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Abstrakt 
Problem:  
Investeraren går idag igenom flera val när det kommer till att välja företag att investera i 
eller ej. Det har blivit allt viktigare att inte endast granska företagets finansiella hälsa 
utan även se hur företaget arbetar i enlighet med sina egna värderingar. Valberedningen 
väljer styrelsen och styrelsen väljer tillsammans med aktieägarna valberedningen på 
företagets årsstämma. Därmed är det upp till valberedningen att ta in nya 
styrelsemedlemmar och därför har man också som investerare chans att påverka 
valberedningens arbete. Vilket i sin tur betyder att man som investerare kan påverka hur 
företagets styrelse ser ut. Problemet denna uppsts undersöker är hur företagets 
lönsamhet påverkas av att ha en jämställd styrelse.  
 
Syfte:  
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan 
företagets lönsamhet och jämställda styrelser. Där en jämställd styrelse är en styrelse 
som består av minst 40% av båda könen. Därefter då ställa sig till huruvida 
bolagsstyrelser bör eftersträva jämställdhet eller inte mätt i företagens lönsamhet.  
 
Metod: 
För att kunna besvara de hypoteser som ställts i uppsatsen genomförs fyra olika 
regressioner och en korrelationsmatris. Därmed tillämpas en kvantitativ undersökning 
på 43 svenska börsnoterade bolag under åren 2012 till och med 2017. Lönsamhet mäts 
genom måtten ROE, avkastning på eget kapital, som är ett redovisningsbaserat mått och 
Tobin’s Q vilket är ett marknadsbaserat mått.  
 
Analys och slutsats: 
Genom den undersökning som görs kommer man fram till att det finns ett signifikant 
positivt samband mellan Tobin’s Q och jämställda styrelser. Det innebär att det är 
lönsamt för företagen att ha en jämställd styrelse och därmed något som bör eftersträvas 
i bolagen. Dessutom innebär det att investerarna ska uppmuntra valberedningen att 
arbeta mot jämställda styrelsegrupper i börsbolagen. Detta eftersom jämställda styrelser 
ökar företagets lönsamhet. Däremot finner man inget samband mellan lönsamhetsmåttet 
ROE och jämställda styrelser.  
 
Nyckelord 
Jämställdhet, Sverige, lönsamhet, bolagsstyrelser, marknadsbaserat, redovisingsbaserat  
 
 
 
Tack 
Jag vill börja med att tacka alla som givit mig hjälp under uppsatsen skrivande. Min 
familj som givit mig bra diskussioner inom ämnet och inspiration för undersökningen. 
Mina vänner som stöttade mig när allting känns överväldigande. Men också ett stort 
tack till min handledare Magnus Willesson som givit mig rådgivning, inspiration och 
ställt kritiska frågor som gjort att uppsatsen nått högre nivå. Jag vill också passa på att 
tacka Håkan Locking som givit god konstruktiv kritik vid seminarierna och för den 
hjälp du gett i vägledningen i STATA. Till sist vill jag tacka mina opponenter vid 
seminarierna för god konstruktiv kritik som förbättrat denna uppsats.  
 



  
 

ii 

Innehåll 
1 Inledning ___________________________________________________________ 1	

2 Problemdiskussion ___________________________________________________ 2	

3 Frågeställning & Syfte ________________________________________________ 4	

4 Teori ______________________________________________________________ 5	
4.1 Tidigare Studier __________________________________________________ 5	
4.2 Redovisningsteori _________________________________________________ 9	

4.2.1 Agentteori ____________________________________________________ 9	
4.2.2 Legitimitetsteorin ______________________________________________ 9	

4.3 Kvinnligt och Manligt ledarskap ____________________________________ 10	
4.4 Anders väljer Anders _____________________________________________ 12	
4.5 Lönsamhetsmått _________________________________________________ 13	

4.5.1 ROE _______________________________________________________ 13	
4.5.2 Tobin’s Q ___________________________________________________ 14	

5 Metod ____________________________________________________________ 16	
5.1 Urval __________________________________________________________ 16	
5.2 Valda lönsamhetsmått _____________________________________________ 17	

5.2.1 ROE _______________________________________________________ 17	
5.2.2 Tobin’s Q ___________________________________________________ 18	
5.2.3 Redovisningsbaserat och Marknadsbaserat ________________________ 18	

5.3 Hypotesformulering ______________________________________________ 19	
5.4 Metodik ________________________________________________________ 20	

5.4.1 Beroende variablerna och förklarings variabler _____________________ 21	
5.4.2 Kontroll variabler ____________________________________________ 21	

5.5 Korrelationstest __________________________________________________ 22	
5.6 Regressionsanalys ________________________________________________ 22	

6 Resultat ___________________________________________________________ 24	
6.1 Beskrivande Statistik _____________________________________________ 24	
6.2 Korrelation _____________________________________________________ 25	
6.3 Regression enligt random effects ____________________________________ 26	

7 Analys ____________________________________________________________ 29	

8 Sammanfattning & Slutsats __________________________________________ 34	

Referenser ___________________________________________________________ 1	
 



  
 

1 
 

1 Inledning 
När man som investerare väljer att investera i ett företag eller inte gör man oftast en 

bedömning över företagets finansiella hälsa. Det kan var att man gör egna analyser av 

företaget eller tar del av andras. Vissa köper utefter exempelvis PE-tal och andra 

chansar och hoppas på en bra avkastning. Något som dock blivit viktigare är att titta 

etiskt på företagen, hur arbetar företaget för att nå upp till de påtryckningar som finns 

från samhället (Deegan & Unerman, 2011). Detta är något som gör att allt fler 

investerare inte endast tittar på företagets finansiella hälsa utan även på hur företaget 

arbetar i enlighet med sina egna värderingar.  

 

Detta kan visas genom att företag som har mer än 250 anställda, omsätter mer än 175 

miljoner i deras balansomslutning eller har en nettoomsättning på minst 350 miljoner 

måste lämna in en hållbarhetsrapportering (FAR, 2017). Vilket är ett tydligt tecken på 

att det blivit viktigare för företagen att inte bara visa upp en årsredovisning för deras 

aktieägare utan även hur företaget arbeta mot ökad hållbarhet. Även om denna uppsats 

inte kommer handla om hållbarhet är det ett samhällsproblem som nu tvingat företagen 

att uppvisa deras faktiska arbete. Det har även gjort det mycket enklare för både 

aktieägare och företaget att se vad det är som företaget gör.  

 

I Sverige har man ett företag som heter AllBright som arbetar för att upplysa samhället 

över hur jämställdheten ser ut på den svenska börsmarknaden (AllBright, 2017). Där 

finns det tre olika listor företagen kan befinna sig på. Den är uppbyggd som ett trafikljus 

där grön är de som anses vara bäst. Om företaget befinner sig på den gröna listan är 

styrelsen jämställd. Företag som har inkluderat båda könen men inte är jämställd 

hamnar de på den orange listan. Den röda listan hamnar företaget på om endast ett kön 

finns representerat. Detta gör att det är mycket enkelt för aktieägaren att upplysa sig 

själv över hur det ser ut i de företagen man investerat i. Däremot visar inte denna listan 

hur företagets lönsamhet påverkats av detta. Vilket leder oss in i ämnet som denna 

uppsatsen vill besvara, nämligen hur företagets lönsamhet påverkas av jämställda 

styrelser.  
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2 Problemdiskussion 
Under de senaste åren har en hel del undersökningar på liknande ämnen gjorts som tar 

upp både fördelar och nackdelar med att ha en jämställd styrelse. Campbell & Minguez 

Vera (2010) väljer att dela upp jämställdheten i två olika delar. Den ena är den etiska 

delen som syftar till att kvinnor inte kan exluderas endast baserat på deras kön. Där man 

menar att kvinnan inte kan väljas bort framför en man endast för att han är man och hon 

är kvinna, detta skulle nämligen leda till att man exluderar halva världsbefolkningen. 

Szydlo (2015) menar dessutom att om man väljer att exludera kvinnor baserat på deras 

kön så nyttjar man inte den mänskliga resursen. Detta skulle leda till att världens 

ekonomiska tillväxt inte ökar i den takt som den skulle gjort genom att nyttja all den 

mänskliga resursen. Den andra delen, den ekonomiska, menar att de bolag som väljer att 

inte anställa den mest lämpade personen för arbetet kommer att drabba företagets 

lönsamhet negativt (Campbell & Minguez Vera, 2010). Det kommer ge företaget ett 

sämre finansiellt läge, och av den anledningen så måste man anställa rätt person till rätt 

arbete oavsett kön. Alltså kan kan man inte ta hänsyn till könsfördelningen i en 

bolagsstyrelse.  

 

Szydlo (2015) menar på att genom att inkludera kvinnor i styrelsen så tenderar företaget 

att presterar bättre, detta eftersom de öppnar upp för flera olika erfarenheter, ideer och 

tankar som tillkommer vid mångfald. Dessutom så tenderar jämställda styrelser att ha 

högre aktiekursutveckling, högre avkastning på investerat kapital och även högre 

avkastning på eget kapital.   

 

Det finns alltså de som menar på att jämställdhet i företagen är att eftersträva. Men det 

finns också dem som hävdar att om valberedningen ska förväntas granska fler 

kandidater, behöver också valberedningen lägga ner mer tid (Szydlo, 2015). Vilket 

skulle ge upphov till ökade kostnader för företaget. Dessutom menar Szydlo att man 

ofta söker efter kandidater som passar bra in i den redan existerande styrelsen. Detta gör 

att det är enklare för valberedningen att placera in individer med liknande egenskaper än 

de med olika. Det finns dessutom de som hävdar att en grupp med liknande individer är 

mindre kostsamma och dessutom enklare att styra. Att då valberedningen arbetar för att 

skapa mångfald i styrelsen skulle leda till ökade kostnader för företaget. Vilket i 

slutänden skulle leda till att att den vinsten som företaget gör genom en jämställd 

styrelse, skulle försvinna genom processen att arbeta sig dit.  
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I november 2012 gick Europa Kommissionen ut med att man till 2020 vill ha jämställda 

styrelser i stora företag. De man vill se är att det finns minst 40% kvinnor i 

bolagstyrelserna. Europa Kommissionen skriver att man valde att lagstifta detta 

eftersom man inte ser en utvckling i tillräckligt snabb form. Sedan 2003 har andelen 

kvinnliga styrelseledamöter ökat med i genomsnitt 0,6 procenenheter. Deras 

förhoppning med lagstiftningen är att alla kandidater ska granskas av valberedningen, 

och att när två kandidater med olika kön men med liknande meriter står emot varandra. 

Då ska de könet som är under representerat i styrelsen erbjudas rollen. Kommissionen 

är dock mycket tydliga med att det fortfarande är kandidatens meriter som skall avgöra 

vem som skall erbjudas platsen.  

 

En roll i styrelsen innebär en roll att kunna påverka företaget i stort. Enligt Bolagsverket 

(2016) ska styrelsen leda bolaget, hålla i och kalla in rätt personer till bolagsstämman, 

betala skatt för företaget, upprätta årsredovisningar och tillhandahålla bolagsverket med 

dessa. Detta innebär att en person som sitter med i en styrelse har stor makt över vad 

företaget gör och inte gör, vilket betyder att man har en roll att kunna påverka företaget.  

 

Något som är viktigt att påpeka är att valberedningen röstas fram på årsstämman av de 

personer som har rätt till att rösta, vilka i första hand är aktieägarna (Bolagsverket, 

2018). Styrelsen väljs sedan av valberedningen, det betyder att i grund och botten har 

man som aktieägare en möjlighet att påverka vilka som sitter i styrelsen. Eftersom man 

har makt genom att rösta och därmed kan påverka vilka personer som sitter med i 

valberedningen. Det som kvarstår är hur företagets lönsamhet påverkas av att ha en 

jämställd styrelse.  

 

Det finns alltså både lagtsiftning som kommer tvinga företagen att ha jämställda 

styrelser och ett driv i samhället att arbeta för jämställdhet. Det finns också en möjlighet 

för de aktieägare som vill se jämställda styrelser att göra sin röst hörd och påverka 

valberedningen. Det som kvarstår är hur företagens lönsamhet faktiskt påverkas av att 

ha en jämställd styrelse. Detta är något som denna uppsats hoppas kunna svara på, 

eftersom man vill undersöka sambandet mellan jämställda styrelser och företagens 

lönsamhet.  
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3 Frågeställning & Syfte  
Det som denna uppsats ämnar att besvaras är hur företagets lönsamhet påverkas av en 

jämställd styrelse. Genom att studera företagens styrelse, deras lönsamhet och 

sambandet mellan dessa. Där problemet ligger i huruvida företagets lönsamhet påverkas 

av att ha en jämställd styrelse och hur i sådana fall. Uppsatsen vill därmed visa för 

investerare hur det ser ut på den svenska marknaden. Hur de största börsnoterade 

bolagens, de på large cap Stockholm, lönsamhet påverkas av att ha jämställda styrelser.  

 

I denna uppsats så kommer en jämställd styrelse att vara en styrelse som består av minst 

40% av båda könen. Detta väljs utefter att Europa Kommisionen (2012) valt att lagstifta 

40% kvinnor i bolagsstyrelserna i stora företag till 2020 och därmed anses det rimligt att 

även denna uppsats skall anta jämställdhet om 40%. Med detta sagt blir frågeställningen 

i denna uppsats: 

 

• Är jämställdhet något man bör eftersträva i bolagsstyrelsen, mätt i företagets 

lönsamhet?  

 

Syftet med uppsatsen är att genom en kvantitativ studie undersöka hur svenska 

börsnoterade bolags lönsamhet påverkas av jämställda styrelser. Genom uppsatsen 

hoppas man även kunna upplysa de aktieägare som finns i bolagen och framtida hur 

jämställdheten ser ut i bolagen och huruvida detta påverkar företagets lönsamhet eller 

inte. Uppsatsen kommer att besvara ett antal hypoteser som sedan kommer hjälpa oss att 

svara på den frågeställning som finns. Därmed vill man dra slutsatsen om jämställdhet 

bör eftersträvas i bolagsstyrelse, i form av ett positivt samband mellan lönsamhet och 

jämställdhet eller om det är något som företagen inte behöver eftersträva.  
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4 Teori  

4.1 Tidigare Studier  

Som tidigare nämnts finns det många studier där liknande undersökningar har gjorts 

under de senaste åren. I en studie av Campell & Minguez Vera (2010) undersöker man 

hur aktiemarknaden i Spanien reagerar vid meddelandet om att en kvinna blivit tilldelad 

en styrelseplats och hur detta påverkade företagets värde. Där kom de fram till att 

kvinnliga styrelsemedlemmar har en positiv påverkan på företagets värde och att 

aktiemarknaden reagerar positivt vid meddelande om att en kvinna blivit tilldelad en 

styrelseplats.  

 

Darmadi (2013) kom i sin studie fram till att närvarande av kvinnliga ledamöter i 

styrelsen påverkar företagets lönsamhet negativt genom att mäta lönsamheten med hjälp 

av Tobin’s Q och avkastning på tillgångar (ROA). Till högre grad skulle dessutom 

kvinnliga styrelseledamöter finnas i mindre företag som är familjeföretag och att det 

därmed är svårare för kvinnor att ges möjligheten att vara styrelseledamöter i större 

företag.  

 

Haslam et al (2010) kom i deras studie fram till att det inte fanns någon relation mellan 

närvarande av kvinnliga ledamöter i styrelsen, företagets avkastning på eget kapital och 

avkastning på tillgångar. Deras studie visade dock att det fanns ett negativt samband 

mellan närvarande av kvinnor i styrelsen och Tobin’s Q. Däremot fann de inga bevis 

som tyder på att kvinnliga ledamöter blir tilldelade vissa ledarroller i företag som 

misslyckats eller att kvinnliga ledamöter skulle förstöra företagets prestationer.  

 

I Chapple & Humphrey (2014) studie i Australien fann man inte någon koppling mellan 

företagets prestation och jämställdhet i styrelsen. De fann inga skillnader mellan 

mansdominerade styrelser och jämställda styrelser genom att granska företags 

prestationer. Dock fann de att mer än en kvinlig ledamot i styrelsen är associerat med 

lägre avkastning för företaget. Vidare skriver de att deras undersökning visat att större 

företag med lägre risk tenderar att ha mer jämställda styrelser.  

 

Reguera-Alvardo, Fuentes & Laffarga (2017) studie i Spanien visar på att det finns ett 

positivt samband mellan jämställdhet i styrelsen och företagets ekonomiska resultat. 



  
 

6 

Genom att ha kvinnliga ledamöter i styrelsen beskriver de också att detta ska addera 

värde till företaget eftersom det tillför nya ideer, erfarenheter och perspektiv till 

styrelsen.   

 

Khetarpal Sanan (2016) studie i Indien visar på att det finns ett positivt samband mellan 

andelen kvinnliga ledamöter i styrelsen och företagets prestation. Genom studien har det 

också visats att företag med endast en kvinnlig styrelsemedlem ökar under de 

studerande åren, däremot så har företag med två, tre eller fler kvinnliga ledamöter inte 

ökat i samma takt utan snarare hållit sig oförändrad.   

 

Wang & Kelan (2013) studie i Norge undersöker hur sannolikheten att företag har 

kvinnliga styrelseledamöter och kvinnliga VDar innan, under och efter kvoteringen 

införts. Deras studier väljer att jämföra hur manliga och kvinnliga kandidater väljs in 

baserat på bland annat ålder, utbildning och nationalitet. De kommer fram till att 

kvoteringen har hjälp kvinnor att bli tilldelade VD positioner, att erfarenheten för 

kvinnliga styrelseledamöter är högre än mäns innan kvoterings perioden, men mer jämn 

efter att kvoteringen införts, även åldern för kvinnor blir mer lik mäns efter kvotering. 

Däremot fann det inga bevis på att nationalitet bidrog till ökad eller minskad andel 

kvinnliga styrelseledamöter och VDar.  

 

Wang och Kelan (2013) kommer i sin undersökning fram till att innan Norge valde att 

införa kvotering så krävdes det mycket högre meriter och erfarenheter, för att kvinnor 

skulle väljas in än män. Wang & Kelan baserar detta på att företagen vid införandet av 

kvotering tvingades ta in fler kvinnor och därmed sänkte kraven, detta ledde då till att 

kraven nu är mer jämna mellan kvinnor och män. Däremot menar de på att införandet av 

kvotering har lett till att många oerfarna kvinnor blivit tilldelade styrelseledamots roller 

och att detta har påverkat företagen negativt. O andra sidan menar Holzhammer (2014) 

att när kvinnor ges möjlighet att gå igenom “glastaket” så är det bara en fråga om tid 

innan man hittar kandidater i bakgrunden som kan anses vara lämpliga för att anta 

rollen. Szydlo (2015) menar att det kan vara en fördel om EU sätter ihop en lista med 

kvinnor som är kvalificerade till rollerna för att underlätta arbetet för det enskilda 

företaget om kvotering är den optimala vägen för att nå jämställdhet.  
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Något som kan vara av intresse att förstå är hur snabbt som det är optimalt för företagen 

att förändras. I Norge där den tvingande kvoteringen infördes gjordes omställningen 

under fyra år (Wang & Kelan, 2013). Där företagen succesivt valde in fler kvinnor. 

Något som Holzhammer poängterar är att andelen kvinnliga styrelseledamöter i Norge 

inte har ökat sedan 2009 utan de står still på 40%. Kakabadse et al (2015) är tydliga 

med att beskriva att kvoteringen inte är vägen att nå för att alla företag ska ha jämställda 

styrelser. De menar att om man tvingar företagen till detta så undervärderar man 

kvinnan och då även ifrågasätter hennes meriter till varför hon blev invald. Det man ser 

är dock att i länder där tvingande kvotering inte införts, utan det finns en uppmaning 

från myndighet att ha jämställda styrelser, så tenderar kvinnorna att vara yngre och 

mindre självständiga (Wang & Kelan, 2013). Vilket då skulle kunna skada företagets 

prestation. Wang & Kelan menar dock att kvotering skulle kunna vara ett sätt att skapa 

fler kvinnliga ledare. Eftersom de i styrelsen får en chans att utvecklas och blir bättre. 

Holzhammer (2014) lyfter även fram att endast om samhället engagerar sig till den stora 

förändringen som en kvoteringen innebär, och sättet som man ser på de båda könen så 

kan kvoteringen hjälpa och därmed lösa den underliggande orsaken till problemet. 

Författare 

(år) 
Undersöknings- 
metod 

Oberoende variabel Beroende 

variabel 
Land 

Tidsperiod 
Antal företag 

Resultat  

Campbell 

& Minguez 

Vera (2010)  

Regression  
Non-parametric  
test 

Dummy variabel 

1=minst en kvinna i 

styrelsen  

Tobin’s Q Spanien  
1989 - 2001 
29 företag 

Positivt samband  
 

Chapple 

Humphrey 

(2014) 

Portfölj one-factor 

& four-factor 

model 

Avkastning på 

portföljen, två 

portföljer en för 

företag med minst en 

kvinna en för endast 

män  

Avkastning på 

marknaden  
Australien 

2004-2011 
577 företag 

Inget samband  

Darmadi 

(2013) 
Regression  

Cross-sectional  
 

Dummy variabel 

1=minst en kvinna i 

styrelsen, Procentuell 

andel kvinnor i 

styrelsen & 

Blaugender 

heterogeneity index  

ROA &  
Tobin’s Q 

Indonesien 

2007  
354 företag 

Negativt samband  
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Haslam et 

al (2010) 
Anova tabell & 

Korrelationsmatris 
Procentuell andel 

kvinnor i styrelsen  
ROA, ROE & 

Tobin’s Q 
Storbritannien  
2001-2005 
92 st 2001 
96 st 2002 
90 st 2003  
88 st 2004 
92 st 2005  

Inget  
samband enligt 

ROA & ROE, 

negativt samband 

enligt Tobin’s Q 

Khetarpal 

Sanan 

(2016) 

Regression OLS 

& Fixed effects 
Procentuell andel 

kvinnor i styrelsen  
ROA &  
Tobin’s Q 

Indien  
2009-2013 
148 företag 

Positivt samband  

Reguera-

Alvardo, 

Fuentes & 

Laffarga 

(2017) 

Regression 

instrumental 

variable & GMM 

Procentuell andel 

kvinnor i styrelsen, 

Blaugender 

heterogeneity index & 

Shannon Index 

Tobin’s Q Spanien  
2005-2009 
92 st 2005 
96 st 2006 
101 st 2007 
100 st 2008 
108 st 2009 
 

Positivt samband 

Wang & 

Kelan 

(2013)  

Regression Probit 

modell och Fixed 

effects  

Procentuell andel 

kvinnor i styrelsen  
Sannolikhet för 

en kvinnlig 

styrelsemedlem 

eller kvinnlig 

VD  

Norge  
2001-2010 
87 företag 

Positivt samband  

 

Tabell 1, Sammanfattning tidigare studier  

 

I tabellen kan man tyda att det finns flera olika studier som kommer fram till flera olika 

saker. Det finns studier som menar på att det finns positiva samband, de där man inte 

hittat något samband alls och studier där man funnit negativa samband. Därför anses det 

intressant att genomföra ytterligare studier som väljer att använda en annan metod än 

vad tidigare studier gjort. Där man även kontrollera för andra variabler än vad dessa 

tidigare studier gjort. Detta för att sedan kunna jämföra denna undersökningen med de 

som tidigare gjorts och finna både likheter och skillnader mellan dem.  
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4.2 Redovisningsteori  

4.2.1 Agentteori  
Eftersom företaget är beroende av styrelsens arbete är det viktigt att kunna kontrollera 

styrelsemedlemmarna så att de gör ett så bra jobb som möjligt. Enligt agentteorin så 

handlar alla människor för att gynna sig själva, det betyder att man agerar för sin egen 

vinning (Deegan & Unerman, 2011). Det innebär i grunden att hela företaget är 

uppbyggt av kontrakt mellan företaget och dess anställda, för att den enskilda personen 

ska få sin vinning samtidigt som företaget vill maximera nyttan av detta. Det är därför 

ytterst viktigt att upprätta kontrakt som kan kontrollera individen, eftersom denna alltid 

agerar för att gynna sig själv. Detta gör att företagets ägare många gånger erbjuder den 

anställda en lägre lön, eftersom man inte kan säkerställa att den anställde arbetar för 

företagets bästa. Däremot så erbjuder ägaren ibland vissa typer av bonusar. Exempelvis 

så kan VD erbjudas en bonus om företaget uppvisar ett rörelseresultat som överstiger de 

tidigare årets. Detta gör att företaget kan reglera hur de anställda arbetar. Eftersom man 

inom agentteorin menar på att den anställda vill ha mer pengar då detta gynnar 

individen. Därmed har företaget genom exempelvis lönebonusar och andra förmåner 

möjlighet att leda styrelsen åt samma håll som ägarna vill. Företaget har alltså genom 

kontrakt som de skriver med styrelsen möjlighet att påverka det arbetet som styrelsen 

gör genom att erbjuda förmåner till styrelsemedlemmarna.  

 

Eftersom att styrelsen väljs av valberedningen som i sin tur väljs av aktieägarna har 

alltså aktieägarna en chans att påverka vem som sitter med i styrelsen. Aktieägarna har 

makt att påverka den prestation som styrelsen presterar och möjlighet att inför 

nästkommande period ändra uppsättningen i styrelsen.  

 

4.2.2 Legitimitetsteorin  
Legitimitetsteorin bygger på iden om att företaget ska visa upp sig legitima i ögonen på 

deras aktieägare, men även samhället i helhet (Deegan & Unerman, 2011). Detta 

innebär att företaget arbetar för att skapa en gott rykte. Deras varumärke ska locka till 

sig både nya kunder men också framtida investerare till företaget och även behålla 

befitnliga. Teorin bygger på att man har ett slags kontrakt med samhället. Vilket i sig 

innebär att företaget visar upp de arbeten som företaget gör och att de arbetar för de 

värderingar och normer som finns. Dessa är i ständig förändring vilket leder till att 

företagen måste agera snabbt och korrekt för att behålla sin legitimitets status. Om 
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företaget väljer att inte leva upp till dessa så ger de upphov till så kallade 

legitimitetsgap. För att dessa ska försvinna krävs det att företaget visar samhället att de 

förändrats och nu arbetar enligt de normer och värderingar som finns. Det är därför i 

stor grad styrelsen som påverkar hur företaget ses utifrån, hur samhället ser på företaget 

och hur företaget agerar enligt de normer och värderingar som är aktuella i dagens 

samhälle. Därmed är det styrelsens arbete att se till att samhället uppfattar företaget som 

legitimt.  

 

4.3 Kvinnligt och Manligt ledarskap  

Att det råder skillnader mellan kvinnor och män är inte något som är nytt, det finns dock 

delade meningar om det råder några skillnader mellan ledartyperna för könen (Wang & 

Kelan, 2013). Socio-kulturens modeller menar att olikheter i könens personligheter är 

direkt kopplat till sociala och kulturella faktorer såsom sociala roller och 

könsstereotyper (Zhang et al, 2015). Zhang et al skriver även att den biosociala 

modellen visar på att könen har skillnader både biologiskt men även på grund av de 

socio kulturella skillnaderna. Det innebär att det finns vissa skillnader mellan män och 

kvinnor och att vissa av dessa är rent biologiska, alltså medfödda, medans vissa 

påverkas av hur samhället väljer att se på de båda könen.  

 

Genom att studera evolutionsteorin och riskhantering, så kan man se att risk är kopplat 

till en attraherande egenskaper hos män mätt enligt kvinnor (Shan et al, 2012). Detta är 

egenskaper såsom dominant, modig, tävlingsinriktad och självsäker. Dessa egenskaper 

är attraktiva i den mån att det bevisar för kvinnan att mannen är kapabel att skydda 

henne. Vilket skulle kunna förklara varför män tar på sig större risker i flera situationer 

än vad kvinnor väljer att göra. Dessutom menar Campbell & Minguez Vera (2010) att 

kvinnor är mer risk-averse än vad män är, något som även Zhang et al (2015) menar på, 

därmed så tar inte kvinnliga ledare samma risker som manliga ledare. 

 

Zhang et al (2015) beskriver också att det finns många studier som tyder på att kvinnor 

är mer etiska än vad män är. Dessutom så skulle kvinnor i längre utsträckning välja 

högre etisk hållning på arbetsplatsen och agera men också påpeka oetiska handlingar. 

Därmed menar Zhang et al att en kvinnlig VD skapar en mer kvinnovänlig arbetsmiljö. 

Företag med en kvinnlig VD skulle dessutom ha lägre skuldkvot, mindre volatil resultat 

och en högre chans att överleva än företag med en manlig VD. Detta skulle även beror 
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på att kvinnliga influencer i styrelsen påverkar företagets strategiska beslut, eftersom  

styrelsen då skulle reflektera med en mer korrekt bild av deras konsument population.  

 

Wang och Kelan (2013) skriver att det finns studier som menar på att det inte finns 

några direkta skillnader mellan hur kvinnor och män leder, och en av dessa är Eagly & 

Carli (2003). Däremot påpekar Wang och Kelan (2013) att en manlig VD och hans 

manliga styrelse har svårt att släppa in kvinnliga influencer. Alltså är ledarens kön en 

viktig faktor som kan avgör i vilken mån de båda könen har möjlighet att påverka 

styrelsens beslut. Vilket även Eagly & Carli (2003) menar på. De beskriver att 

mansdominerade miljöer kan vara mycket svåra för kvinnor. Dessutom så ökar chansen 

för män i mansdominerade yrken att klättra i hierarkin. Det ökar även chansen för att 

kvinnor ska säga upp sig eftersom de inte ges samma möjlighet som sina manliga 

kollegor. Om ledarens kön påverkar styrelsens arbete, och alla i styrelsen inte har 

möjlighet att göra sin röst hörd och påverka, då skulle de innebära att även företagets 

ägare skulle ha svårt att kontrollera styrelsens arbete. Därför skulle då miljön i styrelsen 

vara mycket viktig för ägarnas möjlighet att kunna kontrollera.  

 

Wang & Kelan (2013) uttrycker att det finns bevis som tyder på att kvinnor blir 

tilldelade ledarroller efter att företag redovisat ett dåligt resultat. Däremot menar 

Haslam et al (2010) att det inte finns något bevis på detta. Men att det finns en chans att 

investerare ser valet av en kvinna till ledare som en signal på att det råder kris i 

företaget, vilket de menar på är en förutfattad mening. Förutfattade meningar av en viss 

typ av människor är ofta baserat i stereotypiska föreställningar av hur grupper är, 

snarare än kvalifikationer och beteende den specifika individen besitter (Eagly & Carli, 

2003). Detta gör att investerare överreagera på signaler som är kopplade till kvinnor i 

styrelsen och ser detta som ett rop på hjälp (Haslam et al, 2010). Vilket senare leder till 

att nyinval av kvinnliga styrelseledamöter har stora chanser att leda till fallande 

kursutveckling och sämre resultat för företaget.  

 

Zhang et al (2015) menar däremot att investerare ser det som något positivt när en 

kvinnlig VD väljs, och att aktieutvecklingen då skulle reagerar positivt till detta. Vilket 

betyder att det finns delade meningar om huruvida kvinnligt ledarskap är positivt eller 

negativt och hur det påverkar företagen. Holzhammer (2014) poängterar att jämställda 

organisationer har nästan dubbelt så stor aktiekursutveckling än medelvärdet i deras 
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verksamhetsbransch. Det betyder att det finns undersökningar som menar på att 

investerare ser kvinnliga ledare som något positivt, men när en kvinnlig 

styrlelseledamot väljs så skulle detta påverka företagets kursutveckling negativt. 

Huruvida detta påverkar företagets lönsamhet är dock något som återstår att se.  

 

Om det är så att det finns biologiska skillnader mellan hur män och kvinnor leder. Att 

det dessutom finns studier som visar på att män och kvinnor tar olika risker, att 

beroende på ledarens kön skapas det också bättre miljö och förutsättningar för de könet 

som har samma kön som dess ledare. Då skulle detta innebär att för att man ska kunna 

ta tillvara på hela den mänskliga resursen som Szydlo (2015) menar på, så borde det 

också vara något som styrelsen bör eftersträva. Däremot så är det då viktigt för 

valberedningen att undersöka hur företagets lönsamhet påverkas av de skillnader som 

finns mellan könen. Om det är så att för stora risker påverkar företagets lönsamhet 

negativt och att man med hjälp av bland annat evolutionsteorin kan förklara att män tar 

mer risker än kvinnor. Då kanske det kan vara centralt för företaget att ha fler kvinnor i 

styrelsen för att minska företagets risker. Dessutom menar agentteorin som beskrivits i 

föregående avsnitt att man som ägare har möjlighet att påverka hur styrelsen arbetar, 

vilket skulle betyda att ägarna kan styra vilka risker företaget gör oavsett om det är en 

jämställd styrelse eller inte. Det betyder att en jämställd styrelse möjligtvis inte hanterar 

företagets risker på bästa sätt.  

 

4.4 Anders väljer Anders 

Något som kan skapar ett problem för jämställdhetsarbetet är att likhet attraherar (Wang 

& Kelan, 2013), detta betyder att man väljer in personer i styrelsen som är lik den typen 

av människor som redan är representerad. I Wang & Kelans undersökning kom det fram 

till att individer med liknande egenskaper är mer attraherande än egenskaper hos 

individen som är olika. Detta kan leda till att en stor fördel ges vid rekrytering för de 

som har liknande egenskaper som valberedningen. Social identitets teorin menar att 

individer bestämmer deras sociala tillhörighet genom att kategorisera dem själva och 

detta baseras på visuell karaktär där kön är en av dessa. Därmed menar man enligt 

denna teorin att styrelsen väljer deras VD och styrelsemedlemmar genom likhets 

attraktion och deras undersökning visar att chansen att man har en kvinnlig VD ökar om 

det är en kvinnlig styrelse. Detta innebär att valberedningen väljer kandidater utefter hur 

lika dom är sig själva. Eftersom aktieägarna har stor chans att påverka vilka som sitter i 
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valberedningen genom att rösta på företagets årstämma. Betyder de också att 

aktieägarna kan genom att skapa en jämställd valberedning enklare också tillsätta en 

jämtsälld styrelse om detta är vad man eftersträvar. Vill man ha en kvinnligt 

dominerande styrelse så tillsätter man kvinnliga ledamöter i valberedningen. Vill man 

ha en manligt dominerande styrelse tillsätter man en manlig valberedning.  

 

Det kan dock vara av viktig att poängtera att det även kan vara så att män och kvinnor 

väljer att söka sig till olika typer av bolag. Zhang et al (2015) skriver att företag som 

blivit anklagade för bedrägeri har haft en signifikant lägre andel kvinnor i sin styrelse. 

De menar på att detta skulle kunna vara ett bevis på att kvinnor har mer moral och där 

med är mindre troliga att begå bedrägeri. En starkare etisk kvinnlig ledare skulle därmed 

påverka arbetsmiljön till att bli mer ärlig där man väljer att inte gömma eventuella 

problem i sin årsredovisning.  

 

Eftersom att likhet attraherar och om endast en typ av människor söker sig till företag är 

det svårt att göra i en förändring i detta. Det gör att fenomenet att män väljer män och 

kvinnor väljer kvinnor snarare skulle kunna handlar om att män och kvinnor i grund och 

botten söker sig till olika typer av företag. Chapple & Humphrey (2014) menar att 

företag som tenderar att ha fler kvinnor i styrelsen oftast är större företag som är 

väletablerade. Detta skulle innebära att om kvinnor inte vill sitta i styrelser för mindre 

nya företag så är det också svårt för dessa typer av företag att ha jämställda styrelser om 

endast män är intresserade av att kandidera och även tvärtom.  

 

4.5 Lönsamhetsmått 
 
4.5.1 ROE  
Enligt Hagel 111, Seely Brown och Davison (2010) anser de flesta analytikerna på Wall 

Street att avkastning på eget kapital (ROE) är det främsta måttet för att mäta 

lönsamheten för ett företag. Även Penman (1991) menar att ROE är ett av de bästa 

måtten för att mäta företagets lönsamhet.  

Avkastning på eget kapital beräknas enligt följande: 

ROE = Vinst efter skatt/Eget kapital  

Avkastning på eget kapital kan ge ett bra mått för aktieägarna att se hur mycket av 

avkastningen som ges tillbaka till dem (Hagel 111, Seely Brown & Davidson, 2010). 

Dessvärre så kan företag upprätthålla en bra avkastning på eget kapital genom att dölja 
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vissa problem. Detta genom att exempelvis öka skulden och återköpa aktier som 

finansierats genom ackumulerade pengar vilket då kan bidra till att företaget kan 

upprätthålla sin avkastning på eget kapital. Trots att det inte finns någon operativ 

lönsamhet för företaget.  

 

För att mäta lönsamheten i företaget menar Bodie, Kane & Marcus (2014) att 

lönsamhetsmått såsom ROE indikerar på företagets generella finansiella hälsa. Detta 

eftersom att det är en av faktorerna som kan förutspå företagets tillväxttakt baserat på 

deras resultat. Dock är det viktigt att poängterar att ett högt ROE från tidigare år inte 

nödvändigtvis indikerar att företaget kommer ha ett högt ROE i framtiden. Däremot är 

ett ROE som minskat en indikation på företagets nya investeringar har genererat en 

längre avkastning, ROE, än vad de tidigare investeringarna gjort. Med detta sagt är det 

viktigt för en investerare som vill förutspå företagets framtid att noggrant studera 

företagets skuld och eget kapital struktur och även se över räntan på skulderna. De 

menar också på att investerare bör fundera över skillnaden mellan ett bra företag och en 

bra investering. Ett bra företag indikerar ett högt ROE men behöver nödvändigtvist inte 

betyda att företaget är en bra investering. Detta eftersom att ROE är mycket beroende 

över hur företagets nuvarande affärsvillkor ser ut.   

 
4.5.2 Tobin’s Q 
 
Tobin’s Q beräknas genom att man dividera marknadsvärdet av företagets tillgångarna 

med återanskaffningsvärde av tillgångarna (Damodaran, 2012). Vid ökad inflation som 

pressat upp återanskaffningsvärdet av tillgångarna så ger Tobin’s Q en mer verklig bild 

av företagets värde än vad det bokförda värdet ger. Tobin’s Q är ett tal som bör röra sig 

runt 0 och 1, där ett värde under 1 indikerar att företaget är undervärderat och ett värde 

över 1 är ett övervärderat företag.  

 

Även om det finns vissa fördelar med att använda Tobin’s Q är det mycket svårt att 

uppskatta företagets marknadsvärde. Men de som oftast stötter på mest problem är att 

uppskatta företagets återanskaffningsvärdet. Det gör att man väljer att använda 

företagets bokförda tillgångar som återanskaffningsvärde och marknadsvärdet av 

företagets skulder och eget kapital som företagets marknadsvärde (Damodaran, 2012).  

Därmed blir formeln:  
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Tobin’s Q =  Totalt marknadsvärde av företaget/ Företagets totala tillgångar 

 

För att använda Tobin’s Q bäst i praktiken bör detta göras på mogna företag, där 

återanskaffningsvärdet kan mätas från tillgångarna (Damodaran, 2012). Exempelvis så 

är det enklare att beräkna marknadsvärdet på ett stålföretag med liten eller ingen 

tillväxt, detta eftersom man kan utläsa marknadsvärdet från tillgångarna och justera dess 

utefter inflationen på det bokförda värdet av företagets ägda tillgångar. Däremot för ett 

företag med hög tillväxt är det svårt att beräkna marknadsvärdet eftersom det är svårt att 

veta det bokförda värdet av de ägda tillgångarna är. Detta på grund av att man behöver 

justera för den ökade tillväxten som finns i företaget.  
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5 Metod  

5.1 Urval  

Företagen som granskas i uppsatsen är begränsade till Svenska börsnoterade bolag på 

large cap Stockholm. Företag som ingår i large cap är företag som har ett börsvärde på 

över 1 miljon Euro (Avanza, 2018). Enligt Holdings (2018) fanns det 2017 94 bolag 

som ingick i large cap. Den undersökta tidsperioden är 2012 till och med 2017 där 

datorn hämtats kvartalsvis från Tomas Reutors datastream. Begränsningen görs till stora 

företag eftersom det är här Europa kommissionens (2012) mål om 40% kvinnor 

kommer att ställas.  

 

Vid insamling av den använda datan faller en del företag bort på grund av 

otillgänglighet. Från 94 bolag registrerade på large cap ner till 43 bolag. För att 

företagen ska inkluderas i undersökningen krävs det att de har data tillgänglig under 

hela tidsperioden. Eftersom valet gjorts att företagen måste ha data tillgänglig under 

hela tidsperioden, och granskningen börjat genom att studera de företag som finns på 

large cap under 2017 bör man uppmärksamma vissa typer av bortfall. Detta eftersom 

man utgår från slutet av tidsperioden och tittar bakåt snarare än att utgå från början av 

den undersökta tidsperioden och blicka framåt. Detta leder till att endast företag som 

överlevt under hela tidsperioden är invalda i denna undersökningen, detta skulle kunna 

påverka undersökningen genom att exempelvis så skulle det kunna vara så att bara de 

företag som närmat sig en mer jämställd styrelse överlevt och de som inte gjort de fallit 

bort. Detta är dock något man bara kan spekulera om. Men något som är viktigt att 

fundera över, eftersom man inte undersöker varför företagen försvinner utan endast 

väljer att excludera dem i denna uppsats.  

 

 
Tabell 2, Företagen i undersökningens andel kvinnor i sina styrelser under 2012-2017 
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Som tidigare nämnts så är det 40 - 60% av båda könen som skall representeras i 

styrelsen för att den skall anses vara jämställd i denna uppsats. Detta innebär att företag 

som har 37% kvinnor inte kommer vara jämställda trots att de är otroligt nära. Det finns 

9 företag i undersökningen som ligger inom spannet 33% till och med 38% kvinnor år 

2017. Det som utmärker dessa företagen är att 40% av styrelseplatser inte är ett heltal, 

dvs företagen kan inte ha exempelvis 4,2 kvinnor i styrelsen och har då valt att ha 4 

kvinnor vilket ger ett värde under 40%. Hade de istället valt att ha 5 kvinnor hade de 

varit jämställda eftersom värdet hade överstigit 40%. Dock kommer denna uppsats att 

fortsätta ha gränsen på 40% vilket innebär att dessa företagen inte nått målet för 

jämställdhet.  

 

5.2 Valda lönsamhetsmått  

 
5.2.1 ROE  

Denna uppsats anser att ROE är ett mått som rättvist mäter företagets lönsamhet. För det 

första är det ett mått som på ett bra sätt mäter lönsamheten i ett företag, dessutom är det 

mycket känsligt för hur företagets skuld och eget kapital förhållande ser ut vilket gör att 

det fluktuerar genom åren för företagen. Därmed kan måttet anses ge en tillförlitlig bild 

av företaget aktuella lönsamhet vid de tidpunkter datan hämtas. Till skillnad från ROA 

så mäter ROE endast avkastningen till företagets aktieägare, eftersom att denna uppsats 

vill rikta sig till nuvarande och eller framtida aktieägare på de studerade företagen anses 

ROE vara ett bättre lönsamhetsmått för detta än vad ROA är.  

 

I de tidigare studier som denna uppsatsen tagit del av har ROE används i en 

undersökning (Haslam et al, 2010). Denna undersökningen visade som tidigare nämnts 

inte på något samband mellan den procentuella andelen kvinnor i styrelsen och 

företagets lönsamhet mätt i ROE. Den studien valde att göra en Anova tabell och 

korrelationstest. Något som denna uppsats valt att inte lägga så mycket fokus på utan 

kommer genomföra en djupare regressionsanalys. Där med anses det intressant huruvida 

det ger samma resultat eller inte. Viktigt att poängtera är dock att urvalen skiljer sig åt. 

Vilket kan komma att bli en avgörande faktor till huruvida studierna får samma resultat 

eller inte.  
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5.2.2 Tobin’s Q 

Tobin’s Q väljs eftersom det används i fem stycken av de tidigare studierna som denna 

uppsatsen valt att ta del av. I tre av undersökningarna har har resultatet funnit ett 

positivt samband i studien från Champbell & Minguez Vera (2010), Khetarpal Sanan 

(2016) och Reguera-Alvardo, Fuentes & Laffarga (2017) och två av dem redogör för ett 

negativt samband Darmadi (2013) och Haslam et al (2010). Därmed så anses det 

intressant att se hur denna undersökningens resultat blir eftersom tidigare studier inte är 

överens.  

 

När man väljer att använda ett marknadsbaserat mått så innebär detta att det påverkas av 

hur marknaden rör sig, företagets aktiepriser, analytikers köp, sälj eller behåll 

rekommendationer och flera andra faktorer som företaget inte kan påverka alls eller har 

svårt att påverka (Haslam et al, 2010). Eftersom uppsatsen vill nå ut till företagens 

aktieägare vilka kan påverka marknaden genom att sälja eller köpa aktier, anses det 

intressant att inkludera ett värderingsmått som är beroende av andras handlingar. Den 

återspeglar därför inte endast företagets faktiska finansiella tillstånd utan även av de val 

som investerare genomför. Därför tillför den en ny dimension och en reflektion över vad 

marknaden anser att företagets värde (lönsamhet) är som det redovisningsbaserade 

måttet inte tillför.  

 
Eftersom att de företag som undersöks i denna uppsats inte är verksamma inom samma 

bransch så kommer Tobin’s Q se annorlunda ut beroende på vilken typ av företag det är. 

Detta eftersom uppsatsen valt att använda en förenkling av formen som innebär att man 

inte mäter återanskaffningsvärde för företaget utan använder bokförda tillgångar istället. 

Detta gör att värdena för företagen inte hamnar runt 1 som det skulle gjort när man 

räknat med återanskaffningsvärde, utan är högre och i detta fall är högsta värdet nästan 

8. Detta beror på att man i urvalet har olika typer av branscher, där vissa branscher har 

enklare att visa upp sina tillgångar i bokfört format.  

 

5.2.3 Redovisningsbaserat och Marknadsbaserat  

I tidigare studier har man poängterat att det finns tvivel om man ska använda ett 

redovisningsbaserade mått eller marknadsbaserade mått. Detta eftersom 

redovisningsbaserade mått reflektera mer bakåtblickande data, det baseras på vad 

företaget gjort tidigare (Haslam et al, 2010). Marknadsbaserade mått o andra sidan 
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använder mer framåtblickande data, detta eftersom det inte bara visar företagets 

nuvarande position utan också framtida. Problemen med att endast använda 

redovisningsbaserade mått är att de utgår från balansräkningen, här redovisas dock inte 

alla tillgångar (Brealey, Myers & Allen, 2017). Dessutom så visar inte balansräkningen 

marknadsvärdet av tillgångarna, tillgångarna är redovisade utefter deras 

anskaffningskostnad. Men det är inte säkert att denna reflekterar den kostnaden som det 

skulle krävas för att återanskaffa tillgångarna. 

 

Problemet med den marknadsbaserade datan är att den är beroende av hur marknaden 

reagerar, alltså hur investerare reagerar och beter sig. Haslam et al (2010) menar att 

marknaden baseras på marknadssynpunkter, betende och investerarens tro om 

investeringen, men också analytikers syn på företagen. Detta är variabler som inte 

företaget kan kontrollera.  

 

Genom att undersöka båda lönsamhetsmåttet ROE och Tobin’s Q så används både 

redovisningsbaserade mått och marknadsbaserade mått. Detta gör att eventuella 

skillnader i hur bolagen väljer att redovisas elimineras genom att även undersöka den 

marknadsbaserade lönsamheten. Detta gör också att man kan göra en jämförelse mellan 

om det eventuellt skulle skilja sig åt mellan de olika sätten att mäta lönsamhet på och 

vad de eventuellt skulle kunna bero på.  

 

5.3 Hypotesformulering  

Genom att undersöka företagens jämställdhet och dess lönsamhet formulerar man ett 

antal hypoteser som man genom regressionsanalysen ämnar att besvara.  

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan jämställda styrelser och lönsamhetsmåttet 

ROE. 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan jämställda styrelser och värderingsmåttet 

Tobins Q.  

 

Hypoteserna formuleras med hjälp av den teori som uppsatsen tar upp där man kan se 

att det råder visa skillnader mellan könen, exempelvis så skulle män ta mer risker än vad 

kvinnor gör och kvinnor skulle tendera att vara mer etiska än vad män är. Därför vill 
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dessa hypoteser undersöka hur en styrelse som är jämställd och därmed genom att 

inkludera båda könen, dess olikheter och likheter, kan generera en högre lönsamhet än 

om företaget inte är jämtällt. Detta innebär att man kan dra slutsatsen om jämställdhet är 

att eftersträva för bolags styrelserna och därmed även besvara uppsatsens frågeställning 

hurivida jämtälldhet bör eftersträvas i from av ökad lönsamhet.     

 

Eftersom man valt att undersöka företagets lönsamet genom två olika mått, ROE och 

Tobin’s Q, så används också två olika typer av mått. Där ROE är redovisningsbaserat 

och Tobin’s Q är marknadsbaserat. Det innebär att man också kan göra en jämförelse 

mellan de olika måtten och se om dessa påverkas på olika sätt av att ha jämställda 

styrelser eller om de reagerar på olika sätt. Därmed så formuleras två hypoteser. 

 

5.4 Metodik  

Följande regressioner kommer att undersökas i denna uppsats: 

 

1. Tobin’s Q_log = β0 + β1DJämställt + β2Tillgångar_log + β3Styrelsen + 

β4Erfarenhet + β5Kvinnoriföretaget 

2. Tobin’s Q_log = β0 + β1Kvinnor +β2Tillgångar_log + β3Styrelsen + 

β4Erfarenhet + β5Kvinnoriföretaget 

 

3. ROE_log = β0 + β1DJämställt+ + β2Tillgångar_log + β3Styrelsen + 

β4Erfarenhet + β5Kvinnoriföretaget 

4. ROE_log = β0 + β1Kvinnor + β2Tillgångar_log + β3Styrelsen + β4Erfarenhet 

+ β5Kvinnoriföretaget 

 

Där DJämställt är en dummyvariabel som antar siffran 1 när bolagsstyrelsen består av 

40% eller mer kvinnor men färre än 60%. Kvinnor är den procentuella andelen kvinnor 

som finns i bolagsstyrelsen. Tillgångar_log är logaritmen av företagets bokförda 

tillgångar enligt årsredovisningen. Styrelsen är antalet styrelseplatser som finns i 

bolagsstyrelsen, Erfarenhet är den genomsnittliga tiden som styrelseledamöterna suttit i 

styrelsen och Kvinnoriföretaget är den procentuella andelen kvinnor som arbetar inom 

hela företaget.  
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5.4.1 Beroende variablerna och förklarings variabler 
De beroende variablerna är därför lönsamhetsmåtten ROE och Tobin’s Q som kommer 

att visa företagets lönsamhet. Där en hög lönsamhet är att eftersträva, då företagen bör 

vilja generera en hög lönsamhet i deras verksamheter. Förklaringsvariabeln är 

Djämställt alltså jämställdhets dummy i regression 1 och 3, men i regression 2 och 4 

Kvinnor som visar den procentuella andelen kvinnor i bolagsstyrelser. Genom att 

undersöka de fyra olika regressionerna kan man undersöka om jämställdhet är att 

föredra i form av ökad lönsamhet. Men man kan också se om det finns något samband 

mellan andelen kvinnor i styrelsen och företagets lönsamhet. Genom att inkludera två 

olika förklaringsvariabler som ska undersöka samma samband kommer inte ett robust 

check test att genomföras eftersom man kontrollerar sambandet i regression 1 och 3 

genom regressionerna 2 och 4.  

 

5.4.2 Kontroll variabler 
För att man ska kunna se sambanden inkluderas också ett antal kontrollvariabler, dessa 

är tillgångar, antal styrelseplatser, erfarenhet och kvinnor i företaget. Tillgångarna 

kontrollerar företagets storlek, detta eftersom att ju större företagets tillgångar är desto 

större är också företaget i de flesta fallen. Tillgångar tros därmed korrelera positivt med 

både ROE och Tobin’s Q. När man kontrollerar antal styrelseplatser gör man detta för 

att inte antal ledamöter ska påverka lönsamheten, därmed tros antal styrelseplatser 

korrelera negativt med ROE och Tobin’s Q. Detta eftersom ju fler styrelseplatser 

styrelsen har desto mer ersättning behövs till styrelsemedlemmarna vilket bör påverka 

företagets lönsamhet negativt. Att kontrollera för erfarenhet innebär att det inte påverkar 

lönsamheten beroende på hur länge den nuvarande styrelsen suttit som 

styrelseledamöter, detta eftersom att en erfaren styrelse tros korrelera positivt med både 

ROE och Tobin’s Q. Den sista kontrollvariabel är kvinnor i företaget, denna 

kontrollerar för huruvida kvinnor väljer att söka sig till olika typer av branscher och 

typer av företag. Detta eftersom man från teoriavsnittet kan läsa om att det finns en 

chans att kvinnor i större omfattning söker sig till större stabila företag och av den 

anledningen kanske inte finns representerade i styrelsen. Därmed tror man att andel 

kvinnor i företaget korrelerar positivt med både ROE och Tobin’s Q, då en hög 

lönsamhet bör attrahera kvinnliga arbetare.  
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5.5 Korrelationstest 
Korrelationsanalys används för att mäta till vilken grad två variabler har ett linjärt 

samband (Gujarati & Porter, 2009). Korrelationen är ett statistiks mått som rör sig 

mellan -1 vilket är perfekt negativt till +1 vilket är perfekt positivt. Genom att beräkna 

korrelationen mellan lönsamhet och jämställda styrelser kan man se om det finns något 

som tyder på att lönsamhet och jämställdhet rör sig i samma riktning, motsatt eller att 

det inte finns någon relation. Med hjälp av en korrelationsmatris kan man därför göra en 

första bedömning över hur de undersökta variablerna korrelerar med varandra, hur och 

om det påverkar varandra och vilken riktning. Detta ger en bra utgångspunkt för att 

sedan gå in och studera regressionerna och även se om korrelationsmatrisen och 

regressionerna tyder på samma resultat eller inte. Det innebär att man får en första blick 

i huruvida det finns något samband mellan företagens lönsamhet och jämtsällda 

styrelser eller inte.  

 

5.6 Regressionsanalys  
Uppsatsen väljer att undersöka den insamlade datan som paneldata, vilket väljs ut efter 

att man vill kategorisera datan med hjälp av företagen. Detta väljs framför exempelvis 

cross-sectional och tidsseriedata eftersom den skapar fler observationer, mindre 

variation, längre kollinearitet mellan variablerna och högre effektivitet (Gujarati & 

Porter, 2009).  

 

I en random effect model representeras interceptet av ett medelvärde som är konstant, 

detta är mätt genom att man mäter varje företagets intercept och använder sedan 

medelvärdet av dessa, dessutom adderar man en error term som förklara den 

slumpmässiga variationen genom att subtrahera medelvärdet från företagets egna 

intercept (Gujarati & Porter, 2009). Dock går det inte att observera error termen 

eftersom denna är så kallad icke-observerbar. 

  

En fördel med att använda random effects framför fixed effects är att man inte behöver 

beräkna konstanterna för att kunna beräkna koefficienterna (Gujarati & Porter, 2009). 

Man behöver endast beräkna medelvärdet av interceptet och dess variation. Fixed 

effects tar bort alla tidsinvarians i modellen vilket betyder att man inte kan ha med 

dummyvariabler som förklarar exempelvis kön, etnicitet eller religion eftersom dessa är 

kolinjär med det ämnesspecifika interceptet. Ett av sätten att bestämma om man ska 



  
 

23 

använda fixed effects eller random effects är genom att göra ett Hausman test, detta görs 

genom att man jämför skillnaderna på regressionen med fixed effect och med random 

effects. Om den skillnaden är signifikant förkastar man nollhypotesen som innebär att 

det inte finns någon skillnad mellan modellerna. Om detta är fallet bör man använda 

fixed effect eftersom att random effects då med stor sannolikhet är korrelerat med en 

eller flera av regressorerna.  

 

Om Hausman testet inte är signifikant är det random effects som ska användas vid 

regressionerna (Gujarati & Porter, 2009). Då genomförs ett LM test, Breusch och Pagan 

Lagrange multiplier test. För att testa nollhypotesen så det inte finns några 

slumpmässiga effekter. Om man förkastar denna hypotes innebär det att det finns 

slumpmässiga effekter och att man ska använda random effects för att genomföra en 

regressionsanalys.  

 

För att kontrollera om det finns heteroskedasticity i modellen genomför ett test för detta. 

Där nollhypotesen är att det är homoskedasticitet vilket innebär att om man förkasta 

denna så har man heteroskedasticity (Gujarati & Porter, 2009). Finns det 

heteroskedasticity i regressionerna kommer robust errors att användas eftersom att dessa 

är större än de standard errors som finns genom att bara genomföra regressionen som 

den är. Därför inkulderas robus errors då som även tar hänsyn till eventuell 

heteroskedasticity i regressionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

24 

6 Resultat 

6.1 Beskrivande Statistik  

Variabel Obs. Medelvärde Median Std.Avv. Min Max 

Tobin’s Q 1032 2,371822 2,105 1,356777 0,25 7,77 

ROE 1032 15,34891 13,755 22,06232 -0,4095 4,0371 

DJämställt 1032 0,248062 0 0,4320974 0 1 

Kvinnor 1032 0,3072741 0,2857 0,1181774 0 0,5714 

Tillgångar 1032 364E+08 4,25E+07 1,04E+09 1003600 6,31E+09 

Styrelsen 1032 10,04457 10 2,221915 6 16 

Erfarenhet 1032 7,300388 6,79 2,538703 2,78 14,11 

Kvinnor i företaget 1032 0,3218679 0,31 0,1440529 0,1083 0,7014 

Tabell 3, sammanfattning av använda variabler i undersökningen.  

 

Tabell 3 beskriver de variabler som används för att undersöka de 43 företag som 

undersökningen omfattar. Här kan man bland annat se att Tobin’s Q rör sig mellan 0,25 

och 7,77 vilket är fallet eftersom man valt att använda en förenklad form av formeln. 

Eftersom återanskaffningsvärdet inte är uppskattat utan man istället dividerat med 

företagets bokförda tillgångar. Dessutom kan man tyda att ROE är rör sig mellan  

-40,95% upp till 403,71% vilket visar att ROE har stor variation mellan företaget. Med 

hjälp av måttet Kvinnor kan man avläsa att den genomsnittliga styrelsen bland de 

undersökta företagen har 30,72 % kvinnor. Det finns styrelser som inte har någon 

kvinna och att den styrelsen som har flest kvinnor består av 57,14 % kvinnor. Styrelser 

visar att den genomsnittliga styrelsen har 10 platser, den genomsnittliga längden som 

styrelseledamöterna suttit är 7,3 år, där den lägsta är 2,78 år och högsta 14,11 år. Den 

sista kontroll variabeln redogör att det i genomsnitt är 32,18% kvinnor som arbetar i 

företagen.   
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Eftersom en förenkling görs av Tobin’s Q formeln är det intressant att studera hur 

företagens branschfördelning ser ut. Även om man i denna uppsats inte kommer gå 

djupare i huruvida branschens roll påverkar vill man uppvisa hur fördelningen ser ut.  

 
Figur 1, Branschfördelning över undersökta företag 

 

Man kan tydligt se att det är Industri och Finans som de flesta bolagen tillhör. I industri 

tillhör företag såsom ABB, Autoliv och Nibe. Inom finans har man företag såsom 

Industrivärden, Nordea och Investor. Företag inom hälsa är bland annat Astrazeneca, 

inom teknik har man Tieto och Hexagon. Inom konsumtion finns bland annat Axfood 

och Electrolux och material representeras av bland annat Billerud och Stora Enso.  

 

6.2 Korrelation  

 
Tabell 4. Korrelationsmatris enligt pearson korrelationstest, sig 5%* 

 

Genom att studera korrelationsmatrisen i tabell 4 får man en första bild över hur de 

olika variablerna för företagen korrelerar med varandra. Man kan avläsa att Tobin’s Q 

korrelerar negativt med jämställdhets variabeln, vilket skulle betyda att företagets 

lönsamhet påverkas negativt av en jämställd styrelse, denna korrelation är dock inte 

signifikant. Däremot skulle ROE korrelera positivt med jämställdhets variabeln vilket 

betyder att företagets lönsamhet påverkas positivt av jämställda styrelser men även här 
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är inte variabeln signifikant. Något som däremot är signifikant är dummy variabeln 

DJämställt som har en positivt korrelation med tillgångar och kvinnor i företaget. Den 

korrelerar dock negativt med Styrelsen och Erfarenhet. Detta skulle kunna betyda att 

styrelser där ledamöterna suttit länge tenderar att ha mindre jämställda styrelser. Vilket 

också skulle kunna vara sagt om storleken på styrelsen. Däremot så skulle det också 

kunna betyda att jämställda styrelser har högre värderade tillgångar. Även antal kvinnor 

i företaget ger positiv påverkan angående jämställdheten i styrelsen. Det kan även 

genom denna matris tydas att kvinnor söker sig till större bolag. Detta eftersom både 

kvinnor i företaget och procentuell andel kvinnliga styrelseledamöter korrelerar 

signifikant positivt med tillgångar. Något som kan stödjas av de Chapple & Humphrey 

(2014) kommer fram till i sin studie, att kvinnor tenderar att söka sig till större 

väletablerade företag. Darmadi (2013) undersökning tyder dock på att kvinnor har svårt 

att ta sig in i företag som är av den större arten. Det går också att tyda att företagets 

styrelse, alltså antalet styrelseplatser, korrelerar positivt med både Tobin’s Q och ROE. 

Vilket skulle kunna betyda att företag med högre lönsamhet har fler styrelseplatser. 

Även företagets tillgångar har en positiv korrelation till styrelsen. Vilket skulle kunna 

betyda att företag med högre värderade tillgångar har större styrelser och därmed är 

större företag. Styrelsen har dock en negativ korrelation med Kvinnor, vilket skulle 

kunna indikerar på att kvinnliga styrelsekandidater söker sig till mindre företag snarare 

än större.  

 

6.3 Regression enligt random effects  

Till att börja med genomförs ett Hausman test på undersökningens regressioner, detta 

för att fastställa om panel datan bör använda fixed effects eller random effects. För alla 

regressioner visar testet på att man ska använda random effects i undersökningen, vilket 

man också bestämmer sig för att göra. För att kunna bestämma om det råder random 

effects i regressionen tillämpas ett LM test för att undersöka detta. Detta test fastställer 

om man behöver random effects eller om en vanlig OLS regression kan genomföras. 

Testet visar på att det finns random effects i alla regressioner vilket innebär att detta 

tillvägagångssätt används. I tidsserier tenderar heteroskedasticity att finnas, därför 

genomförs ett test för att undersöka om regressionerna lider av detta. Testet visar på att 

heteroskedasticity finns närvarande i alla regressioner. Av denna anledning väljer man 

därför att använda sig av robust errors för att ta hänsyn till detta. 
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Regression Förväntat 

samband 
1 (DJämställt) 

(Tobin’s Q) 
2 (Kvinnor) 

(Tobin’s Q) 
3 (DJämställt) 

(ROE) 
4 (Kvinnor) 

(ROE) 

DJämställt 
(dummy) 

+ 0,0561716 
(0,0362975) 

1,55 

- 0,1013003 
(0,1301992) 

0,78 

- 

Kvinnor 
(procentuell andel kvinnor i 

styrelsen) 

+ - 0,2246971 
(0,3209636) 

0,70 

- 0,4042923 
(0,6822131) 

0,59 

Tillgångar_log 
(Företagets bokförda totala 

tillgångar) 

+ 0,0981372 
(0,0793313) 

1,24 

0,0901824 
(0,0897547) 

1,00 

-0,0038492 
(0,0510751) 

-0,08 

-0,0075239  
(0,054642) 

-0,14 

Styrelsen 
(Antal styrelse platser)  

- -0,016974 
(0,0108822) 

-1,56  

-0,0151669  
(0,0125593) 

-1,21 

-0,0018668 
(0,0165014) 

-0,11 

0,0020401 
(0,0191234) 

0,11  

Erfarenhet 
(genomsnittliga längden 

styrelseledamot suttit) 

+ -0,0080117 
(0,0163247) 

1,68  

-0,0072677 
(0,0188225) 

-0,39  

-0,0134832 
(0,0377679) 

-0,36 

-0,0122794 
(0,0364002) 

-0,34 

Kvinnoriföretaget 
(procentuell andel kvinnor i 

företaget)  

+ 0,5782189 
(0,3441828) 

1,68 

0,5405213 
(0,3567103) 

1,52  

0,2674154 
(0,4168591) 

0,64 

0,2219193 
(0,4186406) 

0,53 

Konstant  -1,016808 
(1,330353) 

-0,76 

-0,9416163 
(1,42121) 

-0,66  

2,649365 

(1,030105) 
2,57*** 

2,582193 
(0,9677046) 

2,67*** 

Observationer  1032 1032 1032 1032 

F-test   23,36*** 26,23*** 1,82 1,54 

Hausman test  -28,78 -29,71 2,95 4,36 

LM test  7515,86*** 7501,40*** 1146,99*** 1054,19*** 

Heteroskedasticity test   36576,06*** 36299,21*** 1,7E+05*** 2,4E+05*** 

 

Tabell 5, regression enligt random effects. Beroende variabel Tobin’s Q för 1 & 2 men 

ROE för 3 & 4, standard error enligt robust errors i parentes och z-värde med *,**,*** 

indikerar signifikant nivån på 10%  5% och 1% nivån respektive.  
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I regression 1 och 3 kan man tyda att jämställdhets dummy har en positiv påverkan på 

företagets lönsamhet mätt i Tobin’s Q respektive ROE. Även i regression 2 och 4 där 

man använder procentuell andel kvinnor som beroende variabel kan man avläsa positiva 

samband. Dessvärre kan man inte tyda att några av dessa samband (i regressionerna 1-4) 

är signifikanta enskilda. Dessutom så är inte någon av koefficienterna i ROE 

regressorerna (3 + 4) signifikan, och dessvärre visar även F-testet att dem inte är 

signifikant. Vilket innebär att man inte kan säkerställa att det finns ett positivt samband 

mellan jämställda styrelser och lönsamhetsmåttet ROE. Av den anledningen kan man 

inte stödja hypotes 1, man kan inte heller förkasta den eller anta den. Utan 

undersökningen tyder på att det inte finns något samband mellan företagets lönsamhet 

mätt enligt ROE, jämställda styrelser eller procentuell andel kvinnor i styrelsen.  

 

Genom att studera koefficienterna var för sig, är inte någon ensamt signifikant i 

regression 1 och 2. Däremot visar båda regressionerna att deras F-test är signifikant. 

Vilket innebär att man kan stödja hypotes 2. Mätt enligt Tobin’s Q finner man alltså ett 

positivt samband mellan jämställda styrelser och företagets lönsamhet. Där man 

kontrollerar sambandet genom att även undersöka hur den procentuella andelen kvinnor 

i styrelsen påverkar företagets lönsamhet. Vilket även här ger ett signifikant positivt 

resultat och kan därmed stödja undersökningen. Något som är viktigt att påpeka är att 

det är hela regressionen i regression 1 och 2 som är signifikant samtidigt annorlunda 

från 0, men man kan inte diskutera var för sig hur variablerna påverkar Tobin’s Q. Men 

gemensamt i hela regressionen så påverkar de undersökta variablerna Tobin’s Q positivt 

och signifikant.  
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7 Analys  
I enlighet med den undersökning som genomförts kan man se att det finns ett stort gap 

mellan hur företagen på large cap Stockholm styrelse representeras av de båda könen. 

Det finns företag som inte har någon representation alls av kvinnor under tidsperioden, 

och företag som har nästan 60%. I tabell 2 kan man tyda att under 2012 till och med 

2017 har den största kvoten av företagen 20-39% kvinnor representerade i styrelsen. 

Därefter är det 40-60% kvinnor och sist kommer 0-19% kvinnor. Däremot kan man tyda 

att det skett förändringa i styrelserna. År 2012  hade 11 företag 0-19 % kvinnor och år 

2017 endast 4 företag. År 2012 hade 28 företag 20-39% kvinnor och år 2017 23 företag. 

År 2012 hade 4 företag 40-60% kvinnor och år 2017 16 företag. Detta är ett tydligt 

tecken på att företagen väljer att inkludera flera kvinnor i sina styrelser. Om företagen 

väljer att göra detta för att visa sina aktieägare att de följer samma riktning som 

samhället i jämställdhetsarbetet, eller om de gör det för att öka bredden på styrelsen är 

inte något som denna uppsats ämnar att besvara. Däremot kan man med stöd från 

legitimitetsteorin påpeka att det är ytterst viktigt för företaget att arbeta med 

jämställdhet och att visa upp det arbete som de faktiskt gör.  

 

Man kan även från tabell 2 se att majoriteten av uppsatsens urvalet inte når upp till 

kvoten om 40% kvinnor i styrelsen som Europa Kommissionen antagit. I Sverige har 

man valt att inte skaffa tvingande kvotering på företagen som exempelvis Norge. Utan 

snarare uppmuntrar företagen att inkludera kvinnor, i den mån att exempelvis så är 

Sveriges regering världen första feministiska regering (Regeringskansliet, 2018). Men 

huruvida kvoteringen är vägen att gå eller inte är upp till var och en att fundera över, 

men att poängtera är att alla stora börsnoterade företag inom EU tillslut kommer tvingas 

till detta, förr eller senare. Detta leder oss till frågan hur snabbt företagen ska förändras.  

Vilket är något som är svårt att svara på, man kan tänka sig att det kan vara smidigt att 

successivt förnya styrelsen och då inkludera kvinnor under en längre tidsperiod. Eller så 

gör man en helt omvandling från ett år till det andra. Vilket skulle påverka företagets 

lönsamhet mest? Detta kommer inte besvaras i denna uppsats men något som är värt att 

fundera över. Det man har sett i de tidigare studier som genomförts är att om företagen 

inte får någon press alls på sig att addera kvinnor till styrelsen så ökar också den 

procentuella andelen kvinnor i styrelsen mycket långsamt. Så frågan är om företagen 

behöver en spark i baken för att inkludera fler kvinnor, eller om de på egen hand klara 

av att arbeta för ökad jämställdheten.   
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Som tidigare nämnt är företaget AllBrights syfte att upplysa allmänheten om hur 

jämtälldheten ser ut i de svenska börsbolagen. Där de presenterar tre listor som indikerar 

för hur företagens arbetat med jämställdhet. Detta är något som är mycket enkelt för en 

investerare att ta reda på. Med tanke på legitimitetsteorin så kan företagen känna sig 

tvingade att arbeta mot och att visa upp hur de arbetar med jämställdhet. De kan då 

flytta sig från den röda (dåliga) listan till den gröna (bra) listan. Det är ett enkelt sätt för 

företagen att uppvisa för sina investerare, både nuvarande och framtida, hur deras 

företag arbetar med jämtälldhet. Alltså är det enkelt att både få legitimitet och att skapa 

eventuella legitimitetsgap om företagen inte följer samhällets normer och värderingar.   

 

Något som man vet är viktigt för företagen är att de kan kontrollera sin styrelse. Detta är 

något som de enkelt kan göra med hjälp av agentteorin, eftersom man där menar på att 

alla arbetar för sin egen vining. Företagets ägare kan därmed kontrollera styrelsen 

genom att tvinga företaget att arbeta med olika saker och om de lyckas erbjudas en 

bonus. Detta innebär att ägarna kan kontrollera exempelvis de risker som tars i 

företaget. Om man då vet att män tar mer risker än kvinnor och man har en styrelse med 

endast män, har företagets ägare chans att påverka riskerna i företaget genom att styra 

styrelsen. Det innebär att inte endast företagets komponenter av könen är avgörande för 

riskerna som tars i företaget utan att ägarna också kan påverka styrelsen. Frågan är dock 

om det är enklare för företagen att styra dessa med hjälp av agentteorin eller om det är 

enklare att hantera riskerna i företaget genom att ha en jämställd styrelse. En fråga som 

kommer lämnas obesvarad och överlämnas därmed till framtida stuider inom ämnet.  

 

I korrelationsmatrisen kan man se att den genomsnittliga tiden en styrelseledamot suttit 

med påverkar den procentuella andelen kvinnor i styrelsen negativt. Vilket kan stödjas 

med teorin om att en styrelse representerat av ett kön tenderar att välja in samma kön 

när ny inval sker, att det finns teorier om att Anders väljer Anders. Däremot kan man i 

korrelationsmatrisen även se att den procentuella andel kvinnor i styrelsen korrelerar 

positivt med tillgångar. Vilket kan förklaras av att kvinnor tenderar att söka sig till 

större företag. För att se om detta faktiskt stämmer behöver man dock genomföra en 

annan typ av undersökning. Däremot går detta tankesätt i samma riktning som det som 

Darmadi (2013) kommer fram till i sin undersökning. Huruvida detta kan anses stämma 

för Svenska börsnoterade företag återstår att se. Däremot skulle detta kunna vara en 

förklaring till varför det finns vissa styrelser som inte har en enda kvinna och de som 
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har nästan 60% kvinnor. Om det är så att män och kvinnor söker sig till olika typer av 

företag, är det då optimalt för alla företag att ha en jämställd styrelse? 

 

Vad man kan se från tabell 5 är att regressionerna för ROE, 3 och 4, inte är signifikanta 

men det är regressionerna för Tobin’s Q, 1 och 2. Frågan är vad som gör att det skulle 

skilja sig mellan den redovisningsbaserade lönsamheten och den marknadsbaserade. 

Kanske är det så att företag som uppvisar för marknaden att de arbetar mot en jämställd 

styrelser anses mer värderade än företag som inte gör det. Alltså att marknadsvärdet 

påverkas positivt av detta. Det redovisningsbaserade måttet kan endast påverkas av hur 

företaget väljer att genomföra sin redovisning. Därmed så kan inte marknaden påverka 

företagets bokförda lönsamhet. Det betyder att det skulle kunna vara så att det är 

investerare och marknaden som adderar värde till företaget när de uppvisar jämställda 

styrelser. Företagens lönsamhet mätt enligt Tobin’s Q skulle därmed ökar när företaget 

visar att de har en jämställd styrelse.  

 

I Wang & Kelans (2013) studie menar man att innan kvoteringen infördes i Norge så 

behövde kvinnor mer erfarenhet än vad män gjorde. Detta skulle även kunna vara fallet 

i Sverige. Då är det kanske inte så konstigt att undersökningen ger ett positivt resultat 

för jämställda styrelser om kvinnorna har mer erfarenheter och högre meriter än deras 

manliga styrelsemedlemmar. Därmed så kanske resultatet i denna uppsats skulle blivit 

annorlunda om man valt att även inkludera en kontrollvariabel för meriter, såsom antal 

år i skolan. Är detta fallet att de kvinnliga styrelsemedlemmarna har mer och bättre 

erfarenhet än vad männen har är det kanske ännu mer aktuellt för företagen att ha en 

jämställd styrelse. Om det innebär att styrelsens meriter ökar eftersom man kan tro att 

företagets lönsamhet påverkas positivt av ökade meriter. Om detta stämmer eller inte är 

dock upp till framtida studier att undersöka.  

 

Den regression som genomförts för att tyda hur ROE påverkas av jämställda styrelser 

ger samma resultat som Haslam et al (2010) presenterat. Regressionen är inte 

signifikant och därmed kan man inte tyda om det finns något samband eller inte. 

Därmed kan man inte heller besvara hypotes 1.  

 

Undersökningen som genomförts i denna uppsats visar dock på att det finns ett positivt 

samband mellan företagets lönsamhet och en jämställd styrelse när lönsamhet mäts 



  
 

32 

enligt Tobin’s Q. Detta resultat går i samma riktning som Campbell & Minguez Vera 

(2010), Khetarpal Sanan (2016), Reguera-Alvardo, Funetes & Laffarga (2017) och 

Wang & Kelan (2013), som även där kom fram till att företagets lönsamhet påverkas 

positivt av kvinnliga styrelsemedlemmar. Detta gör att man kan stödja hypotes 2 och 

därmed säga att företagets lönsamhet påverkas positivt av en jämställd styrelse mätt 

enligt Tobin’s Q. 

 

Detta betyder att att den undersökning som gjort stöds genom att fyra av de andra 

undersökningar som denna uppsats tagit del av ger samma resultat, nämligen att det 

finns ett positivt samband. Tre av dessa har valt att använda lönsamhetsmåttet Tobin’s 

Q och då fått samma resultat, vilka är Campbell & Minguez Vera (2010), Khetarpal 

Sanan (2016) och Reguera-Alvardo, Fuentes & Laffarga (2017). Däremot är det ju två 

undersökningar som visar negativt samband, dessa är Haslam et al (2010) och Darmadi 

(2013). Frågan är då hur och varför undersökningarna skiljer sig åt? Ett möjligt svar är 

att de undersökningarna som visar positiva svar är att två av dem är gjorda i Spanien 

och en i Indien. De som visar negativa samband är gjorda i Indonesien och 

Storbritannien. Man skulle kanske kunna tro att Sverige som land är mer likt Spanien än 

Indonesien. Man skulle också kunna säga att Sverige är likt Storbritannien och därför 

håller inte den teorin. Dessutom skulle Indien och Indonesien vara lika varandra men 

ger trots allt motsatt samband.  

 

Campbell & Minguez Vera (2010) använder ett non-parametic test för att testa 

sambandet. De väljer att kontrollera för den procentuella ägandet som styrelsen har i 

bolaget, antal styrelsemedlemmar, totala skulder delat med totala tillgångar, ålder och 

antal år sedan företaget grundades, ROA och företagets bokförda värde av deras 

tillgångar. Khetarpal Sanan (2016) väljer att kontrollera för totala tillgångar, totala 

skulder delat med eget kapital och antal styrelsemedlemmar och de använder en 

regression med fixed effects. Reguera-Alvardo, Fuentes & Laffarga (2017) använder en 

GMM regression och väljer att kontrollera för företagets storlek, företagets försäljning, 

variationen i BNP, volatiliteten på börsens generella index och en dummy variabler för 

varje sektor. Darmadi (2013) som ger ett negativt samband använder en cross-sectional 

regression. Där kontrollerar man för totala tillgångar, antal styrelse platser, andelen av 

oberoende medlemmar i styrelsen, andel aktier som ägs av den största aktieägaren och 

en dummy variabler som visar om företaget är familjeägt eller inte. Haslam et al (2010) 
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genomför en Anova tabell och en korrelationsmatris. De väljer att kontrollera för antal 

styrelse platser, antal anställda, och vilken typ av företag det är.  

 

Denna uppsats kontrollerar för antal styrelse platser vilket alla dessa undersökningar 

även gjort. Man har också kontrollerat för företagets tillgångar vilket två av de som fått 

samma resultat även gör och en av de som fått motsatt resultat gjort. Ingen av de andra 

undersökningarna väljer att kontrollera för antal kvinnor i företaget eller hur länge som 

den genomsnittliga styrelse medlemmen har suttit. Dessutom har ingen av dessa 

undersökningarna använt en regression med random effects. Detta gör att de sambandet 

som man funnit kanske ska undersökas mer för att kunna fastställa helt om det finns ett 

positivt samband eller inte. Hade man valt att kontrollera för andra variabler och 

genomfört andra typer av undersökningar kanske man inte får samma resultat. Något 

som kan vara viktigt att fundera över för framtida studier och om man väljer att fördjupa 

sig mer inom ämnet. Det skulle vara intressant att exempelvis inkludera en 

dummyvariabel som antar 1 när det är en kvinnlig VD och annars 0 för att se hur detta 

påverkar företagets lönsamhet och även som om andelen kvinnliga styrelseledamöter 

påverkas av detta och hur.  

 

Undersökningen kan dock konstatera att en jämställd styrelse mätt enligt de 

marknasbaserat måttet Tobin’s Q påverkar företagets lönsamhet positivt. Därmed anses 

det som något svenska börsföretag bör eftersträva då detta skulle öka företagets 

lönsamhet. Detta betyder också att investerare som väljer mellan olika företag att 

investera i också kan se över hur företaget agerar i deras jämställdhetsarbete, så att detta 

stämmer överens med de egna värderingarna som man har. Då har man också möjlighet 

att välja företag som har jämställda styrelser. Därmed vill denna uppsats uppmana 

nuvarande och framtida aktieägare och investerare, att inte stirra sig helt blint på 

företagets finansiella hälsa, utan även se över företagets arbete mot jämställdhet. Detta 

eftersom denna uppsats funnit underlag som tyder på att det finns ett positivt samband 

mellan företagets lönsamhet och jämställda styrelse. Det betyder att företagen på large 

cap Stockholm bör eftersträva en jämställd styrelse då de skulle öka företagens 

lönsamhet.  
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8 Sammanfattning & Slutsats  
Uppsatsen tog sig an frågan om huruvida jämställdhet är något att eftersträva i styrelsen 

mätt i lönsamhet. För att besvara detta granskade man 43 företag på Stockholm large 

cap under 2012 till och med 2017. Man valde att mäta företagets lönsamhet enligt både 

Tobin’s Q som är ett marknadsbaserat mått och enligt ROE som är ett 

redovisningsbaserat mått. Med hjälp av en regressionsanalys med random effects kan 

man konstatera att företagets lönsamhet påverkas positivt av en jämställd styrelse, mätt 

enligt Tobin’s Q. Regressionsanalysen för ROE är inte signifikant vilket betyder att man 

inte kan säga något om huruvida det finns ett samband eller ej. Detta innebär att man 

väljer att stödja hypotes 2 men hypotes 1 lämnas osagd.  

 

Uppsatsen väljer att uppmana till fortsatt undersökning inom ämnet, detta för att kunna 

se om kvinnor och män söker sig till olika typer av företag och det därmed skulle vara 

svårt för alla företag att uppnå en jämställd styrelse. Hur snabbt är optimalt för en 

styrelse att förändras, och hur påverkas företaget lönsamhet under den tiden då 

företagens styrelser går från icke jämställd till jämställd? Påverkas företagets lönsamhet 

av att ha en manlig eller kvinnlig VD och hur påverkas jämställdheten av VDns kön? 

Hur skiljer sig manliga och kvinnliga styrelseledamöters meriter? Det finns en mängd 

fler frågor man skulle kunna ställa sig och fortsätta undersöka inom ämnet. 

 

Det som denna uppsats tillslut kommer fram till är att svenska börsnoterade bolag på 

large cap Stockholm ska sträva mot att ha jämställda styrelser. Detta eftersom man 

funnit bevis som tyder på att detta skulle ha en positiv påverkan på företagets 

lönsamhet. Detta innebär att en jämtälld styrelse ökar lönsamheten i företaget. Det 

innebär också att aktieägare på årstämman ska uppmuntra valberedningen till att välja 

kandidater som genererar en jämtälld styrelse. Tillsist visar undersökningen att det 

marknadsbaserade måttet påverkas men inte de redovisningsbaserade. Vilket skulle 

kunna beror på att det är viktigare ur ett samhällsperspektiv att uppvisa legitimitet, det 

vill säga att visa för sina investerare att man arbetar mot jämtälldhet eftersom det skulle 

adderar värde till företaget och därmed ökar företagets lönsamhet. Uppsatsen hoppas har 

gett klarhet inom ämnet för både de nuvarande aktieägare och investerare men också 

framtida, om hur jämställdheten påverkar företagets lönsamhet.  



  
 

1 
 

Referenser 
AllBright, S. 2017. VD-kvinnor väljer jämställdhet: AllBright-rapporten 2017. 

https://static1.squarespace.com/static/5501a836e4b0472e6124f984/t/59b5b954a9db092

7a10e1b66/1505081782344/AllBrightrapporten_2017.pdf (hämtad 2018-04-06).  

 

Avanza. 2018. Börsvärde.  

https://www.avanza.se/aktier/aktiegeneratorn/aktiegeneratorn-

foerdjupning/borsvarde.html (hämtad 2018-04-06).  

 
Bodie, Zvi, Kane, Alex & Marcus, Alan J. (2014). Investments. 10 ed. ; Global ed. New 

York: McGraw-Hill Education 

Bolagsverket. 2016. Styrelse och VD - 

Aktiebolag  http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/styrelse (hämtad 

2018-04-04). 

 

Brealey, Richard A., Myers, Stewart C. & Allen, Franklin, 1956- (2017). Principles of 

corporate finance. 12th ed., International student ed. New York: Mcgraw-Hill 

Campbell, K., & Vera, A. M. 2010. Female board appointments and firm valuation: 

Short and long-term effects. Journal of Management & Governance, 14(1), 37-59. 

Chapple, L., & Humphrey, J. E. 2014. Does board gender diversity have a financial 

impact? Evidence using stock portfolio performance. Journal of Business Ethics, 

122(4), 709-723. 

Damodaran, Aswath. (2012). Investment valuation: tools and techniques for 

determining the value of any asset. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley 

Darmadi, S. 2013. Do women in top management affect firm performance? Evidence 

from Indonesia. Corporate Governance: The international journal of business in 

society, 13(3), 288-304. 

Deegan, Craig & Unerman, Jeffrey (2011). Financial accounting theory. 2. European 

ed. Maidenhead: Mc Graw-Hill Education 



  
 

2 

Eagly, A. H., & Carli, L. L. 2003. The female leadership advantage: An evaluation of 

the evidence. The leadership quarterly, 14(6), 807-834. 

Europa Kommissionen. Bryssel 2012 14 november. Minst 40 procent kvinnor i 

bolagsstyrelserna föreslår kommissionen http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-

1205_sv.htm (hämtad 2018-04-04).  

 

FARs samlingsvolym. (2017), Redovisning. [39:e uppdaterade utgåvan] (2017). 

Stockholm: FAR akademi 

Gap, G. G. 2017. World Economic Forum. Cologny/Geneva. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf 

 

Gujarati, Damodar N. & Porter, Dawn C. (2009). Basic econometrics. 5. ed. Boston: 

McGrawHill 

Hagel 111, J., Seely Brown, J., Davidson, L. 2010. The best way to measure company 

performance. https://hbr.org/2010/03/the-best-way-to-measure-compan (hämtad 2018-

04-04).  

 

Haslam, S. A., Ryan, M. K., Kulich, C., Trojanowski, G., & Atkins, C. 2010. Investing 

with prejudice: The relationship between women's presence on company boards and 

objective and subjective measures of company performance. British Journal of 

Management, 21(2), 484-497. 

Ho, S. S., Li, A. Y., Tam, K., & Zhang, F. 2015. CEO gender, ethical leadership, and 

accounting conservatism. Journal of Business Ethics, 127(2), 351-370. 

Holdings. 2018. Corporate Governance. Holdings. 

https://www.holdings.se/public/login.html (hämtad 2018-04-04).  

Holzhammer, M. M. 2014. The Proposed Gender Equality Directive: Legality, 

Legitimacy, and Efficacy of Mandated Gender Equality in Business Leadership. 

Yearbook of European Law, 33(1), 433-465. 

Jackson, D., Engstrom, E., & Emmers-Sommer, T. (2007). Think leader, think male and 

female: Sex vs. seating arrangement as leadership cues. Sex Roles, 57(9-10), 713-723. 



  
 

3 

Kakabadse, N. K., Figueira, C., Nicolopoulou, K., Hong Yang, J., Kakabadse, A. P., & 

Özbilgin, M. F. 2015. Gender diversity and board performance: Women's experiences 

and perspectives. Human Resource Management, 54(2), 265-281. 

Nyberg, P. 2018. Om kvinnlig rösträtt i Sverige. Riksarkivet. https://riksarkivet.se/om-

kvinnlig-rostratt-i-sverige (hämtad 2018-04-04). 

Penman, S. H. 1991. An evaluation of accounting rate-of-return. Journal of Accounting, 

Auditing & Finance, 6(2), 233-255. 

Regeringskandielt. 2018. Feministisk regering. http://www.regeringen.se/regeringens-

politik/feministisk-regering/ (hämtad 2018-04-04).  

Reguera-Alvarado, N., de Fuentes, P., & Laffarga, J. 2017. Does board gender diversity 

influence financial performance? Evidence from Spain. Journal of business ethics, 

141(2), 337-350. 

Sanan, N. K. 2016. Board gender diversity and firm performance: evidence from India. 

Asian Journal of Business Ethics, 5(1-2), 1-18. 

Shan, W., Shenghua, J., Davis, H. M., Peng, K., Shao, X., Wu, Y., ... & Qiao, M. 2012. 

Mating strategies in Chinese culture: Female risk avoiding vs. male risk taking. 

Evolution and Human Behavior, 33(3), 182-192. 

Szydło, M. 2015. Gender equality on the boards of EU companies: between economic 

efficiency, fundamental rights and democratic legitimisation of economic governance. 

European Law Journal, 21(1), 97-115. 

Wang, M., & Kelan, E. 2013. The gender quota and female leadership: Effects of the 

Norwegian gender quota on board chairs and CEOs. Journal of Business Ethics, 117(3), 

449-466. 



  
 

I 
 

 


