

kvinnor i styrelsen för att kunna anse att de höjer företagens lönsamhet (ibid.). Miller och del 

Carmen Triana (2009) har olika förklaringar kring varför kvinnor inte påverkar ryktet, en 

förklaring är att kvinnor inte får de stora rollerna inom företagen vilket innebär att de inte 

syns utåt. Kvinnor är allt som oftast minoritet i styrelsen och det bidrar också till att de inte 

syns utåt särskilt mycket (ibid.). En annan förklaring de tar upp är att könsdiversifiering inte 

är lika relevant som etnicitetsdiversifiering som istället ger ett bättre rykte (ibid.). Då företag 

idag strävar efter att globaliseras kan företagen istället prioritera diversifiering gällande 

etnicitet då det är mer värdefullt än könsfördelning när bolagen vill globaliseras (ibid.).  

 

Randøy et al. (2006) utför en studie på den nordiska marknaden då de granskar ett urval av 

svenska, norska och danska företag för att undersöka ifall det råder ett samband på den 

nordiska marknaden gällande heterogena styrelser och lönsamhet. Studien omfattar 459 

stycken företag och året de väljer att granska är år 2005 och lönsamhetsmåttet som de har med 

i undersökning är avkastning på totala tillgångar och aktiens prestationer (ibid.). Genom deras 

undersökning finner de att könsdiversifiering av styrelsen inte har någon inverkan på aktiens 

prestation (ibid.). Randøy et al. (2006) anser att det kan bero på att styrelsen i sig inte har 
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någon särskilt stor inverkan på den dagliga verksamheten. Eftersom denna studie genomförs 

på ett år innebär det att effekterna av styrelsebesluten ej har hunnit visa sig vid 

undersökningens slutförande (ibid.). Författarna anser också att det är komplext att mäta 

könsdiversifieringen och dess inverkan på lönsamheten, då det är flera olika faktorer som 

påverkar lönsamheten (ibid.). De undersöker också om heterogena styrelser har någon 

inverkan på deras andra lönsamhetsmått som är avkastning på tillgångar, även med detta 

lönsamhetsmått finner de inget samband med heterogen styrelse (ibid.). I undersökningen 

finner Randøy et al. (2006) också att många av de skandinaviska företagen har homogena 

styrelser. Randøy et al. (2006) anser att könsdiversifieringen påverkar hur styrelserna arbetar 

och hur de fungerar, men de finner trots det inte något samband mellan heterogena styrelser 

och lönsamheten för företagen. 

 

Rose (2007) genomför en undersökning på 443 danska börsnoterade bolag under tidsperioden 

1998-2001 och använder sig av lönsamhetsmåttet Tobin’s Q. Rose (2007) testar hypotesen: 

En högre andel kvinnor i en bolagsstyrelse påverkar det företagens finansiella prestationer 

positivt? Denna hypotes förkastas i undersökningen då författaren inte finner något samband 

mellan andelen kvinnor och bolagens finansiella prestationer (ibid.). Rose (2007) tar upp flera 

olika anledningar till varför det inte finns något samband. Hon anser att en anledning är att 

kvinnor oftast är minoritet i bolagsstyrelser och att de därför inte överensstämmer med den 

”traditionella” styrelsemedlemmen (ibid.). Därför kan kvinnorna i styrelsen anpassa sitt sätt 

att vara efter majoriteten i bolagsstyrelsen, vilket leder till att effekten av könsdiversifieringen 

uteblir (ibid.). Hon menar att de kvinnliga styrelseledamöterna kan känna sig tvingade till att 

anpassa sig själva för att bli accepterade av de övriga i bolagsstyrelsen (ibid.). En annan 

anledning som Rose (2007) nämner är att kvinnorna enbart utgör 4 % av de totala 

styrelseledamöterna och att endast 22 % av de bolagen som undersöks har med minst en 

kvinna i bolagsstyrelsen. Hon menar att den låga andelen kvinnor påverkar att 

undersökningen inte finner något samband eftersom de inte har någon stor inverkan på 

bolagen (ibid.). Författaren anser att även fast det inte konfirmeras i denna studie att kvinnor 

höjer lönsamheten kan det ändå finnas andra skäl till att ha med kvinnor i bolagsstyrelser, 

bland annat att det skulle överensstämma bättre med hur samhället ser ut i övrigt (ibid.). 
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3.3.4	  Sammanfattning	  av	  tidigare	  forskning	  
 

Det finns flera olika faktorer som kan inverka på att olika forskare finner skilda resultat. En 

aspekt att ta hänsyn till är att tre av de fyra artiklar som konstaterar att det inte finns något 

samband mellan variablerna enbart har undersökt ett år. Det är motsägelsefullt mot vad 

Daunfeldt och Rudholm (2012) nämner i sin artikel att det tar upp mot 2 år innan 

styrelsearbetet ger effekt då besluten som tas är omfattande. Artiklarna som enbart inhämtar 

empirisk data för ett år riskerar då att missa styrelsens inverkan på bolagen och det är en 

möjlig faktor till artiklarnas resultat, som visar på inget samband.  

Torchia et al. (2011) finner som resultat att minst 3 kvinnor i bolagsstyrelsen har ett positivt 

samband med bolagens lönsamhet. Det resultatet skiljer sig mot övriga undersökningar då de 

andra inte kategoriserar antalet kvinnor likt Torchia et al. (2011) gör i sin artikel. Smith et al. 

(2006) anträffar ett positivt samband då de kvinnliga styrelseledamöterna är 

arbetstagarrepresentanter och inte är utnämnda via den ordinarie processen. Vilket skiljer sig 

mot de andra undersökningarna som presenteras i detta kapitel och är en aspekt att ha i åtanke 

när resultaten jämförs.  

Av de tidigare undersökningar som presenteras i detta kapitel utförs 10 stycken av dessa inom 

Europa. Men empirisk data inhämtas från olika länder vilket kan ha en påverkan på resultatet 

då företagskultur och jämställdhetssynen skiljer sig åt mellan olika nationer. Det kan vara en 

anledning till att olika forskare finner olika resultat trots att de genomför liknande 

undersökningar. Att forskarna väljer att undersöka olika lönsamhetsmått kan också ha en 

inverkan på att resultaten skiljer sig åt.  

På nästa sida visas en tabell som illustrerar och sammanfattar tidigare forskning som 

bearbetas i denna studie. Det är sammanlagt tolv stycken tidigare undersökningar som 

används till undersökningens referensram. 
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Tabell	  3:	  Sammanfattning	  av	  tidigare	  forskning	  

	  

	  
Författare, år  
	  

	  
Jämställdhetsmått 

	  
Lönsamhetsmått 

	  
Empirisk data 

	  
Resultat 

Marinova et al. 
(2010) 

Andelen kvinnor, 
dummyvariabel 

Tobin’s Q 102 holländska 
bolag och 84 
danska bolag 
(2007) 

Inget 
samband 

Miller och del 
Carmen Triana 
(2009) 

Blau index Avkastning på investeringar, 
avkastning på försäljningar 

326 amerikanska 
Fortune 500-företag 
(2003) 

Inget 
samband 

Randøy et al. 
(2006) 

Andelen kvinnor Avkastning på tillgångar, aktiens 
prestationer 

154 danska, 144 
norska och 161 
svenska företag 
(2005) 

Inget 
samband 

Rose (2007) Andelen kvinnor Tobin’s Q 443 danska bolag 
(1998-2001) 

Inget 
samband 

Joecks et al. 
(2013) 

Dummyvariabel, 
andelen kvinnor, Blau 
index 

Avkastning på eget kapital 151 tyska bolag 
(2000-2005) 

Negativt 
samband 

Bøhren och 
Strøm (2010) 

Andelen kvinnor Tobin’s Q, avkastning på 
tillgångar, avkastning på 
försäljningar 

203 norska bolag 
(1989-2002) 

Negativt 
samband 

Adams och 
Ferreira (2009) 

Dummyvariabel, 
andelen kvinnor 

Avkastning på tillgångar, Tobin’s 
Q 

1939 amerikanska 
bolag (1996-2003) 

Negativt 
samband 

Ahren och 
Dittmar (2012) 
 

Andelen kvinnor Tobin’s Q 248 norska bolag 
(2001-2009) 

Negativt 
samband 

Daunfeldt och 
Rudholm. 
(2012) 

Andelen kvinnor, 
dummyvariabel 

Avkastning på totala tillgångar  20 487 svenska 
bolag (1997-2005) 

Negativt 
samband 

Torchia et al. 
(2011) 

Antal kvinnor: ingen, 
en, två eller tre+ 
kvinnor 

Organisatorisk 
innovationsförmåga 

317 norska bolag 
(2005-2006) 

Positivt 
samband 
(Tre+ 
kvinnor) 

Lückerath-
Rovers (2011) 

Dummyvariabel, 
andelen kvinnor 

Avkastning på eget kapital, 
avkastning på försäljning, 
avkastning på investerat kapital, 
totalavkastning 

99 holländska 
bolag (2005-2007) 

Positivt 
samband 

Smith et al. 
(2006) 

Andelen kvinnor Bruttoresultat, bidragsmarginal, 
rörelseresultatet, nettoresultatet 
efter skatt. 

2500 danska 
företag (1993-
2001) 

Positivt 
samband 
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I tabell 3 ovan redovisas tidigare forsknings: författare, årtal, jämställdhet- och 

lönsamhetsmått, empirisk data samt resultat. Som tabell 3 illustrerar skiljer sig resultaten åt 

mellan de olika undersökningarna. Även användningen av lönsamhets- och 

jämställdhetsmåtten skiljer sig samt att insamlingen av empirisk data är olika både gällande 

plats och omfattning.    
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4.	  Empiri	  
I detta kapitel framställs resultaten av den data som inhämtas. Först presenteras data 

angående hur utvecklingen av styrelseledamöter och bolagens räntabilitet på totalt kapital ser 

ut. Därefter redovisas en branschjämförelse för att se om könsfördelningen skiljer sig åt 

mellan branscherna. Avslutningsvis presenteras data gällande uppsatsens syfte.  

	  

4.1	  Utveckling	  av	  styrelseledamöter	  under	  en	  3	  års-‐period	  
 

Utvecklingen angående könsfördelningen inom de svenska aktiebolagen som är noterade på 

Large Cap-listan ser ut enligt följande. Nedan presenteras ett diagram som översiktligt visar 

hur styrelsesammansättningen ser ut mellan åren 2011 till 2013.  

 

	  
Diagram	  1:	  Utveckling	  av	  styrelseledamöter	  

 

Den blå stapeln visar det totala antalet styrelseledamöter, den röda stapeln representerar 

antalet manliga styrelseledamöter och den gröna visar antalet kvinnliga styrelseledamöter. År 

2011 är det totalt 509 stycken styrelseledamöter varav 383 manliga och 126 kvinnliga 

styrelseledamöter. År 2012 är det 513 stycken styrelseledamöter varav 386 manliga respektive 

127 kvinnliga styrelsemedlemmar. År 2013 är det 518 stycken styrelseledamöter varav 384 
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manliga samt 134 kvinnliga styrelseledamöter. Det totala antalet styrelseledamöter ökar med 

9 stycken från år 2011 till år 2013 varav 8 av dessa är kvinnor. År 2013 utgör de kvinnliga 

styrelsemedlemmarna 25,87 % utav de totala styrelseledamöterna. År 2012 är den 

procentuella andelen kvinnor 24,76 % och 2011 är den 24,75 %. Ungefär en fjärdedel av alla 

styrelseledamöter är kvinnor under denna tidsperiod. EU:s förslag är att minimumandelen 

kvinnor inom bolagsstyrelserna ska vara 40 % år 2020. Vilket framgår av framställningen går 

utvecklingen framåt men det återstår ändå mycket för att uppnå EU:s förslag. 

 

4.2	  Utveckling	  av	  räntabilitet	  på	  totalt	  kapital	  under	  en	  3-‐års	  period	  
	  
Large Cap-bolagens räntabilitet på totalt kapital ser ut enligt följande. Nedan presenteras ett 

diagram som visar på en sammanställning av bolagens medelvärde gällande deras räntabilitet 

på totalt kapital.  

	  
	  

	  
Diagram	  2:	  Utveckling	  räntabilitet	  på	  totalt	  kapital	  

 

Som diagram 2 ovan visar är bolagens räntabilitet på totalt kapital 8,19 % år 2011. År 2012 är 

denna siffra 9,82 % och år 2013 är den 9,76 %. Mellan år 2011 och 2012 ökar medelvärdet för 

Large Cap-bolagens räntabilitet på totalt kapital med 1,63 procentenheter. Medan detta 

medelvärde minskar med 0,06 procentenheter mellan åren 2012 och 2013. Då räntabiliteten 

på totalt kapital både ökar och minskar under den givna tidsperioden medan utvecklingen av 
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kvinnliga styrelseledamöter ökar succesivt under samma tidsperiod, kan detta ses som en 

indikation på att inget samband mellan dessa variabler föreligger.    

 

4.3	  Branschjämförelse	  
 

Meningen med denna branschjämförelse är att undersöka om kvinnorepresentation i 

bolagsstyrelserna skiljer sig åt mellan branscherna. Detta för att se om bransch är en faktor 

som påverkar graden av jämställdhet i en styrelsesammansättning. Denna branschjämförelse 

ämnar endast åt att undersöka kvinnorepresentationen mellan branscherna och därigenom 

lämnas branschernas lönsamhet utanför denna jämförelse. Anledningen till att branschernas 

lönsamhet utlämnas är på grund av att ett statistiskt problem uppkommer om 

lönsamhetsvariabeln involveras. Detta problem innebär att antalet observationer inom varje 

bransch blir för få och om en sambandsanalys då genomförs blir resultatet ej tillförlitligt.     

 

På nästkommande sida presenteras en tabell som visar hur könsfördelningen ser ut i de olika 

branscherna under tidsperioden 2011 till 2013. Medelvärdet gällande antalet individer 

avrundas till heltal medan det procentuella medelvärdet avrundas med två decimaler. Det 

procentuella medelvärdet framräknas genom att summan av varje bolags procentuella andel 

kvinnor inom respektive bransch adderas för att sedan divideras med antalet bolag inom 

branschen. Detta är anledningen till att de procentuella medelvärdena skiljer sig åt trots att 

medelantalen är detsamma.  
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Bransch Finans Hälsovård Industri Konsumentvaror 
och tjänster 

Råvaror 
och 
bränsle 

Teknologi 
och 
telekom 

Medeltal 
antal 
styrelse-
ledamöter 
2013 (≈) 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

Medeltal 
antal 
kvinnor 
2013 (≈) 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

Procentuellt 
medelvärde 
kvinnor 
2013 (≈) 

 
26,97 % 

 
27,14 % 

 
25,83 % 

 
32,24 % 

 

 
16,91 % 

 
21,53 % 

Medeltal 
antal 
styrelse-
ledamöter 
2012 (≈) 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

Medeltal 
antal 
kvinnor 
2012 (≈) 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

Procentuellt 
medelvärde 
kvinnor 
2012 (≈) 

 
28,57 % 

 
24,29 % 

 
24,72 % 

 
28,48 % 

 
14,46 % 

 
21,00 % 

Medeltal 
antal 
styrelse-
ledamöter 
2011 (≈) 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

Medeltal 
antal 
kvinnor 
2011 (≈) 

 
2 

 
2 
 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

Procentuellt 
medelvärde 
kvinnor 
2011 (≈) 

 
27,87 % 

 
27,84 % 

 
24,99 % 

 
29,17 % 

 
16,47 % 

 
16,27 % 

Tabell	  4:	  Branschjämförelse	  
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Medeltalet gällande antalet styrelseledamöter och kvinnor i bolagsstyrelserna är relativt lika 

över alla år. Medelantalet är 8 styrelseledamöter överlag men i finansbranschen är 

medelantalet 7 år 2011 och medelantalet angående kvinnor i bolagsstyrelserna varierar mellan 

1 till 2 stycken. Råvaror och bränsle är den bransch som skiljer sig mot de andra, då den 

endast har 1 kvinna i snitt i bolagsstyrelsen under alla år som undersöks. I övrigt är 

medeltalen likvärdiga mellan de olika branscherna.  

 

När det gäller de procentuella medelvärdena är det två branscher som skiljer sig mot de andra. 

Den ena branschen är råvaror och bränsle, vilket är den enda branschen som under de tre åren 

har ett procentuellt medelvärde av kvinnor i bolagsstyrelsen som konstant är under 20 %. 

Vilket kan bero på att råvaror och bränslen kan anses vara en mansdominerad bransch.  

 

Den andra branschen som utmärker sig är konsumentvaror och tjänster som år 2011 och 2012 

har en kvinnorepresentation som nästan uppnår 30 % och år 2013 är andelen kvinnor över 30 

%. Vilket innebär att det är den enda branschen som innehar en kvinnorepresentation över 30 

%. Carter et al. (2003) och Berger et al. (2013) anser att företag som befinner sig på 

heterogena marknader har en bättre möjlighet att förstå denna marknad om styrelsen i sig är 

heterogen. Detta kan vara en anledning till att konsumentvaror och tjänster ligger i topp år 

2013, då det är den marknad som anses mest heterogen.  

 

Teknologi- och telekombranschen har ett lågt medelvärde år 2011 men är den bransch som 

under tidsintervallet ökar mest procentuellt. Det är den enda branschen som årligen ökar den 

procentuella andelen kvinnor i bolagsstyrelsen under åren som undersöks. Finans och 

hälsovård är de enda branscherna som minskar den procentuella andelen kvinnor i 

bolagsstyrelserna från år 2011 till år 2013, dock är förändringen marginell. Bortsett från de 

två redan nämnda branscherna skiljer sig inte könsfördelningen nämnvärt åt mellan de övriga 

branscherna, vilket framgår av tabell 4.  
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4.4	  Framställning	  av	  Pearsons	  korrelationsanalys	  
 

För att undersöka studiens syfte används Pearsons korrelationsanalys, denna analys 

undersöker om det finns ett positivt, negativt eller inget samband alls mellan variablerna. 

Variablerna är andelen kvinnor i bolagsstyrelserna och bolagens lönsamhet. 

Korrelationsuträkningarna utförs för åren 2011, 2012 och 2013 på Large Cap-bolagen. 

	  

4.4.1	  År	  2011	  
  

I tabell 5 nedan presenteras resultatet ifrån Pearsons korrelationsanalys för år 2011. 

	  
	  

Pearsons korrelationsanalys 2011 

Variabler Avkastning  Andelen kvinnor 

Avkastning Pearsons korrelation 1 ,237 

Signifikansnivå  ,057 

Antal bolag 65 65 

Andelen kvinnor Pearsons korrelation ,237 1 

Signifikansnivå ,057  

Antal bolag 65 65 
Tabell	  5:	  Pearsons	  korrelationsanalys	  2011	  

 

Som korrelationsanalysen visar är korrelationskoefficienten 0,237 vilket tyder på att en låg 

samvariation föreligger mellan variablerna. Är korrelationskoefficienten +1 visar det att ett 

perfekt positivt samband existerar och är korrelationskoefficienten -1 innebär det att ett 

perfekt negativt samband föreligger mellan variablerna. Finns det absolut inget samband 

mellan variablerna är korrelationskoefficienten 0, om korrelationskoefficienten är nära 0 

betyder det att ett svagt samband finns mellan variablerna. För att kontrollera om ett samband 

är signifikant ska signifikansnivån vara lägre än 0,05. I detta fall är signifikansnivån 0,057 

och därför saknas signifikant samband.  
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4.4.2	  År	  2012	  
	  
I tabell 6 nedanför redovisas resultatet ifrån Pearsons korrelationsanalys för år 2012.   

 
 

Pearsons korrelationsanalys 2012 

Variabler Avkastning Andelen kvinnor 

Avkastning Pearsons korrelation 1 ,125 

Signifikansnivå  ,322 

Antal bolag 65 65 

Andelen kvinnor Pearsons korrelation ,125 1 

Signifikansnivå ,322  

Antal bolag 65 65 
Tabell	  6:	  Pearsons	  korrelationsanalys	  2012	  

 

År 2012 är korrelationskoefficienten 0,125 vilket innebär att svag samvariation mellan 

variablerna föreligger. Signifikansnivån är 0,322 och eftersom det är högre än 0,05 betyder 

det att det inte finns något signifikant samband. 

 

	  

4.4.3	  År	  2013	  
	  
I tabell 7 nedan framställs resultatet ifrån Pearsons korrelationsanalys för år 2013. 
 
 

Pearsons korrelationsanalys 2013 

Variabler Avkastning Andel kvinnor 

Avkastning Pearsons korrelation 1 ,187 

Signifikansnivå  ,135 

Antal bolag 65 65 

Andel kvinnor Pearsons korrelation ,187 1 

Signifikansnivå ,135  

Antal bolag 65 65 
Tabell	  7:	  Pearsons	  korrelationsanalys	  2013	  

 

År 2013 är signifikansnivån 0,135 och korrelationskoefficienten 0,187. Detta innebär att det 

finns en låg samvariation samt att det ej finns något signifikant samband mellan variablerna. 

Detta innebär att inget samband mellan variablerna finns.  
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5.	  Analys	  
Den data som insamlas analyseras i detta kapitel och kopplas med uppsatsens referensram 

för att finna förklaringar till varför resultaten ser ut som de gör. Kapitlet innehåller en analys 

av resultatet ifrån Pearsons korrelationsanalys.  

 

5.1	  Pearsons	  korrelationsanalys	  	  
 

Som nämnts tidigare i uppsatsen finns det skilda åsikter om hur heterogena bolagsstyrelser 

påverkar bolagens lönsamhet. En del hävdar att kvinnor i styrelserummen har en positiv 

inverkan på bolagens lönsamhet medan andra menar på att de har en negativ påverkan (Joecks 

et al., 2013; Smith et al., 2006). Andra forskare anser att det inte finns något samband mellan 

dessa variabler (Marinova et al., 2010; Miller och del Carmen Triana, 2009). Denna studie 

riktar sig mot Large Cap-bolagen på stockholmsbörsen för att undersöka om det finns något 

samband mellan variablerna på detta segment.  

 

Som korrelationsuträkningarna visar finns det inget samband mellan kvinnor i 

bolagsstyrelserna och bolagens lönsamhet under något av de tre utvalda åren. Då 

korrelationskoefficienten skiftar mellan 0,125 och 0,237 samt att signifikansnivån är högre än 

0,05 varje år, innebär det att det ej finns något samband mellan de utvalda variablerna. 

Undersökningens resultat stämmer överens med Marinova et al., (2010), Miller och del 

Carmen Triana (2009), Randøy et al., (2006) och Rose (2007) resultat. Marinova et al., (2010) 

finner i sin undersökning ett litet positivt samband mellan variablerna, men att det inte är 

signifikant vilket överensstämmer med denna studies resultat. Marinova et al., (2010) nämner 

att det kan bero på att lönsamma bolag väljer att ta in kvinnor i styrelserummen och att det 

därför inte är kvinnorna i sig som höjer lönsamheten för bolagen. Detta kan även vara en 

anledning till varför resultatet i denna undersökning är likvärdigt. Då denna studie inriktar sig 

mot de stora etablerade börsbolagen i Sverige som är förbi sin etableringsfas, därför kan de 

fokusera på andra aspekter än finansiella som till exempel jämställdhet och socialt ansvar.  

 

Miller och del Carmen Triana (2009) och Rose (2007) anser att kvinnor i bolagsstyrelser är i 

minoritet vilket innebär att de inte får någon betydande inverkan på styrelsearbetet.  

Kvinnorna som befinner sig i minoritet anpassar därigenom sitt eget beteende efter 

majoriteten för att bli accepterade, vilket leder till att den positiva effekten av 
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könsdiversifieringen uteblir (Rose, 2007).  I denna undersökning kan det konstateras att den 

genomsnittliga styrelsestorleken är 8 stycken varav 2 av dessa är kvinnor. Tidigare forskning 

som kommer fram till samma resultat som denna undersökning har problem med att andelen 

kvinnliga styrelserepresentanter är låg, endast runt cirka 5 %. De motiverar att den låga 

andelen kvinnor kan vara anledningen till att resultatet ser ut som det gör. Den här 

undersökningen har dock cirka 25 % kvinnliga styrelsemedlemmar inom de utvalda bolagen, 

vilket är betydligt mer än de tidigare undersökningarna med samma resultat. Men enligt 

Torchia et al. (2011) krävs det minst 3 stycken kvinnor i bolagsstyrelsen för att få en positiv 

effekt på lönsamheten och i denna undersökning är det vanligast att bolagsstyrelsen enbart 

består av 2 stycken kvinnor. Därför kan även denna undersökning lida av samma problem 

som Rose (2007) och Marinova et al. (2010), nämligen att kvinnorna utgör en för liten del av 

bolagsstyrelsen för att kunna påverka bolagens lönsamhet och arbete i övrigt.   

 

Ytterligare en orsak till att resultatet visar på inget samband, kan vara att det är komplext att 

mäta hur könsdiversifieringen i bolagsstyrelser påverkar bolagens lönsamhet. Eftersom det är 

flera olika faktorer som inverkar på bolagens lönsamhet och inte enbart könsfördelningen i 

styrelserummet (Randøy et al., 2006). Andra faktorer i en styrelsesammansättning som kan 

påverka bolagens lönsamhet är till exempel styrelseledamöternas: ålder, utbildning och 

etnicitet. Även storleken på styrelsen kan vara en faktor som inverkar på bolagens lönsamhet.  

 

Torchia et al. (2011) finner ett positivt samband mellan variablerna i sin undersökning vilket 

skiljer sig mot denna undersökning. Torchia et al. (2011) kategoriserar antalet kvinnor i fyra 

grupper (0 st, 1 st, 2 st och 3+ st) vilket denna undersökning ej gör, utan istället använder sig 

av den procentuella andelen kvinnor i korrelationsanalysen och det kan bidra till att resultaten 

skiljer sig. Smith et al. (2006) som även de finner ett positivt samband mellan variablerna 

fokuserar på kvinnliga arbetstagarrepresentanter, vilket denna undersökning utesluter då de 

utses genom en annan process. Smith et al. (2006) använder sig även av andra lönsamhetsmått 

till skillnad mot vad denna undersökning gör, vilket kan vara en anledning till att resultaten 

skiljer sig åt. De olika valen av mått för att undersöka variablerna inverkar på resultatets 

utgång då olika aspekter tas hänsyn till. 

 

Ahren och Dittmar (2012) genomför sin undersökning samtidigt som Norge inför lagstiftning 

angående minimumantal kvinnor i bolagsstyrelsen. Detta leder till speciella förhållanden då 

kvinnor tillsätts utan den rätta kompetensen. Det är en faktor att ta hänsyn till angående deras 
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resultat, att ett negativt samband föreligger mellan variablerna (ibid.) Bolagen som denna 

undersökning omfattar har ingen tvingande lagstiftning att utse kvinnliga styrelseledamöter, 

därav bör det anses att kvinnorna i denna studie innehar den rätta kompetensen. Vilket är en 

faktor till att denna undersöknings resultat skiljer sig ifrån Ahren och Dittmars.    

 

Joecks et al., (2013) i sin tur studerar tyska börsnoterade bolag där speciella förhållanden 

gällande styrelsearbetet råder. Författarna nämner att resultatet de kommer fram till inte är 

direkt överförbart på grund av de speciella förhållandena i Tyskland (ibid.). Detta är en 

anledning till att denna studies resultat skiljer sig ifrån Joecks et al., (2013). Då styrelsearbetet 

och dess uppbyggnad skiljer sig avsevärt mellan Sverige och Tyskland.  

 

Daunfeldt och Rudholm (2012) som granskar svenska bolag finner även de ett negativt 

samband mellan variablerna. Deras undersökning omfattar 20 487 stycken bolag som befinner 

sig på olika marknader och har olika storlekar (ibid.). Detta kan vara en anledning till att de 

får ett annat resultat än denna undersökning som endast fokuserar på de stora aktiebolagen, 

trots att empirin inhämtas från samma land.  

 

Avslutningsvis kan spridningen av tidigare forskningsresultat bero på nationella och 

organisatoriska kulturskillnader samt omvärldsfaktorer likt finanskrisen år 2008. Tidigare 

forskning som finner positivt samband äger alla rum innan år 2008. Dessa omvärldsfaktorer är 

viktiga att ta hänsyn till då de påverkar bolagens lönsamhet utan att de kan påverka det. 

Resultaten kan också påverkas av vilka länder och företag som undersöks eftersom de har 

olika kulturer och värderingar som skiljer sig åt, vilket i sin tur kan inverka på företagens 

jämställdhetssyn. 
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6.	  Slutsats	  
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dras utifrån det resultat som framkommer under 

arbetets gång.  Studiens syfte och forskningsfråga ges svar på och studiens praktiska samt 

teoretiska resultat redovisas. Kapitlet avslutas med metodkritik och förslag till vidare 

forskning.  

 

Studiens forskningsfråga lyder:  

 

v Finns det något samband mellan kvinnor i bolagsstyrelser och bolagens lönsamhet 

gällande de svenska bolagen noterade på Large Cap? 

 

Genom Pearsons korrelationsanalys kommer undersökningen fram till att det inte finns något 

samband mellan kvinnor i bolagsstyrelser och bolagens lönsamhet. Korrelationskoefficienten 

finner en låg samvariation men ingen signifikans som styrker detta. Det finns flera potentiella 

faktorer som kan inverka på studiens resultat. Bland annat är det komplext att mäta hur 

könsfördelningen inverkar på lönsamheten då det finns flera olika element som påverkar 

bolagens lönsamhet (Randøy et al., 2006). Om företagen kan höja sin lönsamhet enbart 

genom att tillsätta kvinnor i bolagsstyrelsen, skulle de flesta företagen göra detta.  

 

En annan faktor som inverkar på resultatet är att kvinnorna i bolagsstyrelserna i denna studie 

är en minoritet vilket innebär att det blir komplicerat för de att påverka lönsamheten och 

styrelsearbetet i övrigt. Torchia et al. (2011) kommer fram till att det krävs minst 3 stycken 

kvinnor i bolagsstyrelsen för att det ska uppstå en positiv effekt av könsdiversifieringen. 

Antalet kvinnor i denna undersökning är i genomsnitt 2 stycken och det innebär enligt 

Torchias et al. (2011) tidigare forskning att den positiva effekten ej kan uppnås. Detta kan 

vara en anledning till att de positiva effekterna som en heterogen gruppsammansättning bidrar 

med, som till exempel Ingeley och Van de Walt (2003) beskriver kan vara en ökad 

innovationsförmåga samt ett bredare fält av kompetens, uteblir i denna undersökning.  

 

Insamlingen av empirisk data inverkar också på undersökningarnas resultat eftersom det finns 

skillnader i nationer och organisationer som påverkar resultaten. Till exempel 

kulturskillnader, regelverk och olika värderingar är faktorer som inverkar på resultatet. Denna 



	   45	  

undersöknings resultat som visar att det ej föreligger något samband mellan kvinnor i 

bolagsstyrelser och bolagens lönsamhet är därför ej direkt överförbart till andra nationer.   

 

Utifrån undersökningen kan slutsatsen dras att det inte förekommer något samband mellan 

variablerna som är andel kvinnor i bolagsstyrelser och bolagens lönsamhet hos aktiebolagen 

som är noterade på den svenska Large Cap-listan. Även fast denna undersökning visar att det 

ej är motiverat sett till lönsamheten att tillsätta kvinnor i bolagsstyrelsen kan de bidra med 

andra positiva effekter. Som Adams och Ferreira (2009) nämner anses kvinnor vara bättre 

övervakare än män. Då undersökningen behandlar stora etablerade bolag som innehar en 

komplex och omfattande bolagsstyrning, där risken för intressekonflikter enligt Kassim och 

Menon (2003) är vanligare. Kvinnor kan då vara en faktor i att reducera denna typ av risk 

med principal-agent problem. Ytterligare en anledning till att eftersträva en jämnare 

könsfördelning inom bolagsstyrelserna är för att efterlikna hur samhället ser ut i övrigt och för 

att därigenom skapa en bättre förståelse mellan marknaden och dess aktörer. En könsblandad 

bolagsstyrelse bidrar nödvändigtvis inte med en direkt ekonomisk förtjänst men med ett 

socialt värde som i sin tur kan vara värdeskapande för organisationen (Gallego-Álvarez et al., 

2010).  

 

Då inget samband finnes i denna undersökning mellan kvinnor i bolagsstyrelser och bolagens 

lönsamhet kan det konstateras att kön ej bör vara det primära urvalskriteriet vid tillsättandet 

av styrelseledamot. Det är istället de personliga egenskaperna och kompetenser som borde 

värderas högst.   

	  

6.1	  Studiens	  resultat	  

	  
Studiens resultat presenteras i två olika avsnitt, dels det praktiska resultatet samt det teoretiska 

resultatet. Det praktiska resultatet ämnar åt att visa att bolagens lönsamhet ej kan höjas enbart 

genom att tillsätta kvinnor i bolagsstyrelserna. Det teoretiska resultatet ger en bild om hur 

kvinnor i bolagsstyrelserna inverkar på de svenska Large Cap-bolagens lönsamhet.   
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6.1.1	  Praktiskt	  resultat	  
	  
Denna uppsats praktiska resultat är att kvinnor i bolagsstyrelser ej samvarierar med bolagens 

lönsamhet hos de svenska aktiebolagen som är noterade på Large Cap-listan. Detta visar på att 

bolagen ej kan höja sin lönsamhet enbart genom att anställa kvinnor i bolagsstyrelsen. Om 

bolagen kan höja sin lönsamhet enbart genom att tillsätta kvinnor i bolagsstyrelsen, skulle 

givetvis alla bolag göra detta. 

	  

6.1.2	  Teoretiskt	  resultat	  	  

	  
Det teoretiska resultatet denna uppsats bidrar med är att redovisa hur kvinnor i 

bolagsstyrelserna inverkar på de stora svenska aktiebolagens lönsamhet. Denna uppsats skiljer 

sig ifrån tidigare forskning, då den enbart fokuserar på de stora svenska aktiebolagen som är 

noterade på Large Cap-listan. Daunfeldt och Rudholm (2012) som även de undersöker detta 

forskningsområde på den svenska marknaden fokuserar på bolag i alla olika storlekar. Det 

teoretiska resultatet denna uppsats bidrar med är att visa hur förhållandet mellan dessa 

variabler ser ut hos de svenska Large Cap-bolagen.  

	  

6.2	  Metodkritik	  och	  förslag	  på	  vidare	  forskning	  
 

Efter avslutat arbete har uppsatsens tänkbara brister framkommit. En eventuell brist i 

uppsatsen är att enbart ett lönsamhetsmått brukas. Om fler nyckeltal används skulle det 

innebära att en tydligare och mer heltäckande bild av företagens lönsamhet presenteras. Ifall 

fler lönsamhetsmått används ger det mer tyngd till undersökningens resultat.  

 

Ett större urval av bolag vore att föredra för att minska slumpens inverkan på resultatet.  

Eftersom denna undersökning inriktar sig mot de största och mest etablerade aktiebolagen i 

Sverige har de andra aktiebolagen medvetet valts bort. Denna undersökning använder sig av 

en korrelationsanalys för att undersöka studiens syfte om kvinnor i bolagsstyrelser har något 

samband med bolagens lönsamhet. På grund av detta har inte kausalitet mellan variablerna 

tagits till hänsyn vilket innebär att det ej går att se om ett orsakssamband föreligger. 

 
Ett förslag till vidare forskning kan därför vara att undersöka om könssammansättningen 

skiljer sig åt mellan Small Cap, Mid Cap och Large Cap-bolagen. Ett annat förslag är att 
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involvera flera nyckeltal, för att stärka resultaten. Vidare forskning bör även använda sig av 

en metod som mäter orsakssamband. Ytterligare ett förslag till vidare forskning kan vara att 

involvera flera variabler utöver kön, som till exempel etnicitet, ålder och utbildning i 

undersökningen.  
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Bilaga	  
I detta kapitel presenteras studiens insamlade data i fyra olika bilagor. Den första bilagan 

innehåller samtliga bolags avkastning på totalt kapital för år 2011, 2012 och 2013. De övriga 

bilagorna är sammanställningar över styrelsesammansättningen i de olika bolagen för 

respektive år.  

Bilaga	  1:	  Avkastning	  på	  totalt	  kapital	  

Bolagsnamn	   Bransch	  

Avkastning	  på	  
totalt	  kapital	  2013	  
(%)	  

Avkastning	  på	  
totalt	  kapital	  2012	  
(%)	  

Avkastning	  på	  
totalt	  kapital	  2011	  
(%)	  

Aktiebolaget	  
Industrivärden	   Finans	   	  	  	  16	   	  	  	  16,91	   -‐	  	  	  26,34	  
Atrium	  Ljungberg	  AB	   Finans	   	  	  	  6,47	   	  	  	  6,25	   	  	  	  6,88	  
Castellum	  Aktiebolag	   Finans	   	  	  	  7,37	   	  	  	  5,31	   	  	  	  5,94	  
Fabege	  AB	   Finans	   	  	  	  3,89	   	  	  	  3,63	   	  	  	  7,96	  
Fastighets	  AB	  Balder	   Finans	   	  	  	  8,97	   	  	  	  7,93	   	  	  	  10,76	  
Hufvudstaden	  AB	   Finans	   	  	  	  9,6	   	  	  	  6,98	   	  	  	  9,22	  
Intrum	  Justitia	  AB	   Finans	   	  	  	  11,97	   	  	  	  10,62	   	  	  	  11,35	  
Investment	  AB	  Kinnevik	   Finans	   	  	  	  12,73	   	  	  	  6,76	   	  	  	  10,01	  
Investmentaktiebolaget	  
Latour	   Finans	   	  	  	  4,41	   	  	  	  4,96	   	  	  	  6,89	  
Investor	  Aktiebolag	   Finans	   	  	  	  18,08	   	  	  	  11,76	   -‐	  	  	  5,47	  
JM	  AB	   Finans	   	  	  	  14,04	   	  	  	  12,22	   	  	  	  13,79	  
L	  E	  Lundbergföretagen	  
Aktiebolag	  (publ)	   Finans	   	  	  	  6,14	   	  	  	  5,44	   	  	  	  4,74	  
Melker	  Schörling	  AB	   Finans	   	  	  	  25,53	   	  	  	  33,87	   -‐	  	  	  17,21	  
Ratos	  AB	   Finans	   	  	  	  5,74	   	  	  	  5,29	   	  	  	  4,67	  
Wallenstam	  AB	   Finans	   	  	  	  5,56	   	  	  	  7,2	   	  	  	  6,12	  
AstraZeneca	  AB	   Hälsovård	   	  	  	  6,99	   	  	  	  7,61	   	  	  	  7,89	  
Elekta	  AB	  (publ)	   Hälsovård	   	  	  	  9,78	   	  	  	  12,58	   	  	  	  12,53	  
Getinge	  AB	   Hälsovård	   	  	  	  8,51	   	  	  	  9,38	   	  	  	  9,51	  
Meda	  Aktiebolag	   Hälsovård	   	  	  	  4,33	   	  	  	  5,19	   	  	  	  7,07	  
Swedish	  Orphan	  
Biovitrum	  AB	  (publ)	   Hälsovård	   -‐	  	  	  0,8	   -‐	  	  	  0,75	   -‐	  	  	  4,6	  
ABB	  Norden	  Holding	  AB	   Industri	   	  	  	  16,09	   	  	  	  13,24	   	  	  	  16,02	  
Aktiebolaget	  SKF	   Industri	   	  	  	  5,38	   	  	  	  12,27	   	  	  	  16,58	  
Aktiebolaget	  Volvo	   Industri	   	  	  	  2,18	   	  	  	  5,35	   	  	  	  7,87	  
Alfa	  Laval	  AB	   Industri	   	  	  	  13,51	   	  	  	  13,91	   	  	  	  14,86	  
ASSA	  ABLOY	  AB	   Industri	   	  	  	  10,7	   	  	  	  12,54	   	  	  	  9,5	  
Atlas	  Copco	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  19,85	   	  	  	  24,2	   	  	  	  24,42	  
Hexagon	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  9,1	   	  	  	  9,09	   	  	  	  8,13	  
Indutrade	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  12,44	   	  	  	  12,38	   	  	  	  15,26	  
Lifco	  AB	  (publ)	   Industri	   	  	  	  11,59	   	  	  	  10,82	   	  	  	  10,42	  
Loomis	  AB	   Industri	   	  	  	  11,85	   	  	  	  11,18	   	  	  	  10,95	  
NCC	  AKTIEBOLAG	   Industri	   	  	  	  7,33	   	  	  	  6,7	   	  	  	  6,36	  
NIBE	  Industrier	  AB	   Industri	   	  	  	  9,37	   	  	  	  9,57	   	  	  	  8,85	  
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Peab	  AB	   Industri	   	  	  	  2,68	   	  	  	  4,03	   	  	  	  5,3	  
SAAB	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  5,05	   	  	  	  7,41	   	  	  	  9,85	  
Sandvik	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  9,42	   	  	  	  13,38	   	  	  	  10,55	  
Securitas	  AB	   Industri	   	  	  	  8,39	   	  	  	  6,34	   	  	  	  8,43	  
Skanska	  AB	   Industri	   	  	  	  6,53	   	  	  	  4,82	   	  	  	  10,69	  
Trelleborg	  AB	   Industri	   	  	  	  9,49	   	  	  	  9,25	   	  	  	  8,58	  

AAK	  AB	  (publ)	  
Konsumentvar
or	  och	  tjänster	   	  	  	  11,35	   	  	  	  10,15	   	  	  	  9,28	  

Aktiebolaget	  Electrolux	  
Konsumentvar
or	  och	  tjänster	   	  	  	  2,27	   	  	  	  5,72	   	  	  	  4,39	  

Autoliv	  Holding	  AB	  
Konsumentvar
or	  och	  tjänster	   -‐	  	  	  0,02	   -‐	  	  	  0,02	   	  	  	  0	  

Axfood	  Aktiebolag	  
Konsumentvar
or	  och	  tjänster	   	  	  	  14,65	   	  	  	  13,63	   	  	  	  15,17	  

Betsson	  AB	  
Konsumentvar
or	  och	  tjänster	   	  	  	  17,17	   	  	  	  19,67	   	  	  	  24,76	  

H	  &	  M	  Hennes	  &	  
Mauritz	  AB	  

Konsumentvar
or	  och	  tjänster	   	  	  	  34,31	   	  	  	  37,04	   	  	  	  34,8	  

ICA	  Gruppen	  Aktiebolag	  
Konsumentvar
or	  och	  tjänster	   	  	  	  14,99	   	  	  	  3,27	   	  	  	  3,45	  

Modern	  Times	  Group	  
MTG	  AB	  

Konsumentvar
or	  och	  tjänster	   	  	  	  13,21	   	  	  	  18,64	   -‐	  	  	  5,05	  

Nobia	  AB	  
Konsumentvar
or	  och	  tjänster	   	  	  	  9,28	   -‐	  	  	  3,65	   	  	  	  2,29	  

Oriflame	  Cosmetics	  AB	  
Konsumentvar
or	  och	  tjänster	   	  	  	  20,27	   	  	  	  10,36	   	  	  	  16,41	  

Svenska	  Cellulosa	  
Aktiebolaget	  SCA	  

Konsumentvar
or	  och	  tjänster	   	  	  	  6,32	   	  	  	  4,64	   	  	  	  1,75	  

Swedish	  Match	  AB	  
Konsumentvar
or	  och	  tjänster	   	  	  	  26,14	   	  	  	  28,53	   	  	  	  25,78	  

Husqvarna	  Aktiebolag	  
Konsumentvar
or	  och	  tjänster	   	  	  	  7,48	   	  	  	  5,83	   	  	  	  5,57	  

SSAB	  AB	  
Råvaror	  och	  	  
bränsle	   -‐	  	  	  1,91	   -‐	  	  	  0,06	   	  	  	  3,95	  

BillerudKorsnäs	  
Aktiebolag	  (publ)	  

Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  4,66	   	  	  	  2,08	   	  	  	  10,71	  

Boliden	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  4,38	   	  	  	  10,39	   	  	  	  12,81	  

HEXPOL	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  21,64	   	  	  	  18,5	   	  	  	  17,49	  

Holmen	  Aktiebolag	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  2,93	   	  	  	  4,12	   	  	  	  0	  

Lundin	  Mining	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   -‐	  	  	  0,1	   	  	  	  1,02	   	  	  	  1,29	  

Lundin	  Petroleum	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  8,56	   	  	  	  17,33	   	  	  	  27,91	  

Stora	  Enso	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  0,36	   	  	  	  0,94	   	  	  	  0,78	  

Axis	  Aktiebolag	  
Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  32,96	   	  	  	  32,15	   	  	  	  0	  

Com	  Hem	  Holding	  AB	  
Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  4,24	   	  	  	  5,05	   	  	  	  0,11	  

Telefonaktiebolaget	  L	  
M	  Ericsson	  

Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  7,13	   	  	  	  4,42	   	  	  	  7,41	  
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Tele2	  AB	  
Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  5,68	   	  	  	  11,54	   	  	  	  15,15	  

TeliaSonera	  Aktiebolag	  
Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  10,03	   	  	  	  11,47	   	  	  	  12,01	  

Tieto	  Sweden	  
Professional	  Services	  
Aktiebolag	  

Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  0,02	   	  	  	  0,07	   	  	  	  0,07	  

 
 

Bilaga	  2:	  Styrelseledamöter	  år	  2013	  
	  

Bolagsnamn	   Bransch	  

Antal	  
styrelseledamöt
er	  2013	  

Antal	  kvinnliga	  
styrelseledamöter	  
2013	  

Procentuell	  
andel	  kvinnor	  
2013	  

Aktiebolaget	  
Industrivärden	   Finans	   	  	  	  7,0	   	  	  	  1,0	   14,29%	  
Atrium	  Ljungberg	  AB	   Finans	   	  	  	  6,0	   	  	  	  1,0	   16,67%	  
Castellum	  Aktiebolag	   Finans	   	  	  	  7,0	   	  	  	  3,0	   42,86%	  
Fabege	  AB	   Finans	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
Fastighets	  AB	  Balder	   Finans	   	  	  	  5,0	   	  	  	  1,0	   20%	  
Hufvudstaden	  AB	   Finans	   	  	  	  9,0	   	  	  	  2,0	   22,22%	  
Intrum	  Justitia	  AB	   Finans	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
Investment	  AB	  Kinnevik	   Finans	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
Investmentaktiebolaget	  
Latour	   Finans	   	  	  	  9,0	   	  	  	  3,0	   33,33%	  
Investor	  Aktiebolag	   Finans	   	  	  	  13,0	   	  	  	  3,0	   23,08%	  
JM	  AB	   Finans	   	  	  	  8,0	   	  	  	  3,0	   37,50%	  
L	  E	  Lundbergföretagen	  
Aktiebolag	  (publ)	   Finans	   	  	  	  8,0	   	  	  	  3,0	   37,50%	  
Melker	  Schörling	  AB	   Finans	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
Ratos	  AB	   Finans	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  
Wallenstam	  AB	   Finans	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  
AstraZeneca	  AB	   Hälsovård	   	  	  	  12,0	   	  	  	  3,0	   25%	  
Elekta	  AB	  (publ)	   Hälsovård	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
Getinge	  AB	   Hälsovård	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,58%	  
Meda	  Aktiebolag	   Hälsovård	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  
Swedish	  Orphan	  
Biovitrum	  AB	  (publ)	   Hälsovård	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  
ABB	  Norden	  Holding	  AB	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  1,0	   12,50%	  
Aktiebolaget	  SKF	   Industri	   	  	  	  9,0	   	  	  	  2,0	   22,22%	  
Aktiebolaget	  Volvo	   Industri	   	  	  	  9,0	   	  	  	  2,0	   22,22%	  
Alfa	  Laval	  AB	   Industri	   	  	  	  9,0	   	  	  	  2,0	   22,22%	  
ASSA	  ABLOY	  AB	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
Atlas	  Copco	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  10,0	   	  	  	  3,0	   30%	  
Hexagon	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  6,0	   	  	  	  3,0	   50%	  
Indutrade	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  1,0	   12,50%	  
Lifco	  AB	  (publ)	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25,00%	  
Loomis	  AB	   Industri	   	  	  	  5,0	   	  	  	  2,0	   40%	  
NCC	  AKTIEBOLAG	   Industri	   	  	  	  6,0	   	  	  	  2,0	   33,33%	  
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NIBE	  Industrier	  AB	   Industri	   	  	  	  6,0	   	  	  	  1,0	   16,67%	  
Peab	  AB	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
SAAB	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  12,0	   	  	  	  4,0	   33,33%	  
Sandvik	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  1,0	   12,50%	  
Securitas	  AB	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  3,0	   37,50%	  
Skanska	  AB	   Industri	   	  	  	  10,0	   	  	  	  2,0	   20%	  
Trelleborg	  AB	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

AAK	  AB	  (publ)	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  6,0	   	  	  	  3,0	   50%	  

Aktiebolaget	  Electrolux	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  10,0	   	  	  	  3,0	   30%	  

Autoliv	  Holding	  AB	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  7,0	   	  	  	  1,0	   14,29%	  

Axfood	  Aktiebolag	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  7,0	   	  	  	  3,0	   42,86%	  

Betsson	  AB	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  6,0	   	  	  	  1,0	   16,67%	  

H	  &	  M	  Hennes	  &	  Mauritz	  
AB	  

Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  8,0	   	  	  	  3,0	   37,50%	  

ICA	  Gruppen	  Aktiebolag	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  10,0	   	  	  	  3,0	   30%	  

Modern	  Times	  Group	  
MTG	  AB	  

Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  

Nobia	  AB	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  6,0	   	  	  	  2,0	   33,33%	  

Oriflame	  Cosmetics	  AB	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  9,0	   	  	  	  3,0	   33%	  

Svenska	  Cellulosa	  
Aktiebolaget	  SCA	  

Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  9,0	   	  	  	  2,0	   22,22%	  

Swedish	  Match	  AB	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  7,0	   	  	  	  3,0	   42,86%	  

Husqvarna	  Aktiebolag	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  8,0	   	  	  	  3,0	   37,50%	  

SSAB	  AB	  
Råvaror	  och	  	  
bränsle	   	  	  	  9,0	   	  	  	  1,0	   11,11%	  

BillerudKorsnäs	  
Aktiebolag	  (publ)	  

Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

Boliden	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

HEXPOL	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  6,0	   	  	  	  1,0	   16,67%	  

Holmen	  Aktiebolag	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  8,0	   	  	  	  1,0	   12,50%	  

Lundin	  Mining	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  8,0	   	  	  	  0,0	   0,00%	  

Lundin	  Petroleum	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

Stora	  Enso	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  10,0	   	  	  	  2,0	   20%	  

Axis	  Aktiebolag	  
Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  6,0	   1,0	   16,67%	  

Com	  Hem	  Holding	  AB	  
Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  6,0	   	  	  	  0,0	   0%	  

Telefonaktiebolaget	  L	  M	   Teknologi	  och	   	  	  	  12,0	   	  	  	  3,0	   25%	  
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Ericsson	   telekom	  

Tele2	  AB	  
Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

TeliaSonera	  Aktiebolag	  
Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  8,0	   	  	  	  3,0	   37,50%	  

Tieto	  Sweden	  
Professional	  Services	  
Aktiebolag	  

Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

	  
	  

Bilaga	  3:	  Styrelseledamöter	  år	  2012	  
	  

Bolagsnamn	   Bransch	  

Antal	  
styrelseledamöt
er	  2012	  

Antal	  kvinnliga	  
styrelseledamöter	  
2012	  	  

Procentuell	  
andel	  kvinnor	  
2012	  

Aktiebolaget	  
Industrivärden	   Finans	   	  	  	  7,0	   1,0	   14,29%	  
Atrium	  Ljungberg	  AB	   Finans	   	  	  	  6,0	   	  	  	  1,0	   16,67%	  
Castellum	  Aktiebolag	   Finans	   	  	  	  7,0	   	  	  	  3,0	   42,86%	  
Fabege	  AB	   Finans	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
Fastighets	  AB	  Balder	   Finans	   	  	  	  5,0	   	  	  	  1,0	   20%	  
Hufvudstaden	  AB	   Finans	   	  	  	  9,0	   	  	  	  2,0	   22,22%	  
Intrum	  Justitia	  AB	   Finans	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  
Investment	  AB	  Kinnevik	   Finans	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  
Investmentaktiebolaget	  
Latour	   Finans	   	  	  	  9,0	   	  	  	  3,0	   33,33%	  
Investor	  Aktiebolag	   Finans	   	  	  	  13,0	   	  	  	  3,0	   23,08%	  
JM	  AB	   Finans	   	  	  	  7,0	   	  	  	  3,0	   42,86%	  
L	  E	  Lundbergföretagen	  
Aktiebolag	  (publ)	   Finans	   	  	  	  8,0	   	  	  	  3,0	   37,50%	  
Melker	  Schörling	  AB	   Finans	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
Ratos	  AB	   Finans	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  
Wallenstam	  AB	   Finans	   	  	  	  5,0	   	  	  	  2,0	   40%	  
AstraZeneca	  AB	   Hälsovård	   	  	  	  12,0	   	  	  	  3,0	   25%	  
Elekta	  AB	  (publ)	   Hälsovård	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
Getinge	  AB	   Hälsovård	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  
Meda	  Aktiebolag	   Hälsovård	   	  	  	  7,0	   	  	  	  1,0	   14,29%	  
Swedish	  Orphan	  
Biovitrum	  AB	  (publ)	   Hälsovård	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  
ABB	  Norden	  Holding	  AB	   Industri	   8,0	   1,0	   12,50%	  
Aktiebolaget	  SKF	   Industri	   	  	  	  9,0	   	  	  	  3,0	   33,33%	  
Aktiebolaget	  Volvo	   Industri	   	  	  	  9,0	   	  	  	  2,0	   22,22%	  
Alfa	  Laval	  AB	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
ASSA	  ABLOY	  AB	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
Atlas	  Copco	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  9,0	   	  	  	  3,0	   33,33%	  
Hexagon	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  
Indutrade	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  7,0	   	  	  	  1,0	   14,29%	  
Lifco	  AB	  (publ)	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25,00%	  
Loomis	  AB	   Industri	   	  	  	  6,0	   	  	  	  2,0	   33,33%	  
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NCC	  AKTIEBOLAG	   Industri	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  
NIBE	  Industrier	  AB	   Industri	   	  	  	  6,0	   	  	  	  1,0	   16,67%	  
Peab	  AB	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
SAAB	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  12,0	   	  	  	  3,0	   25%	  
Sandvik	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  1,0	   12,50%	  
Securitas	  AB	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  3,0	   37,50%	  
Skanska	  AB	   Industri	   	  	  	  9,0	   	  	  	  2,0	   22,22%	  
Trelleborg	  AB	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

AAK	  AB	  (publ)	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  8,0	   	  	  	  1,0	   12,50%	  

Aktiebolaget	  Electrolux	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  9,0	   	  	  	  3,0	   33,33%	  

Autoliv	  Holding	  AB	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  9,0	   	  	  	  1,0	   11,11%	  

Axfood	  Aktiebolag	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  7,0	   	  	  	  4,0	   57,14%	  

Betsson	  AB	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  7,0	   	  	  	  1,0	   14,29%	  

H	  &	  M	  Hennes	  &	  Mauritz	  
AB	  

Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  8,0	   	  	  	  3,0	   37,50%	  

ICA	  Gruppen	  Aktiebolag	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  

Modern	  Times	  Group	  
MTG	  AB	  

Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

Nobia	  AB	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  

Oriflame	  Cosmetics	  AB	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  9,0	   	  	  	  3,0	   33%	  

Svenska	  Cellulosa	  
Aktiebolaget	  SCA	  

Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  9,0	   	  	  	  2,0	   22,22%	  

Swedish	  Match	  AB	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  6,0	   	  	  	  2,0	   33,33%	  

Husqvarna	  Aktiebolag	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  9,0	   	  	  	  3,0	   33,33%	  

SSAB	  AB	  
Råvaror	  och	  	  
bränsle	   	  	  	  9,0	   	  	  	  1,0	   11,11%	  

BillerudKorsnäs	  
Aktiebolag	  (publ)	  

Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

Boliden	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

HEXPOL	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  6,0	   	  	  	  1,0	   16,67%	  

Holmen	  Aktiebolag	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  9,0	   	  	  	  1,0	   11,11%	  

Lundin	  Mining	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  8,0	   	  	  	  0,0	   0,00%	  

Lundin	  Petroleum	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  7,0	   	  	  	  1,0	   14,29%	  

Stora	  Enso	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  8,0	   	  	  	  1,0	   12,50%	  

Axis	  Aktiebolag	  
Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  6,0	   	  	  	  1,0	   16,67%	  

Com	  Hem	  Holding	  AB	  
Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  6,0	   	  	  	  0,0	   0,00%	  



	   61	  

Telefonaktiebolaget	  L	  M	  
Ericsson	  

Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  13,0	   	  	  	  4,0	   30,77%	  

Tele2	  AB	  
Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  

TeliaSonera	  Aktiebolag	  
Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

Tieto	  Sweden	  
Professional	  Services	  
Aktiebolag	  

Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

	  
	  

Bilaga	  4:	  Styrelseledamöter	  år	  2011	  
	  

Bolagsnamn	   Bransch	  

Antal	  
styrelseledamöt
er	  2011	  

Antal	  kvinnliga	  
styrelseledamöter	  
2011	  

Procentuell	  
andel	  kvinnor	  
2011	  

Aktiebolaget	  
Industrivärden	   Finans	   7,0	   1,0	   14,29%	  
Atrium	  Ljungberg	  AB	   Finans	   	  	  	  7,0	   	  	  	  1,0	   14,29%	  
Castellum	  Aktiebolag	   Finans	   	  	  	  6,0	   	  	  	  2,0	   33,33%	  
Fabege	  AB	   Finans	   	  	  	  9,0	   	  	  	  2,0	   22,22%	  
Fastighets	  AB	  Balder	   Finans	   	  	  	  5,0	   	  	  	  1,0	   20%	  
Hufvudstaden	  AB	   Finans	   	  	  	  9,0	   	  	  	  2,0	   22,22%	  
Intrum	  Justitia	  AB	   Finans	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  
Investment	  AB	  Kinnevik	   Finans	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  
Investmentaktiebolaget	  
Latour	   Finans	   	  	  	  9,0	   	  	  	  3,0	   33,33%	  
Investor	  Aktiebolag	   Finans	   	  	  	  11,0	   	  	  	  3,0	   27,27%	  
JM	  AB	   Finans	   	  	  	  7,0	   	  	  	  3,0	   42,86%	  
L	  E	  Lundbergföretagen	  
Aktiebolag	  (publ)	   Finans	   	  	  	  8,0	   	  	  	  3,0	   37,50%	  
Melker	  Schörling	  AB	   Finans	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  
Ratos	  AB	   Finans	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
Wallenstam	  AB	   Finans	   	  	  	  5,0	   	  	  	  2,0	   40%	  
AstraZeneca	  AB	   Hälsovård	   	  	  	  11,0	   	  	  	  3,0	   27,27%	  
Elekta	  AB	  (publ)	   Hälsovård	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
Getinge	  AB	   Hälsovård	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,58%	  
Meda	  Aktiebolag	   Hälsovård	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
Swedish	  Orphan	  
Biovitrum	  AB	  (publ)	   Hälsovård	   	  	  	  6,0	   	  	  	  2,0	   33,33%	  
ABB	  Norden	  Holding	  AB	   Industri	   8	   1	   12,50%	  
Aktiebolaget	  SKF	   Industri	   	  	  	  9,0	   	  	  	  3,0	   33,33%	  
Aktiebolaget	  Volvo	   Industri	   	  	  	  9,0	   	  	  	  2,0	   22,22%	  
Alfa	  Laval	  AB	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
ASSA	  ABLOY	  AB	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
Atlas	  Copco	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  9,0	   	  	  	  3,0	   33,33%	  
Hexagon	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  
Indutrade	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  7,0	   	  	  	  1,0	   14,29%	  
Lifco	  AB	  (publ)	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25,00%	  
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Loomis	  AB	   Industri	   	  	  	  6,0	   	  	  	  2,0	   33,33%	  
NCC	  AKTIEBOLAG	   Industri	   	  	  	  6,0	   	  	  	  2,0	   33,33%	  
NIBE	  Industrier	  AB	   Industri	   	  	  	  6,0	   	  	  	  1,0	   16,67%	  
Peab	  AB	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  
SAAB	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  12,0	   	  	  	  3,0	   25%	  
Sandvik	  Aktiebolag	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  1,0	   12,50%	  
Securitas	  AB	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  3,0	   37,50%	  
Skanska	  AB	   Industri	   	  	  	  9,0	   	  	  	  2,0	   22,22%	  
Trelleborg	  AB	   Industri	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

AAK	  AB	  (publ)	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  9,0	   	  	  	  1,0	   11,11%	  

Aktiebolaget	  Electrolux	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  9,0	   	  	  	  4,0	   44,44%	  

Autoliv	  Holding	  AB	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  9,0	   	  	  	  1,0	   11,11%	  

Axfood	  Aktiebolag	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  7,0	   	  	  	  4,0	   57,14%	  

Betsson	  AB	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  7,0	   	  	  	  1,0	   14,29%	  

H	  &	  M	  Hennes	  &	  Mauritz	  
AB	  

Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  8,0	   	  	  	  3,0	   37,50%	  

ICA	  Gruppen	  Aktiebolag	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  

Modern	  Times	  Group	  
MTG	  AB	  

Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

Nobia	  AB	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  8,0	   	  	  	  3,0	   37,50%	  

Oriflame	  Cosmetics	  AB	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  9,0	   	  	  	  3,0	   33%	  

Svenska	  Cellulosa	  
Aktiebolaget	  SCA	  

Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  8,0	   	  	  	  1,0	   12,50%	  

Swedish	  Match	  AB	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  6,0	   	  	  	  2,0	   33,33%	  

Husqvarna	  Aktiebolag	  
Konsumentvaro
r	  och	  tjänster	   	  	  	  9,0	   	  	  	  3,0	   33,33%	  

SSAB	  AB	  
Råvaror	  och	  	  
bränsle	   	  	  	  9,0	   	  	  	  1,0	   11,11%	  

BillerudKorsnäs	  
Aktiebolag	  (publ)	  

Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  7,0	   	  	  	  2,0	   28,57%	  

Boliden	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

HEXPOL	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  6,0	   	  	  	  1,0	   16,67%	  

Holmen	  Aktiebolag	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  9,0	   	  	  	  1,0	   11,11%	  

Lundin	  Mining	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  8,0	   	  	  	  0,0	   0,00%	  

Lundin	  Petroleum	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

Stora	  Enso	  AB	  
Råvaror	  och	  
bränsle	   	  	  	  7,0	   	  	  	  1,0	   14,29%	  

Axis	  Aktiebolag	  
Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  6,0	   	  	  	  1,0	   16,67%	  
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Com	  Hem	  Holding	  AB	  
Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  6,0	   	  	  	  0,0	   0,00%	  

Telefonaktiebolaget	  L	  M	  
Ericsson	  

Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  12,0	   	  	  	  2,0	   16,67%	  

Tele2	  AB	  
Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

TeliaSonera	  Aktiebolag	  
Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  8,0	   	  	  	  2,0	   25%	  

Tieto	  Sweden	  
Professional	  Services	  
Aktiebolag	  

Teknologi	  och	  
telekom	   	  	  	  7,0	   	  	  	  1,0	   14,28%	  

	  


