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Abstrakt 

Denna studie behandlar problematiken att förklara den ekonomiska aspekten av att andelen 

kvinnor i svenska bolagsstyrelser ökar. Kvinnors roll i arbetslivet har förbättrats avsevärt 

under tvåtusentalet även om männens ställning fortfarande är bättre än kvinnors. Ämnet är 

omdiskuterat och det råder delade meningar huruvida jämställdhetsprocessen ska påskyndas 

genom lagstiftad kvotering eller om utvecklingen ska få ta sin tid.  

 

Då det råder osäkerhet över konsekvenserna ämnar denna uppsats att belysa den ekonomiska 

aspekten av en könsdiversifierad bolagsstyrelse. Syftet med studien är att, utifrån 

hypotesprövning, dra slutsatser om det finns ett signifikant positivt samband mellan 

diversifierade bolagsstyrelser och bolagens ekonomiska resultat, och på så vis addera ett 

kunskapsbidrag till den pågående diskussionen. Sambandet har testats på svenska finansbolag 

som står noterade på Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 2012 till 2016, då finansbranschen 

är den bransch som uppvisar högst andel kvinnor i sina bolagsstyrelser.  

 

De teorier som behandlas är teorier som förklarar vikten av en bolagsstyrelses 

sammansättning. Studien utgår ifrån två teorier; Resource dependence theory vilken förklarar 

vikten av externa resurser för en organisations strategiska och taktiska beslut och Agency 

theory vilken förklarar vikten av en organisations sammansättning för att motverka eventuella 

intressekonflikter mellan företagsledningen och aktieägarna.  

 

Uppsatsen utgår ifrån ett kvantitativt tillvägagångssätt och en deduktiv ansats. Hypoteserna 

har testats genom multivariat regressionsanalys och resultaten visade att studien inte kan 

acceptera huvudhypotesen då de inte är statistiskt signifikanta, även om det går att ana en 

positiv trend. Studien kan således inte dra någon slutsats om att diversifierade bolagsstyrelser 

har en signifikant positiv påverkan på bolagens ekonomiska resultat. 

 

Nyckelord: Diversifierade bolagsstyrelser, kvotering, CSR, jämställdhet, lönsamhet. 

 

 



	  

 

Abstract  

This study addresses the problem that comes with explaining the economic aspect of an 

increased proportion of women in boardrooms. Women's fortunes at work have improved 

significantly in the twentieth century even if they still fall short of those enjoyed by men. The 

topic is debated and there are different opinions whether gender equality in boardrooms 

should be achieved by gender quotas or if it should evolve over time. 

 

The uncertainty about the consequences is clear and because of that this study aims to shed 

some light on the economic aspect of board gender diversity. The purpose of this paper, based 

on hypothesis testing, is to draw conclusions about if there is a significant positive 

relationship between board gender diversity and firm performance, in order to make a 

knowledge contribution to the ongoing debate. The study has analyzed the financial 

companies listed on Nasdaq OMX Stockholm during the time period 2012 to 2016, this 

because the financial industry has the highest representation of women in the boardroom. 

 

The theories discussed are theories explaining the importance of board composition in order 

to achieve corporate governance. The study is based on two theories; Resource dependence 

theory which explains the importance of external resources for an organization in order to 

make strategic and tactical decisions and Agency theory which explains the importance of the 

board composition in order to minimize the potential conflicts that can occur between the 

company and its shareholders.  

 

A quantitative study was conducted, using a deductive approach. For the hypothesis testing 

the study used a multivariate regression analysis in order to investigate the relationship. The 

findings indicate that there is a positive relationship but the result is not statistically 

significant which means that the main hypothesis is rejected. Thus, the study cannot conclude 

that there is a significant positive relationship between board gender diversity and firm 

performance.  

 

Keywords; Board gender diversity, gender quotas, gender equality, CSR, firm performance 
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1.0 Introduktion 

Andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser ökar och numera är var tredje styrelsemedlem 

kvinna. Fortsätter utvecklingen med samma förändringstakt som de senaste 12 åren kommer 

bolagsstyrelser verkande i Sverige att vara helt jämställda inom 25 år. (Andra AP-fonden & 

Nordic Investor Services, 2016) 

 

Under senare år har könsdiversifiering inom bolagsstyrelser blivit ett allt mer omdiskuterat 

ämne och det råder delade meningar huruvida jämställdhetsprocessen ska påskyndas genom 

lagstiftad kvotering eller om utvecklingen ska få ta sin tid. Debatten ifrågasätter för- och 

nackdelar med kvoterad diversifiering samt huruvida det är politikers och regulatorers roll att 

se till att diversifiering sker. EU-kommissionen tog under år 2012 fram ett förslag gällande ett 

nytt EU-direktiv. Målet med direktivet var att 40 procent av alla styrelseposter i börsnoterade 

bolag skulle vikas för det underrepresenterade könet. (EU-kommissionen, 2012) Norge var 

tidiga med att införa en sådan lagstiftning redan år 2006 (Heidenreich, 2015) och den svenska 

regeringen tog fram ett liknande lagförslag år 2016 (Sveriges Riksdag, 2016). Förslaget om 

kvotering i Sverige har dock mötts av kritik och kommer inte att träda i kraft eftersom 

parlamentariskt stöd för en sådan proposition inte finns i dagsläget (Dagens Nyheter, 2017). 

 

Trots att Sverige valt att inte införa kvotering har andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser 

ökat markant under senare år. Andra AP fondens kvinnoindex (2016) visar att i bolag 

noterade på Nasdaq OMX Stockholm uppgår andelen kvinnor i styrelser till 30,7 procent, 

vilket är en ökning på 8,4 procentenheter sedan år 2013 (Andra AP-fonden & Nordic Investor 

Services, 2016).  

 

Den bransch som uppvisar högst andel kvinnor i sina bolagsstyrelser är finansbranschen med 

37,5 procent. Finansbolagen ligger även i topp när det kommer till att ha flest kvinnor i 

ledningsgruppen på 30,4 procent. (Andra AP-fonden & Nordic Investor Services, 2016) 

Enligt Allbright (2016), en stiftelse arbetandes för jämställdhet i näringslivet, är 

finansbranschen 2016 års vinnare. 

 

Betydelsen av kvinnors roll i bolagsstyrning är ett högaktuellt ämne, inte minst med tanke på 

de propositioner som lagts fram politiskt. Det är därför intressant att studera, inte bara 
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jämställdhetsaspekten, utan även hur bolag med diversifierade bolagsstyrelser presterar och 

om det finns signifikanta samband mellan diversifierade bolagsstyrelser och bolagens 

ekonomiska resultat.  

 

I studien presenteras en bakgrund för att ge en övergripande bild över vad tidigare forskning 

har behandlat inom ämnet som studien berör. Därefter följer en problematisering om varför 

ämnet är av intresse att studeras vidare, vilket mynnar ut i studiens forskningsfråga, syfte samt 

en kort introduktion till studiens hypoteser. En separat del presenterar de avgränsningar som 

studien valt att göra för att nå bästa möjliga resultat. Följaktligen avslutas 

introduktionskapitlet med en disposition för att tydliggöra avsnitten studien är uppdelad i.  

 

1.1 Bakgrund  

Det har blivit av allt större vikt för bolag att ha en bra bolagsstyrning. I Sverige tillsattes en 

förtroendekommission med huvudsaklig uppgift att ta fram och förvalta en kod för hur svensk 

bolagsstyrning ska fungera. Koden är inte lagstadgad men infördes år 2005 med syfte att 

komplettera lagstiftningen genom att ange en norm för god bolagsstyrning på en högre 

ambitionsnivå i svenska börsnoterade bolag. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016) 

 

En aspekt av bolagsstyrning som varit extra uppmärksammad under senare år är diversifiering 

i form av könsfördelning. Bolagsstyrelser runt om i världen är under ökad press att välja in 

kvinnliga representanter till styrelsen. Med anledning av det har ett flertal länder tagit fram 

förslag angående reformstyrning för att öka det kvinnliga deltagandet. (Adams & Ferreira, 

2009) Den svenska regeringen tog år 2016 fram ett lagförslag om kvotering med syfte att 

främja Sveriges konkurrenskraft. Förslaget innebar en lagstiftning som skulle träda i kraft år 

2017 där bolag skulle straffas med sanktionsavgifter om de inte uppnått en representation av 

minst 40 procent av vardera kön innan år 2019. (Sveriges Riksdag, 2016) Även Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning (2016) främjar att en jämn könsfördelning ska eftersträvas och 

uttrycker följande i sin kod för svensk bolagsstyrning:  

 

“Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden 

i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de 

bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn 

könsfördelning ska eftersträvas.” (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016) 
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Följaktligen har ett flertal internationella studier gjorts på temat diversifierade bolagsstyrelser, 

där samband mellan kvinnor i bolagsstyrelser och bolagens ekonomiska resultat har studerats. 

Den forskning som gjorts fram tills nu har kommit fram till varierande resultat och både 

positiva, negativa och neutrala samband har bekräftats. (Adams & Ferreira, 2009; Van der 

Walt, Ingley, Shergill & Townsend, 2006; Rose, 2007) 

 

Ett flertal studier visar att ett positivt samband finns mellan kvinnliga styrelsemedlemmar och 

ekonomiska resultat. Adams & Ferreira (2009) presenterar i sin studie nya empiriska resultat 

på att diversifierade bolagsstyrelser är positivt relaterade till ökad effektivitet i bolagsstyrning. 

Studien har undersökt 1939 amerikanska börsnoterade bolag och hur deras kvinnliga 

representation påverkar Return on Assets (Avkastning på Total Kapital), förkortat ROA. En 

annan studie som omfattar 59 bolag listade på New Zealand Stock Exchange stödjer 

påståendet om att en ökad diversifiering skulle ha en positiv effekt på bolagens ekonomiska 

resultat när det kommer till lönsamhet, resultaten är dock inte statistiskt signifikanta (Van der 

Walt et al., 2006). Studien definierar inte diversifiering som enbart könsfördelning utan tar 

även hänsyn till etnicitet och kunskapsbas. De finansiella mått som använts för att mäta 

lönsamhet, är likt tidigare studie, ROA och Return on Equity (Avkastning på Eget Kapital), 

förkortat ROE. Carter, Simkins & Simpson (2003) bekräftar i en liknande studie utförd på 

Fortune 1000 bolag empiriska bevis på samma positiva relation mellan diversifierade 

bolagsstyrelser och lönsamhet, denna gång enbart med hänsyn till könsdiversifiering. Vidare i 

studien definieras könsdiversifiering som enbart diversifiering.  

 

Trots att flera forskare belyser fördelar med diversifierade bolagsstyrelser och finner positiva 

samband med ekonomiska resultat, så finns det andra forskare som menar att det inte går att 

se något samband. I vissa fall har även negativa samband hittats. I en studie gjord på 443 

danska bolag noterade på Copenhagen Stock Exchange testade Rose (2007) hypotesen att en 

högre andel kvinnor i bolagsstyrelser påverkar bolagets finansiella prestationer. Hypotesen 

förkastades då inget samband kunde fastställas. Rose (2007) tror att en av anledningarna kan 

vara att kvinnor oftast utgör en minoritet i bolagsstyrning och därför anpassar sig till 

majoriteten som är män. Den positiva effekten av diversifiering uteblir därför. Van der Walt 

et al. (2006) bekräftar i sin studie, att till skillnad från de resultat som är framtagna gällande 

lönsamhet, har diversifiering en negativ påverkan på tillväxt. Vidare bekräftar Randøy, 

Thomsen & Oxelheim (2006) att det inte finner något samband. Studien omfattar 500 av de 
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största bolagen i Danmark, Norge och Sverige och studerar om det finns ett samband mellan 

diversifierade styrelser och ekonomiska resultat. Då de inte finner några signifikanta resultat 

drar författarna slutsatsen att en ökad diversifiering inte är något som på kort sikt ger bättre 

resultat.  

 

1.2 Problematisering 
Kvinnors roll i bolagsstyrelser har under många år varit föremål för forskning inom såväl 

områdena management som finans. Ett flertal studier har genomförts med målsättningen att 

studera om det finns ett samband mellan diversifierade bolagsstyrelser och bolagens 

ekonomiska resultat men resultaten från tidigare forskning är motstridiga. Vissa av studierna 

bekräftar positiva samband (Adams & Ferreira 2009; Van der Walt et al., 2006; Carter, 

Simkins & Simpson, 2003). Medan andra forskare bevisar motsatsen (Rose, 2007; Van der 

Walt et al., 2006; Randøy, Thomsen & Oxelheim, 2006). En anledning som kan förklara de 

varierande resultaten är problematiken med hur man ska mäta sambandet då många andra 

faktorer, utöver könsdiversifiering, spelar in (Van der Walt et al., 2006). Att forskarna 

kommer fram till varierande resultat är därför inte oväntat, då korrelationen mellan 

diversifierade styrelser och ekonomiska resultat är både teoretiskt och empiriskt komplext att 

studera (Carter, D’Souza, Simkins & Simpson, 2008).  

 

Det är tydligt att det behövs vidare forskning, och även uppdaterad forskning inom området 

som berör diversifieringens påverkan på bolagens ekonomiska resultat. Detta för att kunna 

säkerställa empiriska bevis då det efterfrågas av ett flertal forskare. Bilimoria (2000) frågar i 

sin artikel efter vidare studier på om bolag med flertalet kvinnor i styrelsen uppvisar starkare 

resultat än bolag med enbart en kvinna. Burke (2003) efterfrågar vidare studier på hur 

kvinnliga representanter i bolagsstyrelser påverkar bolagens ekonomiska resultat. Van der 

Walt, Ingley, Shergill & Townsend (2006) bekräftar likt andra forskare att det finns ett behov 

av vidare studier inom ämnet för att klargöra det ekonomiska syftet med en ökad 

diversifiering inom bolagsstyrelser. 

 

De tidigare studier som utförts har främst genomförts på internationella marknader. Det är en 

brist att tidigare forskare nästan enbart fokuserat på de anglosaxiska länderna (Adams & 

Ferreira 2009; Van der Walt et al., 2006; Carter, Simkins & Simpson, 2003) medan färre 

studier har genomförts på mindre marknader som exempelvis Sverige. Forskning har dock 
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börjat fokusera på de skandinaviska länderna då det är en unik marknad att studera inom 

ämnet (Rose, 2007; Randøy, Thomsen & Oxelheim, 2006).  

 

Trots att Sverige valt att inte införa någon lagstiftning om kvotering så är Sverige ett land som 

har kommit långt i arbetet gällande diversifiering (Heidenreich, 2015). Sverige är därför en 

intressant marknad att studera då det finns ett bra urval av bolag som redan idag har en hög 

grad av diversifiering inom sina bolagsstyrelser. Samtidigt är de politiska förslag som lagts 

fram fortfarande aktuella och studier inom ämnet är därför ett intressant kunskapsbidrag för 

politiker, lagstiftare, företagsledare såväl som aktieägare. Denna studie är således en 

komplettering och ett bidrag till den ofullständiga forskning som hittills genomförts på den 

svenska marknaden. Studien är den första som undersöker om det finns ett samband mellan 

diversifiering och bolagens ekonomiska resultat, avgränsat till den svenska finansbranschen.  

 

1.3 Forskningsfråga  
Den forskningsfråga som behandlas i denna studie är:  

 

Hur påverkar diversifiering i bolagsstyrelser de ekonomiska resultaten i finansbolagen 

noterade på Nasdaq OMX Stockholm? 

 

Det samband som forskningsfrågan belyser har testas genom hypotesprövning. Hypoteserna 

samt vald signifikansnivå förklaras mer utförligt i delen om hypotesformulering i 

metodavsnittet. Följande huvudhypotes behandlas: 

 

𝐻! Diversifierade bolagsstyrelse har en signifikant positiv påverkan på bolagens ekonomiska 

resultat.  

 

1.4 Syfte  
Studien analyserar om det finns ett samband mellan de två variablerna: diversifierade 

bolagsstyrelser och ekonomisk resultat. Syftet med studien är att utifrån hypotesprövning dra 

slutsatser om det finns ett signifikant positivt samband och på så vis addera ett 

kunskapsbidrag till den pågående diskussionen angående kvinnors påverkan. Vilket är av 
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intresse för politiker, lagstiftare, företagsledare såväl som aktieägare. Studien är av kvantitativ 

ansats och syftar till att analysera en marknad som ligger utanför tidigare forskning, den 

svenska finansbranschen. De 52 bolag som studien innefattar är registrerade som finansbolag, 

och är noterade på Nasdaq OMX Stockholm, mellan åren 2012 till 2016.  

 

1.5 Avgränsningar  
Tidigare forskning är främst gjord på internationella marknader och därför är denna studie 

avgränsad till att studera svenska bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Studien 

omfattar endast bolag som är noterade på Large Cap och Mid Cap då forskning i studiens 

litteraturstudie visar att diversifiering främst förekommer i större bolag.   

 

Enligt aktuell statistik är finansbranschen den bransch som har högst jämställdhet i sina 

bolagsstyrelser (Andra AP-fonden & Nordic Investor Services, 2016). Den här studien 

innefattar med anledning av det endast finansbolag. Studien behandlar de 52 finansbolag som 

finns noterade på Large Cap och Mid Cap på Nasdaq OMX Stockholm (Nasdaq, 2017a).  

 

1.6 Disposition  
I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning och teori inom området. Litteraturstudien 

belyser olika aspekter av jämställdhet i näringslivet samt presenterar det teoretiska ramverk 

som studien utgår ifrån, vilket senare ligger till grund för studiens hypotesformulering. I 

metodavsnittet beskrivs den metod som har använts vid insamling av data samt en mer 

detaljerad beskrivning av de regressionsanalyser som använts för att testa det studerade 

sambandet. Därefter presenteras och analyseras resultaten vilket mynnar ut i studiens slutsats. 

Slutligen diskuteras eventuella förbättringar som kunde tillämpats för studien samt förslag på 

fortsatt forskning inom ämnet.  
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2.0 Litteraturstudie  
2.1 Jämställdhet  
Debatten om jämställdhet är dominerad av två truismer; Den första är att kvinnors roll i 

arbetslivet har förbättrats avsevärt under tvåtusentalet, den andra är att männens ställning i 

arbetslivet fortfarande är bättre än kvinnors (Eikhof, 2012). Inom EU har det historiskt 

arbetats hårt för att en högre jämställdhet ska uppnås (Rees 2005; Rubery 2002), men detta är 

fortfarande en utmaning. 

 

Studier visar att den genomsnittliga bruttolönen inom EU skiljer sig med 16,7 procent till 

männens fördel. I Sverige är denna genomsnittliga löneskillnad 13,8 procent. (EU 

Kommissionen, 2016) Enligt EU-kommissionen (2017) skiljer sig jämställdhet mycket mellan 

olika länder. I ny statistik framtagen på hur jämställdhet ser ut på beslutsfattande positioner 

skiljer det sig 40,1 procentenheter mellan Island som ligger högst på 44,6 procent och Malta 

som ligger lägst på 4,5 procent. Sverige placerar sig på en fjärdeplats av alla EU-länderna. 

Innan Sverige på sina 36,9 procent kvalificerar sig Island på 44,6 procent, Norge på 42,6 

procent och Frankrike 41,2 procent.  

 

De skandinaviska länderna; Sverige, Norge och Danmark utmärker sig genom att ligga högt i 

förhållande till de övriga EU-länderna (EU-kommissionen, 2017). Tidigare forskning 

förklarar det genom att belysa den “Skandinaviska modellen” som karakteriseras av politisk 

och ekonomisk stabilitet, ett bra välfärdssystem samt en effektiv styrning vilket främjar 

jämställdhet och diversifiering (Heidenreich, 2015).  
 

Vidare har jämställdheten ökat under senare år, vilket kan förklaras utifrån olika anledningar 

(Eikhof, 2012). Nedan diskuteras tre bidragande faktorer som varit viktiga för den positiva 

utvecklingen.  

 

Den första anledningen handlar om den ökande användningen av informations-och 

kommunikationsteknologi som möjliggjort kvinnors karriär då arbetstiden numera kan 

kombineras med familjelivet på ett bättre sätt än historiskt (Bergman & Gardiner, 2007), 

istället för att som tidigare dela upp dagen i två block såsom i arbetstid och icke-

arbetstid (Warhurst, Hurrell, Gilbert, Nickson, Commander & Calder, 2009). Den fysiska 

närvaron på arbetsplatsen har blivit mindre viktig för arbetsgivaren och digitaliseringen 
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möjliggör ett mobilt arbetssätt där arbetstagaren gärna tar med arbetet utanför kontoret och i 

synnerlighet till hemmet (Duxbury & Smart 2011; Felstead & Jewson, 2000). Parallellt med 

detta har arbetstagarens position gentemot arbetsgivaren, sett till hur, när och på vilket sätt de 

utför sina arbetsuppgifter blivit starkare. Detta har lett till att arbetstagaren i en större 

utsträckning än tidigare kan skräddarsy och effektivisera arbetstiden utifrån sina egna 

individuella preferenser. (Darr & Warhurst, 2008) 

 

Den andra anledningen gäller den stadiga ökningen gällande kunskapsarbete i form av 

ekonomisk produktion av immateriella resurser såsom talang, kunskap, kreativitet, 

kommunikation och prestation (Darr & Warhurst, 2008; Eikhof, 2012). Enligt Eikhof (2012) 

leder detta till ökad flexibilitet på arbetsmarknaden vilket har gynnat jämställdhet. Det faktum 

att dagens arbete fokuserar på individuell talang och kunskap bidrar till bättre möjligheter för 

att minska ojämlikhet mellan könen på arbetsplatsen. Tidigare krävdes fysisk styrka, vilket 

gav män en konkurrensfördel i exempelvis industri- och jordbruksproduktionen. Idag är 

fysiska attribut relativt irrelevant för jobbet att prestera som kunskapsarbetare och dessutom 

är kunskap och talang inte baserat på om man är kvinna eller man (Ross, 2009).  

 

Den tredje anledningen lyfter betydelsen av personliga nätverk, en faktor som har blivit en 

förutsättning för att bygga goda relationer med personer både internt och externt sett till sin 

potentiella marknad (Randle & Culkin, 2009; Haunschild & Eikhof, 2009). Allmänhetens 

uppfattning är att kvinnor är bättre kommunikatörer än män då kvinnor anses ha bättre sociala 

färdigheter (Bradley et al, 2000). Detta bekräftas även av Rose (2007) som hävdar att kvinnor 

är duktiga på att upprätthålla goda relationer och kommunicera med externa intressenter. 

Samhällstrenden med ökat fokus på personliga nätverk kan därför gynna den kvinnliga 

arbetstagaren vilket i sin tur bidrar till ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. 

 

I nästkommande två delar av litteraturstudien diskuteras två faktorer som varit särskilt 

betydelsefulla för jämställdhetens snabba framfart inom bolag under senare år; CSR och 

kvotering (Golob & Bartlett, 2007; Heidenreich, 2015) 

 

2.2 CSR 
En bidragande faktor till jämställdhetens positiva utveckling på arbetsplatsen är bolagens 

fokus på Corporate Social Responsibility, förkortat CSR, som under senaste åren ökat 
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markant och nästan ses som en hygienfaktor i varje stort och etablerat bolag (Golob & 

Bartlett, 2007; Lawrence, Botes, Collins & Roper, 2013). CSR förknippas ofta med miljö, 

utsläpp eller finansiella bidrag men begreppet omfattar även miljömässiga och sociala 

aspekter såsom mänskliga rättigheter, långsiktig hållbarhet, socialt ansvarstagande och 

jämställdhet (Gray, Kouhy & Lavers, 1995).  

 

Tidigare forskning menar på att CSR kan ses som en kompletterande faktor till bolagets 

prestation och långsiktiga mål (Kacperczyk, 2009). Rao & Tilt (2015) gjorde en omfattande 

sammanställning av tidigare studier gällande CSR och diversifierade bolag. Genom 

författarnas analys drog de slutsatsen att diversifierade bolag är positivt associerade med 

högre prestation inom CSR. Vidare visar empiriska studier att diversifierade ledningsgrupper 

har en högre prestationsförmåga vid osäkerhet och instabilitet i företagets kontext än 

ledningsgrupper som inte är diversifierade (Hambrick, Cho & Chen, 1996; Nielsen, 2010). 

 

Genom bolagens CSR-arbete ökar de sitt fokus på jämställdhet. Det har tidigare varit svårt att 

motivera jämställdhet med en för låg tillgång på kompetent personal och en ökande 

delaktighet av kvinnor i den arbetsföra befolkningen (EU-kommissionen, 2006). Numera har 

företagens sociala ansvar och begreppet CSR blivit en central faktor för företag både på 

nationell och global nivå (Golob & Bartlett, 2007; Lawrence et al., 2013). Forskare är enade 

om att företagens prestation inte enbart förväntas bidra till den globala ekonomin utan även 

hantera och balansera övriga omvärldsfaktorer för att attrahera fler intressenter (Shahin & 

Zairi, 2007; Jamali, Safieddine & Rabbath, 2008). 

 

Mycket litteratur och studier diskuterar hur ojämlikhet är statisk i arbetslivet. Inom områden 

som rekrytering, karriärmöjlighet, befordran, lön, exponering för nya tekniker och metoder 

blir det svårare med ökat fokus på föräldraledighet och omhändertagande av barn 

(Broadbridge & Hern, 2008). Många av dessa punkter adresseras inom ramen för företagens 

CSR-arbete och värdet för både samhället och företagen behöver lyftas fram ytterligare (EU-

kommissionen, 2006).   

  

2.3 Kvotering 

Lagstiftning om kvotering för att justera den obalans som finns mellan män och kvinnor i 

bolagsstyrelser har varit en omtalad åtgärd i den politiska debatten (Heidenreich, 2015). Det 
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råder delade meningar om huruvida jämställdhetsprocessen ska påskyndas genom att lagstifta 

om kvotering eller om utvecklingen ska få ta sin tid (Bjørkhaug & Øyslebø Sørensen, 2015).  
    

EU-kommissionen tog år 2012 fram ett förslag gällande införande av ett nytt EU-direktiv. 

Målet med direktivet var att minst 40 procent av alla poster som icke är verkställande 

styrelseledamöter ska vikas för det underrepresenterade könet i börsnoterade företag innan år 

2020. De föreslog att rekryteringsprocessen av nya styrelseledamöter ska innehålla tydliga 

och könsneutrala kriterier för hur de sökandes meriter skulle granskas, vid lika meriter ska det 

underrepresenterade könet ges företräde. (EU-kommissionen, 2012) 

 

Enligt EU-kommissionen kan en ökad diversifiering leda till att bolagen förbättrar sina 

finansiella prestationer då det främjar ökad produktivitet och innovation. En anledning till det 

förklaras av att en diversifierad grupp fattar mer välgrundade beslut eftersom fler aspekter får 

komma till uttryck. (EU-kommissionen, 2012) Regeringen har föreslagit att Sverige ska 

stödja direktivet men har inte fått riksdagens stöd då de anser att ett fortsatt arbete på nationell 

nivå är mer effektivt och mindre ingripande (Justitiedepartementet, 2016).  

 

Till skillnad från Sverige har ett flertal europeiska länder infört regler som syftar till att 

åstadkomma en jämnare könsfördelning likt EU-kommissionens förslag. I Frankrike 

beslutades det om en lag 2011 avseende minst 40 procents representation av vardera kön 

innan år 2017 (Law n°2012-347). Tyskland införde våren år 2015 en lag där minst 30 procent 

av ledamöterna i de största börsbolagens styrelser ska vara kvinnor (Justitiedepartementet, 

2016). Norge var ett av de första länderna att införa en sådan lagstiftning redan år 2006. De 

beslutade då om en bolagsrepresentation på minst 40 procent för det underrepresenterade 

könet i ett “Allmennaksjeselskap”, vilket i Sverige närmast motsvarar bolagskategorin Publikt 

Aktiebolag. (Heidenreich, 2015) 

 

Den svenska regeringen presenterade ett liknande lagförslag år 2016 som innebar en ändring i 

aktiebolagslagen med syfte att påskynda en positiv förändring. Lagförslaget baseras på en 

departementspromemoria (Ds 2016:32) från Justitiedepartementet och innebar en lagstiftning 

där minst 40 procent av styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera kön. 

De bolag som inte skulle kunna presentera en jämn könsfördelning senast vid årsstämman år 

2019 riskerade att straffas med sanktionsavgifter mellan 250 000 kronor och 5 000 000 

kronor. Det är tydligt att det råder osäkerhet över vilka resultat diversifiering ger samt om det 
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finns ett rättvist sätt att nå jämställdhet på, vilket gör att förslag om kvotering ofta stöter på 

motstånd. Att lagstadga om kvotering i Sverige har mötts av stark kritik och kommer därför i 

dagsläget inte att träda i kraft. (Heidenreich, 2015) 

 

Heidenreich (2015) har i sin studie lyft fram det faktum att Norge infört kvotering medan 

Sverige valt att inte göra det och vad han anser det bero på. Han menar att det finns betydande 

kulturella skillnader även inom den “Skandinaviska modellen” som orsak till detta. Att det 

finns stora skillnader mellan de skandinaviska länderna styrker även Randøy, Thomsen & 

Oxelheim (2006) då de hävdar att både Norge och Sverige tenderar till att vara mer 

diversifierade i sina bolagsstyrelser än exempelvis Danmark. Trots att både Norge och 

Sverige ses som goda föredömen när det kommer till diversifierade bolagsstyrelser så skiljer 

sig ländernas tillvägagångssätt åt.  

 

Anledningen till att Norge infört en kvoteringslag men inte Sverige beror enligt Heidenreich 

(2015) på två huvudsakliga anledningar. Först menar han på att det finns en skillnad när det 

kommer till kapitalistiskt system. Sverige har haft ett mer autonomiskt näringsliv jämfört med 

Norge vilket resulterar i ett större motstånd när det kommer till statligt ingripande i den här 

typen av frågor. För det andra handlar det om en skillnad i kultur och attityder när det 

kommer till jämställdhet och statlig inblandning där Norge har haft en överlag positivare 

attityd. Han menar att den svenska debatten på grund av en mer radikal och konfliktorienterad 

feminism har tenderat att bli polariserad.  

 

I nästkommande del av litteraturstudien diskuteras bolagsstyrelsens primära roll och hur 

diversifiering ses inom bolagsstyrning.  

 

2.4 Bolagsstyrning  
Bolagsstyrelsens primära funktion är att rådgöra och leda den strategiska formuleringen och 

beslutsfattandet (Holmström, 2005; Adams & Ferreira, 2007). Vidare ska styrelsen övervaka 

ledningen för att säkra ägarnas intressen (Fama & Jensen 1983). Det är nästan allmänt 

vedertaget i forskningen, policys, och i praktiken att oberoende, externa ledare ökar styrelsens 

och ledningens prestation (Terjesen, Couto & Francisco, 2015). 
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Diversifiering inom bolagsstyrning har av forskning bedömts som en effektiv faktor gällande 

ett bolags konkurrensfördelar, tillväxt och överlevnad (Hashai, 2015). Störst ökning av 

diversifiering har skett hos bolagen som är registrerade på Large Cap där andelen kvinnor i 

bolagsstyrelser utgör 34,8 procent jämfört med 32,4 procent på Mid Cap och 25 procent på 

Small Cap (Andra AP-fonden & Nordic Investor Services, 2016). Att representationen av 

kvinnor i bolagsstyrelser oftast är starkare i större bolag än små är känt från tidigare 

forskning. Detta faktum bekräftas i en tidigare studie gjord av Singh & Vinnicombe (2001) 

där de studerade 100 bolagsstyrelser tillhörande Financial Times Stock Exchange, förkortat 

FTSE. Studien påvisade att kvinnliga styrelseledamöter var vanligare inom större bolag.  

 

Äldre studier har också diskuterat effekten av diversifiering i bolagsstyrelser, men då med en 

större osäkerhet. Dessa studier belyser en viss typ av förvirring som uppstått i 

mansdominerade bolagsstyrelser när en eller flera kvinnliga medlemmar valts in. En oro 

uppstod bland männen om att detta riskerar att komplicera och sakta ned beslutsfattandet 

(Burke, 1994). Männen var inte vana att ha kvinnor med i styrelsen och var således osäkra på 

konsekvenserna, samt att de uttryckte att de nya perspektiv som kan bli följden av den ökade 

mångfalden kan vara missgynnade i en historiskt välfungerande bolagsstyrelse (Dobrzynski, 

1993). 

 

Trots motståndet har som tidigare nämnts andelen kvinnor i bolagsstyrelser ökat markant 

under senaste åren (Andra AP-fonden & Nordic Investor Services, 2016). Detta i samband 

med att kraven gällande kunskap och färdighet har höjts och marknaden efterfrågar kvinnors 

påverkan, vilket har förändrat styrningsprocessen till kvinnornas fördel (Eikhof, 2012). Burke 

(2003) menar att tidigare forskning har haft svårt att studera kvinnliga styrelseledamöters roll 

och inflytande på grund av att det har varit svårt att få tillgång till material från 

bolagsstyrelser som visar kvinnors och mäns faktiska bidrag till olika styrelseuppdrag. 

Diversifieringen inom detta område har tidigare varit lågt prioriterat i allmänhet och specifikt 

styrelsens övergripande påverkan och effektivitet. 

 

Diversifiering i bolagsstyrelser är ett ämne som har attraherat ett stort intresse från bland 

annat regeringar, företag, offentlig verksamhet och akademin. Ämnet har fortsatt väcka 

intresse genom media, lagförslag, ägardirektiv och uttalanden från stora institutionella 

investerare (Carter, Simkins & Simpson, 2003). Vidare har stora bolagsskandaler så som de 

inom Enron, WorldCom, Tyco & Parmalat vidare ökat fokus på diversifiering i relation till 
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bolagens värde och finansiella prestation, då det i efterskalven av dessa skandaler efterfrågats 

högre diversifiering i styrelse och ledning (Randøy, Thomsen & Oxelheim, 2006). I närtid har 

skandaler såsom Lehman Brothers, Giltnir & Dynegy gjort att diskussionerna kring 

utformningen av ledning och bolagsstyrelse intensifierats. Även huruvida en stor del av 

bolagets högsta ledning är oberoende, detta både diskuteras och efterfrågas av bland annat 

stora institutionella investerare (Terjesen, Couto & Francisco, 2015). 

 

I nästkommande del diskuteras konsekvenser, fördelar respektive nackdelar, som kommer 

med en ökad diversifiering av bolagsstyrelser.  

 

2.5 Fördelar & Nackdelar 
Tidigare forskning gällande kvinnor på styrelsepositioner, har till stor del tagits fram genom 

benchmarking, jämförelser av resultat och prestationer mellan företag och marknader (Burke 

& Mattis, 2000).  

 

Flera forskare anser att det finns klara fördelar för ett bolag att ta in fler kvinnor i sina 

styrelser. Adams & Ferreira (2009) menar att könsfördelning är positivt relaterad till 

mätningar på styrelseeffektivitet, framförallt i bolag som från början har en svag ledning. 

Carter, Simkins & Simpson (2003) stödjer påståendet och menar att den ökade effektiviteten i 

bolagsstyrning beror på att diversifieringen möjliggör diskussion från olika infallsvinklar.  

 

I en longitudinell studie gjord av Zena Burgess & Barry Fallon (2003), mellan åren 1995 till 

2001, utökades kvinnors ansvar samtidigt som de fick fler och mer betydande roller vilket kan 

tolkas som ett mått på att de presterat bra i sina respektive roller. Dessvärre, vilket också 

författarna påpekar, var urvalet endast 32 kvinnor. I en annan studie gjord av Terjesen, Couto 

& Francisco (2015) som omfattade 3876 noterade företag i 47 olika länder, analyserades ett 

brett spann av företagsmekanismer som visade att bolag som leddes av kvinnliga ledare hade 

högre lönsamhet än de som leddes av män. Studien påvisar även att externa, oberoende 

ledamöter inte bidrar till företagets prestation om inte styrelsen är diversifierad. Enligt 

Bilimoria (2000) kan kvinnans positiva påverkan förklaras av att en ökad andel kvinnor i 

bolagsstyrelser leder till ökat strategiskt kunnande om kvinnors marknadsfrågor, det utvecklar 

bolagets riktning och konstruktiva process samt inspirerar bolagets kvinnliga anställda.  
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Smith, Smith & Verner (2006) belyser vikten av att styrelseledamöter väljs in på grund av rätt 

kvalifikationer. I deras studie gjord på 2500 danska bolag, mellan åren 1992 till 2001, visar de 

att kvalifikationer hos styrelseledamöter är viktiga och att kvinnor därför bör väljas in i 

samma utsträckning som män om de har rätt kvalifikationer för uppdraget. De menar att om 

kvinnor väljs in på andra grunder skulle det kunna bidra med en negativ bumerangeffekt. 

Resultaten i deras studie visar på att den positiva effekt diversifiering har på ekonomiska 

resultat är beroende på kvinnans kvalifikationer i form av akademisk bakgrund. De kvinnor 

som inte har någon universitetsutbildning har således en mindre effekt på bolagets 

ekonomiska resultat.  

 

Det finns också studier som lyfter fram de nackdelar som kan finnas med en ökad 

diversifiering. Studier inom socialpsykologi har visat att nivån av grupplojalitet är beroende 

på gruppmedlemmarnas likhet. Således kan en diversifierad styrelse leda till minskad 

arbetseffektivitet på grund av lägre grupplojalitet. (Randøy, Thomsen & Oxelheim, 2006) 

Kanter (1977) bekräftar att likhet mellan gruppmedlemmar i ledningsgrupper underlättar för 

ökat förtroende, diversifiering bör således inte ha en positiv påverkan.  

 

I nästkommande del diskuteras de ekonomiska mått som är vanligast förekommande i tidigare 

forskning rörande diversifiering i bolagsstyrelser.  

 

2.6 Ekonomiska resultat 
Det finns en rad olika mått för att mäta finansiell prestation i företag. De ekonomiska mått 

som använts i den här studien är; ROA och ROE. Således använder denna studie samma mått 

som använts i flertalet tidigare studier (Adams & Ferreira 2009; Van der Walt et al., 2006; 

Carter, Simkins & Simpson, 2003). 

 

De presenterade ekonomiska måtten är båda lönsamhetsmått och används för att indikera 

företagets förmåga att skapa redovisningsbaserade vinster och avkastning till aktieägarna 

(Shrader, Blackburn & Iles, 1997). ROA visar på hur effektivt bolaget kapitaliserar på de 

tillgångar företaget besitter (Ujunwa, Okoyeuzu & Nwakoby, 2012; Javed, Saeed, Lodhi & 

Malik, 2013). Ett högre ROA indikerar på att företaget är lönsamt och måttet används ofta i 

studier kopplade till diversifiering (Erhardt, Werbel & Shrader, 2003; Adams and Ferreira, 

2009; Ujunwa, Okoyeuzu & Nwakoby, 2012). Likt ROA är ROE en av de mest vanligt 
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förekommande redovisningsbaserade måtten när man utvärderar bolagets prestation, ett högre 

ROE indikerar på att aktieägarnas investerade kapital har en hög avkastning (Ellinger, 

Ellinger, Yang & Howton, 2002).  

 

2.7 Teoretiskt ramverk  
För att kunna besvara forskningsfrågan gällande om det finns ett samband mellan 

diversifierade bolagsstyrelser och bolagens ekonomiska resultat så kommer en teoretisk 

referensram att presenteras i detta avsnitt. Referensramen har som avsikt att förklara de två 

teorier som ligger till grund för studiens hypotesformulering; Resource dependence theory 

och Agency theory (Agentteorin). 

 

Resource dependence theory är en teori som skapades av Pfeffer & Salancik (1978) som 

förklarar vikten av externa resurser för en organisations strategiska och taktiska beslut. De 

menar att organisationer verkar i ett öppet system och behöver därav utbyta och förvärva 

resurser för att överleva, vilket skapar ett beroendeförhållande mellan organisationer och 

externa resurser. Teorin förklarar att det organisatoriska beteendet är begränsat och formas 

utifrån de krav och påfrestningar som kommer från andra organisationer och grupper i dennes 

omgivning. Vidare definierar Pfeffer & Salancik “Den effektiva organisationen” som den 

organisation som lyckas tillfredsställa behovet hos de i sin externa omgivning, vilka det krävs 

stöd från, för organisationens fortsatta existens. Teorin fokuserar framförallt på bolagets 

förmåga att säkra tillgången till viktiga resurser såsom kunder, leverantörer, 

samarbetspartners och kapital. Pfeffer & Salancik hävdar att det finns tre huvudsakliga 

fördelar med att ha bra förbindelser med externa resurser. 

 

1. Information och expertis. 

2. Skapandet av kommunikationskanaler samt fördelaktigt stöd och åtaganden från 

viktiga externa intressenter. 

3. Skapandet av legitimitet. 

 

Styrelsemedlemmar är den primära länken mellan organisationen och dess externa miljö. 

Genom att välja in styrelsemedlemmar med värdefull kunskap, inflytande och med bra 

kontakter hos externa resurser, kan organisationen reducera sitt beroende av sin externa 

omgivning och vinna värdefulla resurser (Pfeffer & Salancik, 1978; Hillman & Cannella, 
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2007). Stiles (2001) föreslår att diversifiering i bolagsstyrning kan öka tillgången till kritiska 

resurser, vilket borde betyda att diversifiering har en positiv påverkan på ett bolags 

ekonomiska prestationer. Vidare bekräftar Hillman & Cannella (2001) att diversifiering i 

bolagsstyrelser ökar bolagens kommunikationskanaler, nätverk och länkar till dess externa 

miljö. Vilket enligt Pfeffer & Salancik (1978) är viktiga faktorer för att en organisation ska 

minska sitt beroende och bli en “effektiv organisation”. En ökad diversifiering bör således ha 

en positiv påverkan på bolagens ekonomiska resultat.  

 

Agency theory är en av grundteorierna inom bolagsstyrning. Teorin framställdes av Jensen & 

Meckling (1971) som förklarar hur bolagsstyrelsens sammansättning kan hjälpa till att 

motverka eventuella intressekonflikter som kan uppstå mellan exempelvis företagsledningen 

och aktieägarna (Eisenhardt, 1989). Teorin grundar sig i att människan är rationell och 

handlar efter sina egna intressen vilket leder till en problematik som benämns “Principal 

agent-problemet”. Aktieägarna benämns ofta som principaler medan företagsledningen 

benämns som agenter. Problemet förklaras som en intressekonflikt som uppstår mellan 

agenterna och principalerna när agenterna misslyckas med att fullfölja sina åtaganden 

gentemot principalerna för att istället tillgodose sina egna intressen. Det uppstår då 

agentkostnader, kostnader för principalerna då de försöker få agenterna att handla efter deras 

önskan istället för att maximera sin egennytta (Jensen & Meckling, 1976).  

 

Bolagsstyrelsens roll är att övervaka företagsledningen och motverka eventuella 

intressekonflikter som kan uppstå mellan agenterna och principalerna, vilket i sin tur leder till 

minskade agentkostnader då aktieägarnas intressen skyddas. För att kunna nå optimal 

bolagsstyrning är det viktigt att utveckla en effektiv och fungerande bolagsstyrelse (Fama & 

Jensen, 1983). För att minimera intressekonflikter och därmed agentkostnaderna har Agency 

theory förslag på indirekta lösningar såsom; att bilda mindre styrelser, styrelsens ägandeform, 

delägarskap av Vd:n och en högre grad av oberoende hos styrelsen (Jensen & Meckling, 

1976). En ökad diversifiering hos styrelsen skulle kunna innebära en högre grad av oberoende 

hos styrelsen vilket i sin tur skulle kunna vara positivt sett till principal agent-problemet. Att 

kvinnor i högre grad övervägs för tillgängliga styrelseposter kan ses som extra viktigt på 

mindre marknader, såsom Sverige, där kretsen för styrelsekandidater är något begränsad 

(Randøy, Thomsen & Oxelheim, 2006). Då ökad diversifiering leder till en mer oberoende 

styrelse och därmed minskade agentkostnader så bör även detta leda till en positiv påverkan 

på bolagens ekonomiska resultat.  
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Dessa två teorier har utvecklat resonemanget som ligger till grund för den huvudhypotes som 

är formulerad under hypotesutveckling i metodavsnittet.  

 

2.8 Konklusion 
Sammanfattningsvis så har tidigare forskning argumenterat för att det återfinns både positiva 

och negativa samband mellan diversifierade bolagsstyrelser och ekonomiska resultat. 

Resultaten är varierande och tidigare forskning har främst fokuserat på stora internationella 

marknader. (Adams & Ferreira 2009; Van der Walt, Ingley, Shergill & Townsend, 2006; 

Carter, Simkins & Simpson, 2003) 

 

Vidare har jämställdhet ökat markant under senaste åren och Sverige är en intressant marknad 

som ligger på en fjärdeplats när det kommer till jämställdhet bland de europeiska länderna 

(EU-kommissionen, 2017).  

 

Faktorer som har bidragit till den ökande framfarten av jämställdhet i bolagsstyrelser är 

främst; ökad användning av informations och kommunikationsteknologi (Bergman & 

Gardiner, 2007), fokus på kunskapsarbete (Eikhof, 2012), betydelsen av personliga nätverk 

(Randle & Culkin, 2009), bolagens ökade fokus på CSR (Golob & Bartlett, 2007) samt 

politiska pådrivningar i form av kvoteringsförslag (Heidenreich, 2015). 

 

Vidare menar tidigare forskning att diversifiering inom bolagsstyrning bedöms som en 

effektiv faktor gällande ett bolags konkurrensfördelar, tillväxt och överlevnad (Hashai, 2015). 

De teorier som presenterats i studiens teoretiska ramverk, Resource dependence theory och 

Agency theory, styrker detta resonemang.  
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3.0 Metod 
I det här avsnittet behandlas den metod som använts vid genomförandet av studien. 

Metodavsnittet inleds med en hypotesformulering som presenterar de hypoteser som testats 

med syfte att besvara studiens huvudsakliga forskningsfråga. Därefter diskuteras studiens 

vetenskapsteoretiska perspektiv, forskningsdesign samt forskningsansats. Vidare följer en 

redogörelse av hur studien definierar de variabler som använts, urval, datainsamling samt 

analysverktyg. Metodavsnittet avslutas med en förklaring av studiens kvalitetskriterier i form 

av validitet och reliabilitet.  

 

3.1 Hypotesutveckling 

I Sverige diskuteras det huruvida en lagstiftning om kvotering ska införas för att främja 

Sveriges konkurrenskraft (Sveriges riksdag, 2016). Motiveringen till det är att diversifiering 

skulle ha en positiv inverkan på bolagsstyrelser. Vidare är det intressant att studera om det går 

att finna något samband mellan ekonomiska resultat och styrelser som faller inom ramen för 

vad regeringen anser jämställt det vill säga att det underrepresenterade könet måste utgöra 

min 40 procent.  

 

Enligt Resource dependence theory har en ökad diversifiering en positiv påverkan på viktiga 

faktorer som bidrar till att en organisation ska minska sitt beroende och bli en “effektiv 

organisation”, vilket i sin tur skulle betyda en positiv påverkan på ekonomiska resultat.  

 

Likaså visar Agency theory på att en ökad diversifiering skulle innebära en högre grad av 

oberoende hos bolagsstyrelsen vilket är en kritisk faktor för att nå optimal och effektiv 

bolagsstyrning. En optimal bolagsstyrning skulle i sin tur leda till minskade agentkostnader 

och bättre förutsättningar för att nå positiva ekonomiska resultat.  

 

Utifrån ovanstående teorier borde således en ökad diversifiering ha en positiv inverkan på 

ekonomiska resultat vilket ger oss följande huvudhypotes.  

 

Huvudhypotes (𝑯𝟏) 

𝐻!: Diversifierade bolagsstyrelser har inte en signifikant positiv påverkan på bolagens 

ekonomiska resultat.  
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𝐻!: Diversifierade bolagsstyrelser har en signifikant positiv påverkan på bolagens 

ekonomiska resultat.  

 

Huvudhypotesen är därefter uppdelad i fyra sub-hypoteser för att kunna besvara den 

adresserade forskningsfrågan. Sub-hypoteserna syftar till att ta hänsyn till de olika 

dimensioner som studeras gällande diversifiering och bolagens ekonomiska resultat, för att på 

bästa sätt kunna acceptera eller förkasta huvudhypotesen. Sub-hypoteserna innehåller två 

olika mått på diversifiering samt två olika mått på ekonomisk lönsamhet.  

 

Sub-hypotes 1 (Sub-𝑯𝟏) 

𝐻!: En ökad diversifiering av bolagsstyrelsen har inte en signifikant positiv påverkan på 

bolagens ROA.  

𝐻!: En ökad diversifiering av bolagsstyrelsen har en signifikant positiv påverkan på bolagens  

ROA.  

 

Sub-hypotes 2 (Sub-𝑯𝟐) 

𝐻!: En ökad diversifiering av bolagsstyrelsen har inte en signifikant positiv påverkan på 

bolagens ROE.  

𝐻!: En ökad diversifiering av bolagsstyrelsen har en signifikant positiv påverkan på bolagens 

ROE.  

 

Sub-hypotes 3 (Sub-𝑯𝟑) 

𝐻!: Diversifierade bolagsstyrelser har inte en signifikant positiv påverkan på bolagens ROA.  

𝐻!: Diversifierade bolagsstyrelser har en signifikant positiv påverkan på bolagens ROA.  

 

Sub-hypotes 4 (Sub-𝑯𝟒) 

𝐻!: Diversifierade bolagsstyrelser har inte en signifikant positiv påverkan på bolagens ROE.  

𝐻!: Diversifierad bolagsstyrelser har en signifikant positiv påverkan på bolagens ROE.  
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3.2 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Studien syftar till att analysera finansiell data för att objektivt kunna dra slutsatser om 

diversifierade bolagsstyrelser har en signifikant positiv påverkan på bolagens ekonomiska 

resultat.  

 

Således är positivism studiens kunskapsteoretiska ståndpunkt, vilken förespråkar en 

användning av naturvetenskapliga metoder när den sociala verkligheten studeras (Bryman & 

Bell, 2015). Det forskningsparadigm som ligger till grund för studien är av kvantitativ ansats 

och det kvantitativa tillvägagångssättet bygger på positivism och en realistisk orientering 

(Slevitch, 2011).  

 

Positivismens riktning är baserad på att det existerar en självständig verklighet som kan 

beskrivas utifrån hur den verkligen är. Det kvantitativa paradigmets ontologiska ståndpunkt 

hävdar således att det existerar en objektiv verklighet som är oberoende av människans 

uppfattning av den. (Sale, Lohfeld & Brazil, 2002) Med anledning av positivismens syn på 

den objektiva verkligheten hävdar den kvantitativa epistemologin att den som studerar eller 

det som studeras är självständiga objekt och på så vis kan den som studerar göra det utan att 

påverka eller bli påverkad av det som studeras. Således kan det kvantitativa 

tillvägagångssättet anses objektivt. (Slevitch, 2011) 

 

Studien tillämpar det kvantitativa tillvägagångssättet då det tillåter studien att objektivt 

studera om det finns ett samband mellan diversifierade styrelser och bolagens ekonomiska 

resultat, vilket är syftet med studien. Det kvantitativa tillvägagångssätt är också passande då 

en stor mängd numerisk data samlats in och sammanställts (Slevitch, 2011). Studien 

behandlar även hypotesprövning och enligt Bryman & Bell (2015) är syftet med kvantitativt 

tillvägagångssätt att generera hypoteser som kan testas.  

 

3.3 Forskningsdesign  

Enligt Bryman & Bell (2015) definieras forskningsdesign som “en ram för insamling och 

analys av data” och författarna behandlar fem olika typer av undersökningsdesigner; 

experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ 

design. Den kvantitativa forskningsdesign som är utgångspunkt för denna studie är av 
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longitudinell karaktär. Longitudinell design avser att studera studieobjekten under en lång 

tidsperiod (Bryman & Bell, 2015) och passar därav studien då den kommer att följa upp 

samma studieobjekt med upprepade mätningstillfällen mellan åren 2012 till 2016. Enligt 

Bryman & Bell är longitudinell design vanligast förekommande för att studera och kartlägga 

förändring inom business och management-fältet. Då denna studie avser att testa huruvida 

diversifierade bolagsstyrelser påverkar bolagens ekonomiska resultat mellan åren 2012 till 

2016, anses valet av forskningsdesign lämpligt för studiens ändamål.  

 

3.4 Forskningsansats 

Studien är av deduktiv ansats då den utgår från tidigare teori för att dra slutsatser (Bryman & 

Bell, 2015). Vid en deduktiv metod ligger, enligt författarna, tyngdpunkten på att använda 

hypoteser för att pröva teorier. Således har en deduktiv metod valts då studien utifrån de två 

teorierna presenterade i det teoretiska ramverket, Resource dependence theory och Agency 

theory, har formulerat hypoteser som sedan analyserats via empirisk granskning. Resultaten 

möjliggör sedan att de föreslagna hypoteserna antingen kan bekräftas eller förkastas, vilket 

innebär att den teori som varit utgångspunkt kan revideras (Bryman & Bell, 2015).  

 

3.5 Variabler  

3.5.1 Lönsamhetsmått 

De ekonomiska mått som använts för att mäta studieobjekten är två lönsamhetsmått; ROA 

och ROE. Måtten är de mest vanligt förekommande i tidigare studier (Adams & Ferreira, 

2009; Van der Walt, Ingley, Shergill & Townsend, 2006; Carter, Simkins & Simpson, 2003) 

och med anledning av det valts ut även för denna studie. Således är resultaten i denna studie 

jämförbara med tidigare studiers resultat. All finansiell data har inhämtats från Thomson 

Reuters Eikon, studien använder sig därför av deras definition av ROA och ROE. 

 

 
 

 

Formel 1. Beräkning av ROA 
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Formel 2. Beräkning av ROE 

 

3.5.2 Diversifieringsmått 

De diversifieringsmått som använts i denna studie är baserade på andelen kvinnliga 

styrelseledamöter i förhållande till det totala antalet styrelseledamöter. Studien använder sig 

av två olika mått för att mäta diversifiering i bolagsstyrelser.  

 

Det första måttet mäter diversifiering genom ett index där antalet kvinnor i en bolagsstyrelse 

divideras med det totala antal styrelsemedlemmar för samma bolag. Resultatet visar den 

procentuella andelen kvinnor i bolagsstyrelsen. I detta mått utgår studien ifrån att en 

bolagsstyrelse med 50 procent styrelsemedlemmar av respektive kön är det mest 

diversifierade och att styrelser som antingen har färre eller fler kvinnor bidrar till minskad 

diversifiering. Att mäta högst andel kvinnor är inte ett lämpligt mått på diversifiering då ett 

högt antal kvinnor kan leda till homogenitet (Kuzey, 2016). Indexet sträcker sig från 0 till 

som högst 0.5. Måttet benämns som WOMANINDEX. Formel 3 visar den formel som 

beskriver uträkningen av WOMANINDEX där 𝑃! är den procentuella andelen 

styrelsemedlemmar i vardera kategori och n antalet kategorier på könsfördelning, vilket i 

studien antas vara två. En ökning i WOMANINDEX betyder således att diversifieringen rör 

sig från 0 vilket innebär en minskad diversifiering. En positiv B-koefficient innebär således 

att en ökad diversifiering har en negativ effekt på ekonomiska resultat och en negativ B-

koefficient innebär att en ökad diversifiering har en positiv effekt på ekonomiska resultat. B-

koefficienten kommer att förklaras i delen om analysverktyg. 

 
Formel 3. WOMANINDEX 

 

Det andra måttet ställer “diversifierade styrelser” mot icke “diversifierade styrelser” för att se 

om det finns någon skillnad i bolagens prestation sett till ekonomiska resultat. I jämförelsen 

kommer begreppet “diversifierade styrelser” att relatera till de kvoteringsförslag som lagts 
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fram både i Sverige (Ds 2016:32), men också av andra länder och EU (EU-kommissionen, 

2012; Law n°2012-347; Heidenreich, 2015). De förslag som lagts fram om kvotering föreslår 

att det underrepresenterade könet ska utgöra minst 40 procent av en bolagsstyrelse. Detaljerad 

information om hur 40-procentsgränsen har räknats fram är sparsam och finns inte inkluderad 

i propositionerna, således görs antagandet om att bolagsstyrelser som ligger på eller över 40-

procentsgränsen anses vara diversifierade. Då Sverige är en unik marknad som utmärker sig 

för att ligga i framkant när det kommer till diversifiering finns det tillräckligt många 

“diversifierade bolagsstyrelser” för att en sådan jämförelse ska vara möjlig i denna studie. År 

2016 var 21 av 52 bolag i urvalet diversifierade enligt ovan definition. Studien har använt en 

dummyvariabel som tar värdet 1 då de underrepresenterade könet i bolagsstyrelsen har en 

representation som är ≽ 40 procent.  De bolagsstyrelser där det underrepresenterade könet har 

en representation som är ≺ 40 procent tar värdet 0. Måttet benämns som WOMAN40.  

 

3.6 Datainsamling  

Den här studien studerar bolag som klassificeras som finansiella bolag på Nasdaq OMX 

Stockholm, sett till alla bolag som är noterade på Large Cap och Mid Cap. Insamlingen av 

empirisk data för studien är sekundär vilket innebär att någon annan presenterat den 

information som inhämtats (Bryman & Bell, 2015).  

 

Data för de bolag som utgör urvalet är hämtad direkt från Nasdaq (2017a), anledning till att 

data hämtats direkt från källan är för att försäkra att studien har den senast uppdaterade 

informationen om vilka bolag som är noterade på deras listor. De finansiella data som använts 

för beräkning av ROA och ROE har inhämtats från databasen Thomson Reuters Eikon. Eikon 

är ett etablerat verktyg för att hämta och analysera finansiell information för samtliga 

börsnoterade bolag. I det fall där Eikon inte kunde ta fram fullständig information gällande 

styrelseposter för de efterfrågade åren har data rörande diversifiering hämtats direkt från 

bolagens egna årsredovisningar.  

 

Studien är en sekundärdataundersökning och bygger enbart på sekundärdata vilket är redan 

bearbetad data som i relation till diversifiering analyseras på ett nytt sätt. Enligt Bryman & 

Bell (2015) är sekundärdata oftast av god kvalitet och anses representativt då det alltid 

granskas minst två gånger. En annan fördel enligt författarna är att det är mindre tidskrävande 

än att samla in primärdata. Med hänsyn till författarnas resonemang har sekundärdata valts då 
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det på ett tidseffektivt sätt ger tillgång till tillförlitlig och representativ data. Således är det 

viktigt att lyfta fram att kvaliteten på sekundärdata kan variera beroende på vem som 

tillhandahåller primärdata (Bryman & Bell, 2015). Med det i åtanke har data för denna studie 

hämtats från välkända och granskade källor för primärdata såsom Eikon och bolagens egna 

årsredovisningar.   

 

3.7 Urval och bortfall  

Vid en kvantitativ forskningsmetod är urvalsstorlek en kritisk faktor. Det är viktigt att 

urvalsstorleken är tillräckligt stor för att säkerställa representativitet och generaliserbarhet för 

att på ett korrekt sätt kunna analysera urvalet utifrån statistiska verktyg. (Slevitch, 2011)  

 

Den här studien är avgränsad till en specifik bransch och omfattar alla bolag som klassificeras 

som finansiella bolag på Nasdaq OMX Stockholm, vilket är 57 stycken. Finansbranschen 

valdes då det är den bransch som uppvisar högst andel kvinnor i sina styrelser med 37,5 

procent (Andra AP-fonden & Nordic Investor Services, 2016). Således ger det oss ett stort 

urval av bolag där diversifiering är vanligt förekommande.  

 

Studien är avgränsad till bolag som ligger noterade på Large Cap och Mid Cap då tidigare 

forskning visat att diversifiering främst förekommer i större bolag (Singh, Vinnicombe & 

Johnson, 2001). Således ger det oss ett urval på 52 bolag. Att bolagen är noterade Large Cap 

respektive Mid Cap innebär att de har ett börsvärde över 150 miljoner Euro. Bolagen som är 

noterade på Large Cap har ett börsvärde över en miljard Euro och bolagen noterade på Mid 

Cap har ett börsvärde mellan 150 miljoner och en miljard Euro. (Swedbank, 2017) 

 

Studien har analyserat de senaste fem åren, då data behöver vara uppdaterad, för att spegla 

den snabba framväxt kvinnor har haft i bolagsstyrelser (Eikhof, 2012). Studien ser till en 

tidsperiod som sträcker sig från år 2012 till 2016. För att försäkra att bolagsstyrelsens beslut 

har hunnit påverka de ekonomiska resultaten har denna studie valt att analysera diversifiering 

för året innan med ekonomiska mått för året efter. Således har bolagets diversifiering för år 

2012 analyserats i samband med ROA och ROE för 2013. Detta då de beslut som tas av 

bolagsstyrelsen kan ha en viss fördröjning innan de påverkar resultaten. Diversifieringsmåttet 

för år x kommer därav att mätas med ROA och ROE för år X+1. Vidare har tidsperioden 

avgränsats till en femårsperiod för att få så jämförbara år som möjligt. År 2012 till 2016 antas 
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i den här studien vara jämförbara då de infinner sig efter att marknaden återhämtat sig från 

finanskrisen år 2008 (Nasdaq, 2017b).  

 

3.8 Analysverktyg  

För att analysera datamaterialet som samlats in via Thomson Reuters Eikon samt bolagens 

årsredovisningar har all data hanterats i Excel och senare exporterats till statistikprogrammet 

SPSS. För att testa de hypoteser som formulerats har studien använt regressionsanalys för att 

mäta om det finns ett orsakssamband mellan diversifierade bolagsstyrelser och bolagens 

ekonomiska resultat. Detta för att kunna acceptera eller förkasta studiens huvudhypotes (𝐻!) 

som behandlar huruvida diversifierade bolagsstyrelser har en signifikant positiv påverkan på 

bolagens ekonomiska resultat.  

 

Regressionsanalys är ett statistiskt verktyg som mäter samband mellan en beroende variabel 

och en eller flera oberoende variabler (Dahmström, 2011). I regressionsanalys är Y den 

beroende variabeln, i denna studie ROA och ROE, och X är den oberoende variabeln, i denna 

studie diversifiering. Vidare har en multivariat regressionsanalys, med kontrollvariabel för 

storlek, räknats fram för att bedöma det statistiska sambandet mellan variablerna och dess 

förklaringsgrad av modellen (Bryman & Bell, 2015).  

 

Tabellerna i empirin presenterar R-kvadrat som visar hur variationen i den beroende variabeln 

förklaras av variationen i den oberoende variabeln. Ett högre värde på R-kvadrat visar en 

bättre förklaringsgrad av den oberoende variabeln. Modellen presenterar även B-koefficienten 

som visar vilken effekt ett steg uppåt för den oberoende variabeln, diversifiering, påverkar 

den beroende variabeln, ROA och ROE. (Dahmström, 2011)  

 

Det används två olika metoder för regression. Först kommer ordinary least squares, förkortat 

OLS, på svenska känt som minsta-kvadratmetoden. Därefter har alla modellerna testats med 

fixed effect-regression. Betydelsen av att använda fixed effect istället för OLS är att den 

kontrollerar för andra faktorer som kan påverka det studerade sambandet, i form av allt som 

inte ändras över tid. (Technical report SPSS, 2005) Tidigare forskning har visat att 

korrelationen mellan diversifierade bolagsstyrelser och ekonomiska resultat är komplext att 

studera då fler aspekter av diversifiering utöver könsdiversifiering kan påverka (Carter et al., 
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2008), således har båda regressionsmetoderna använts för att se om resultatet skiljer sig när 

övriga påverkande faktorer även kontrolleras via fixed effect-regression.  

 

3.8.1 Kontrollvariabler 

Tidigare forskning har visat att storlek är en faktor som kan påverka diversifiering (Singh & 

Vinnicombe, 2001). Storlek är också nära kopplat till ekonomiska resultat och Smith, Smith 

& Verner (2006) anser att större bolag tenderar till att ha högre ekonomiska resultat i 

jämförelse till mindre bolag på grund av en starkare marknads styrka. Storleken på de 

studerade bolagen har därför lagts in som en kontrollvariabel i regressionsanalysen. Då en stor 

del av urvalet utgör fastighetsbolag, och därmed har en varierande omsättning, blir omsättning 

inte ett rättvisande mått för att bestämma storlek på bolagen. Därför användes istället 

börsvärde som ett mått på storlek. Storlek har mätts i form av en dummyvariabel som antagit 

värdet 1 om företaget ligger på Large Cap och därmed har ett börsvärde på ≽ 150 miljoner 

Euro. De bolag som istället ligger på Mid Cap och har ett börsvärde som är ≺ 150 miljoner 

Euro har antagit värdet 0. 

  

3.8.2 Signifikansnivå 

Vid genomförandet av hypotesprövning via regressionsanalys så är den statistiska 

signifikansnivån viktig för att antingen acceptera eller förkasta sin hypotes. Signifikansnivån 

beskriver den risknivå man är villig att acceptera då slutsats dras utifrån ett statistiskt 

samband mellan två variabler. (Bryman & Bell, 2015) En signifikansnivå på p < 0,05 är den 

mest förekommande i de tidigare studier som gjorts inom ämnet. Denna studie följer därav 

normen och således kommer 𝐻! att förkastas på fem procents signifikansnivå. Det innebär att 

risken för att urvalet påvisar ett samband, trots att ett sådant inte existerar, kan ske i max fem 

fall av 100 (Bryman & Bell, 2015). Om 𝐻! förkastas på 5 procents signifikansnivå är 𝐻! 

statistiskt signifikant och således kan den övergripande forskningsfrågan besvaras.  
 

	  
Formel 4. Formler för hypotesprövning 
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3.9 Kvalitetskriterier 

I vetenskapliga sammanhang är validitet och reliabilitet två viktiga faktorer att ta i beaktning. 

Dessa två faktorer är mått på studiens trovärdighet. (Björklund & Paulsson, 2012) Nedan 

diskuteras hur studien gått tillväga för att försäkra dessa två kvalitetskriterier.  

 

3.9.1 Validitet  

Ett av det viktigaste kvalitetskriterium inom forskning och studier av kvantitativ ansats är 

validitet (Bryman & Bell, 2015). Validitet är huruvida det resultat som studien presenterar 

faktiskt reflekterar det resultat studien avser att förklara. Bryman & Bell (2015) menar att 

validitet kan klassificeras inom fyra olika kategorier; mätningsvaliditet, intern validitet, extern 

validitet samt ekologisk validitet.  
 

1. Mätningsvaliditet är huruvida det-, eller de mått studien använder för att dra slutsatser 

eller förklara ett samband faktisk härleder det samband som diskuteras.  

2. Intern validitet hanterar kausalitet, huruvida Y påverkar X och inte beror på någon 

annan faktor. 

3. Extern validitet behandlar huruvida omgivningen har påverkat utfallet och således om 

utfallet skulle bli detsamma om studien genomförts i en annan miljö och kontext. 

4. Ekologisk validitet handlar om huruvida resultaten är praktiskt applicerbara i 

individens vardag. Detta adresserar det faktum att ekonomiska studier ibland kommer 

fram till slutsatser som rent tekniskt är rätt, men som har en låg praktisk koppling till 

vad som händer i verkligheten.  

 

Denna studie har tagit alla fyra kriterier i beaktning för att försäkra studiens trovärdighet.  

De mått som används i studien är frekvent använda lönsamhetsmått i tidigare forskning och 

således har denna studie tagit mätningsvaliditet i beaktning.  

 

Även om de studerade bolagen är noterade på samma aktiemarknad, inom samma 

branschkategori och under samma tidsintervall, år 2012 till 2016, vilket sammanfaller med 

EU:s förslag gällande direktiv om kvotering, så omfattar studien 52 bolag vilka agerar på 

olika geografiska marknader och inom vitt skilda verksamhetsområden. Således har denna 

studie även tagit intern validitet i beaktning.  
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Sett till extern validitet så omfattar studien en tidsperiod då den studerande marknaden varit 

stabil och inte särskilt drabbad av externa omständigheter så som en finansiell kris. Dessutom 

omfattar studien 52 bolag som agerar, som ovan nämnt, på olika geografiska marknader. 

De lönsamhetsmått som använts i studien är praktiskt användbara i företagens verksamheter 

vilket även kan påvisas i tidigare forskning. Dessutom är diversifiering i bolagsstyrelser ett 

omdebatterat ämne, varvid EU lagt förslag om kvotering. Således har denna studie även tagit 

hänsyn till det ekologiska validitetskriteriet. 

 

3.9.2 Reliabilitet 

Reliabilitet definieras som graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet och relaterar till i vilken 

utsträckning studien får samma värde om den upprepas (Björklund & Paulsson, 2012). 

Golafshani (2003) konstaterar att om en studie är replikerbar och reproducerbar så kan den 

klassas inom ramen för reliabilitet, påverkande faktorer är även huruvida måttet är stabilt över 

tid samt inom samma tidsperiod. Bryman & Bell (2013) betonar vikten av reliabilitet i 

kvantitativa studier, detta för att studien ska vara trovärdig. 

 

I denna studie har även kvalitetskriterium reliabilitet tagits i beaktning då studien ser till en 

fast tidsperiod. Data för diversifieringen inom bolagen är samlad genom granskade 

årsredovisningar och övrig data sett till bolagens ekonomiska resultat är samlad genom det 

finansiella analysverktyget EIKON. Denna studie kan anses oberoende då resultatet hade 

påvisat detsamma oavsett vem som hade genomfört studien. Vidare presenterar studien ett 

tydligt tillvägagångssätt vilket gör studien både replikerbar och reproducerbar. 
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4.0 Empiri, Analys & Resultat  

I detta avsnitt framställs resultaten av de data som inhämtats för studien. Inledningsvis 

presenteras deskriptiv statistik för att ge en överskådlig blick över variablerna och dess 

utveckling under den valda tidsperioden. Därefter redovisas resultat från de beräkningar och 

regressioner som utförts för att se om en diversifierad bolagsstyrelse har en signifikant positiv 

påverkan på bolagens ekonomiska resultat eller om hypotesen kan förkastas. Resultaten följs 

av en analys där empirin slutligen kopplas till tidigare forskning och det teoretiska ramverk 

som ligger till grund för studien. 

 

4.1 Utveckling av diversifiering 

Utvecklingen av bolagsstyrelsens diversifiering mellan åren 2012 till 2016 avseende de 

börsnoterade finansbolagen på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap och Mid Cap, ser ut som 

följande. 

 

 
Diagram 1. Kvinnliga och manliga styrelseledamöter samt antal diversifierade bolag 

 

Diagrammet visar antalet ledamöter för respektive kön i form av staplar, samt utvecklingen av 

antal diversifierade bolag i form av en linje. Diversifierade bolag definieras i denna studie 

som WOMAN40, alltså bolag med ≽ 40 % representation av det kön som är i minoritet.  
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Sett till studiens urval om 52 bolag såg fördelningen av kvinnliga och manliga 

styrelseledamöter samt antal diversifierade bolag ut som följande. 

 

Sammanställning 
År Kvinnor Män  Diversifierade bolag 

        
2012 78 232 8 
2013 90 230 10 
2014 96 247 12 
2015 117 240 14 
2016 135 229 21 

        
Tabell 1. Sammanställning av Diagram 1 

	  
Sammanfattat har andelen kvinnliga styrelseledamöter i förhållande till manliga ökat under 

den studerade tidsperioden. År 2012 var 25,16 procent av alla styrelseledamöter kvinnor 

respektive 74,84 procent män. År 2016 hade fördelningen förändrats till en mer jämn 

fördelning och 37,09 procent var kvinnor respektive 62,91 procent män. Antalet kvinnliga 

styrelseledamöter har ökat alla fem åren och diversifieringen har ökat med nästan 12 

procentenheter. Även antal diversifierade bolag har ökat från 15,38 procent år 2012 till 40,38 

procent under 2016 vilket är en ökning på 25 procentenheter. Således var en fjärdedel av 

finansbolagen registrerade på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap och Mid Cap, 

diversifierade 2016.   

 

4.2 Utveckling av ROA och ROE 

Utvecklingen av lönsamhet samt den genomsnittliga diversifieringen för samtliga bolag 

mellan åren 2012 till 2016 avseende finansbolagen noterade på Nasdaq OMX Stockholm, 

Large Cap och Mid Cap, ser ut som följande.  



	  
31	  

 
Diagram 2. Lönsamhet och diversifiering 

 

Diagrammet visar bolagens lönsamhet, mätt i form av medelvärdet för ROE och ROA, i 

staplar, samt medelvärdet för diversifieringen bland de studerade bolagen i form av en linje. 

Diagrammet visar följande utfall:  
 

2012 var medelvärdet för ROE 14,35 %, ROA 5,71 % och diversifieringen 24,74 %.  

2013 var medelvärdet för ROE 17,13 %, ROA 7,12 % och diversifieringen 27,21 %.  

2014 var medelvärdet för ROE 16,95 %, ROA 5,88 % och diversifieringen 26,84 %. 

2015 var medelvärdet för ROE 21,54 %, ROA 9,50 % och diversifieringen 32,20 %.  

2016 var medelvärdet för ROE 20,07 %, ROA 8,61 % och diversifieringen 37,44 %.  

 

Sammanfattat har medelvärdet för finansbolagens ROE ökat från 14,35 procent år 2012 till 

20,07 procent år 2016, en ökning på 5,72 procentenheter. Medelvärdet för ROA har också 

ökat från 5,71 procent år 2012 till 8,61 procent år 2016, vilket är en ökning på 2,9 

procentenheter. Under samma tidsperiod som medelvärdet av bolagens lönsamhetsmått ökat 

har så även medelvärdet för diversifiering ökat. Medelvärdet för andelen kvinnliga ledamöter 

har ökat från 24,74 procent år 2012 till 37,44 procent år 2016. Lönsamhetsmåtten har ökat 

under samma tidsperiod som den genomsnittliga diversifieringen vilket indikerar på att det 

finns ett positivt samband mellan variablerna, men det kan också kunna förklaras av andra 

orsaker.  
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4.3 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken för studien är sammanställd i Tabell 2 nedan och visar 

genomsnittet över tid för både de lönsamhetsmått samt den procentuella andelen kvinnor som 

studerats mellan åren 2012 till 2016.   

 

Deskriptiv statistik 
Mått Medelvärde Standardavvikelse  Minimum Maximum 
          
ROA 7,5% 11,4% -88,6% 75,3% 
ROE 18,1% 17,0% -122,6% 111,0% 
Diversifiering 28,4% 14,9% 0,0% 75,0% 
          

Tabell 2. Deskriptiv statistik 

	  
ROA varierar stort och har som lägst legat på -88,6 procent och som högst på 75,5 procent. 

Medelvärdet för ROA, sett till alla utfallen, är 7,5 procent. ROE varierar också stort och har 

som lägst legat på -122,6 procent och som högst på 111 procent. Medelvärdet för ROE har 

ligger på 18,1 procent. Andelen kvinnliga styrelseledamöter i de studerade bolagsstyrelserna 

har i utfallen som lägst varit 0 procent och som högst 75 procent. Medelvärdet för den valda 

tidsperioden ligger på 28,4 procent.  
 

4.4 Regressionsanalys 

I denna del presenteras två tabeller med statistik för regressionerna som syftar till att testa om 

det finns ett samband mellan diversifierade bolagsstyrelser och ökade ekonomiska resultat, 

med tillhörande kontrollvariabel på storlek. För att testa studiens huvudhypotes (𝐻!); 

Diversifierade bolagsstyrelser har en signifikant positiv påverkan på bolagens ekonomiska 

resultat, har fyra sub-hypoteser testats utifrån olika metoder. Totalt har åtta regressioner gjorts 

för att testa de fyra sub-hypoteserna, då alla sub-hypoteserna har testats utifrån både OLS-

metoden och Fixed effect-regression.  

 

Då studien har använt två olika mått för att mäta diversifiering som den oberoende variabeln i 

regressionsanalysen kommer Tabell 3 att presentera fyra regressioner som analyserar den 

oberoende variabeln WOMANINDEX. Tabell 4 kommer att presenterar fyra regressioner som 

analyserar den oberoende variabeln WOMAN40.  
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1. WOMANINDEX: Ett diversifieringsindex där 50 procent av respektive kön är det 

högsta värdet för diversifiering.  

2.  WOMAN40: En dummyvariabel där 1 representerar “jämställda styrelser”, där det 

underrepresenterade könet utgör minst 40 procent av styrelsen.  
 

Hypoteserna har testats med följande signifikansnivå p < 0,05. Således kommer 𝐻! att 

förkastas på fem procents signifikansnivå, och om så är fallet kommer 𝐻!att accepteras.  

 

Tabell 3 presenterar resultaten för fyra olika modeller som testats utifrån den oberoende 

variabeln WOMANINDEX. Först presenteras två regressioner, en för ROA och en för ROE, 

som beräknats med hjälp av OLS-metoden. Därefter presenteras två regressioner som gjorts 

utifrån samma test med fixed effect-regression. I tabellen behandlas sub-hypoteserna Sub-𝐻! 

och Sub-𝐻!.  

 

  Modell 1 Modell 2  Modell 3  Modell 4 
Variabler  ROA ols ROA fe ROE ols ROE fe 
          
WOMANINDEX -0,10 (0,860) -0,0888517 (0,028)** 0,1515855 (0,027)** - 0,1364242 (0,098)* 
Konstant  0,116 0,0983678 0,1720792 0,2127553 
R-kvadrat  0,046 0,0068 0,0409 0,0335 
Antal företag 52 52 52 52 
Antal observationer  260 260 260 260 
          

Tabell 3. Resultat WOMANINDEX modell 1 till 4 
1% = *** 5% = ** 10% = * 

 

Modell 1  

I modellen som via OLS-metoden analyserat huruvida WOMANINDEX har en signifikant 

positiv påverkan på ROA visar resultaten (B= -0,10; P= 0,860). Således visar koefficienten att 

diversifiering har en positiv påverkan på ROA men resultaten är inte statistiskt signifikanta då  

P > 0,05 och därför kan 𝐻! inte förkastas för att acceptera Sub-𝐻!. 

 

Modell 2 

I modellen som via fixed effect-regression analyserat huruvida WOMANINDEX har en 

signifikant positiv påverkan på ROA visar resultaten (B= -0,0888517; P= 0,028**). Således 

visar koefficienten att diversifiering har en positiv påverkan på ROA även här och att 
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resultaten är statistiskt signifikanta då P < 0,05 vilket innebär att 𝐻! förkastas och Sub-𝐻! kan 

accepteras. 

 

Modell 3 

I modellen som via OLS-metoden analyserat huruvida WOMANINDEX har en signifikant 

positiv påverkan på ROE visar resultaten (B=0,1515855; P= 0,027**). Således visar 

koefficienten att diversifiering har en negativ påverkan på ROE och att resultaten är statistiskt 

signifikanta P < 0,05. Detta innebär att 𝐻! förkastas men Sub-𝐻! kan heller inte accepteras då 

det resultatet visar på negativ påverkan.   

 

Modell 4 

I modellen som via fixed effect-regression analyserat huruvida WOMANINDEX har en 

signifikant positiv påverkan på ROE visar resultaten (B= -0,01364242; P= 0,098*). Således 

visar koefficienten att diversifiering har en positiv påverkan på ROE men endast med 90 

procents signifikans, då P > 0,05 innebär det att 𝐻! inte kan förkastas för att acceptera Sub-

𝐻!. 

 

Tabell 4 presenterar resultaten för de fyra modeller som testats utifrån den oberoende 

variabeln WOMAN40. Först presenteras två regressioner, en för ROA och en för ROE, som 

beräknats med hjälp av OLS-metoden. Därefter presenteras två regressioner som har gjorts 

utifrån samma test med fixed effect-regression istället. I tabellen behandlas sub-hypoteserna 

Sub-𝐻! och Sub-𝐻!. 

 

 

  Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8 
Variabler  ROA ols ROA fe ROE ols ROE fe 
          
WOMAN40 0,005 (0,810) 0,0165897 (0,122) -0,009 (0,761) 0,0256923 (0,308) 
Konstant  0,097 0,692278 0,202 0,1741476 
R-kvadrat  0,17 0,0014 0,003 0,0014 
Antal företag 52 52 52 52 
Antal observationer  260 260 260 260 
          

Tabell 4. Resultat WOMAN40 modell 5 till 8 
1% = *** 5% = ** 10% = * 
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Modell 5  

I modellen som via OLS-metoden analyserat huruvida WOMAN40 har en signifikant positiv 

påverkan på ROA visar resultaten (B= 0,005; P= 0,810). Således visar koefficienten att 

jämställda bolagsstyrelser har en positiv påverkan på ROA men resultaten är inte statistiskt 

signifikanta då P > 0,05 och därför kan 𝐻! inte förkastas för att acceptera Sub-𝐻!. 

 

Modell 6 

I modellen som via fixed effect-regression analyserat huruvida WOMAN40 har en signifikant 

positiv påverkan på ROA visar resultaten (B= 0,0165897; P= 0,122). Således visar 

koefficienten att jämställda bolagsstyrelser har en positiv påverkan på ROA även här men 

resultaten är inte statistiskt signifikanta då P > 0,05 vilket innebär att 𝐻! inte kan förkastas för 

att acceptera Sub-𝐻!.  

 

Modell 7 

I modellen som via OLS-metoden analyserat huruvida WOMAN40 har en signifikant positiv 

påverkan på ROE visar resultaten (B= -0,009; P= 0,761). Således visar koefficienten att 

jämställda bolagsstyrelser har en negativ påverkan på ROE men resultaten är inte statistiskt 

signifikanta P > 0,05 vilket innebär att 𝐻! inte kan förkastas för att acceptera Sub-𝐻!.  

 

Modell 8 

I modellen som via fixed effect-regression analyserat huruvida WOMAN40 har en signifikant 

positiv påverkan på ROE visar resultaten (B= 0,0256923; P= 0,308). Således visar 

koefficienten att jämställda bolagsstyrelser har en positiv påverkan på ROE men resultaten är 

inte statistiskt signifikanta då P > 0,05 vilket innebär att 𝐻! inte kan förkastas för att acceptera 

Sub-𝐻!. 

 

Sammanfattning  

Resultaten visar sammanfattningsvis att i sex fall av åtta har ökad diversifiering en positiv 

påverkan på bolagens ekonomiska resultat. Dock är endast en av de regressionerna statistiskt 

signifikanta vilket är; WOMANINDEX påverkan på ROA via fixed effect-regression. Två av 

modellerna visar negativ påverkan, varav en med signifikanta resultat vilket är; 

WOMANINDEX påverkan på ROE via OLS-metoden. Således är sex av åtta analyser inte 

signifikanta och av de två signifikanta modellerna visar en på positiv påverkan och en på 
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negativ påverkan. Alltså är resultaten varierande och i de flesta fall inte signifikanta, detta gör 

att studien inte accepterar huvudhypotesen (𝐻!) då stöd för den inte finns i de här resultaten. 

 

  Positiv Negativ Signifikant Förkasta 
WOMANINDEX         
          
Modell 1 ROA ols X       
Modell 2 ROA fe X   X X 
Modell 3 ROE ols   X X   
Modell 4 ROE fe X       
          

Tabell 5. Sammanställning hypotesprövning WOMANINDEX 

	  
  Positiv Negativ Signifikant Förkasta 
WOMAN40         
          
Modell 5 ROA ols X       
Modell 6 ROA fe X       
Modell 7 ROE ols   X     
Modell 8 ROE fe X       
          

Tabell 6. Sammanställning hypotesprövning WOMAN40 
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5.0 Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras analysresultaten och den insamlade empirin utifrån ett kritiskt 

perspektiv, därefter adresseras den övergripande forskningsfrågan samt studiens 

hypotesformulering.  

 

Bolagsstyrning är viktigt för att leda den strategiska riktningen samt för att ta det yttersta 

beslutsfattandet för bolaget (Holmström, 2005; Adams & Ferreira, 2007). Uppsättningen av 

styrelsemedlemmar är en påverkande faktor när det kommer till effektivitet i de styrelsebeslut 

som tas, vilket i sin tur kan påverka de ekonomiska resultaten (Pfeffer & Salancik, 1978). En 

uppmärksammad faktor sett till styrelsens uppsättning är hur diversifierade styrelser är när det 

kommer till kön (Eikhof, 2012). Andelen kvinnor som sitter med i styrelser har ökat under de 

senaste åren och i takt med det har diskussioner angående vilka eventuella effekter det medför 

på ekonomiska resultat ökat (Adams & Ferreira, 2009; Van der Valt et al., 2006).  

 

Syftet med denna studie har således varit att utifrån hypotesprövning statistiskt testa om det 

finns ett positivt samband mellan diversifierade bolagsstyrelser och dess påverkan på 

bolagens ekonomiska resultat eller inte. Studiens övergripande forskningsfråga har behandlat 

könsaspekten av diversifiering och testat huruvida det finns ett signifikant positivt samband 

mellan diversifierade bolagsstyrelser och bolagens ekonomiska resultat i form av de utvalda 

lönsamhetsmåtten ROA och ROE. Utifrån tidigare forskning och teorier har det tagits fram en 

hypotes om att diversifierade styrelser borde visa högre resultat än bolag som inte är 

diversifierade. Som framgår i studiens resultat förkastas huvudhypotesen eftersom att 

resultaten från analysen i sex fall av åtta inte är signifikanta. De stödjer således inte 

huvudhypotesen om att diversifiering skulle innebära en signifikant positiv påverkan på 

bolagens ekonomiska resultat sett till ROA och ROE. Studien fann svagt positiva resultat i 

sex fall av åtta men endast en av dessa var signifikanta, det gör att studien inte med säkerhet 

kan påstå att de ekonomiska måtten påverkas positivt på grund utav diversifiering, utan det 

kan lika väl bero på andra faktorer. Då resultaten inte är signifikanta går det således inte heller 

att dra någon slutsats om att det skulle ha motsatt negativ effekt på resultaten. Trots att denna 

studie inte påvisar någon korrelation mellan diversifierade bolagsstyrelser och bolagens 

ekonomiska resultat så kan den inte med säkerhet säga att det inte skulle finnas något 

samband då resultaten inte är statistiskt signifikanta.  
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Studiens resultat stödjer således inte den tidigare forskning som påvisat att en ökad 

diversifiering skulle ha en positiv påverkan på bolagens ekonomiska resultat (Adams & 

Ferreira 2009; Van der Walt et al., 2006; Carter, Simkins & Simpson, 2003). Trots att 

resultaten för denna studie inte uppvisar den önskvärda signifikansnivå som skulle behövas 

för att med säkerhet våga påstå att diversifiering har en positiv påverkan så kan det nämnas att 

det finns en positiv trend. I sex fall av åtta visar resultaten på svagt positiva samband. 

 

Den positiva trenden skulle kunna förklaras utifrån de aspekter som tidigare forskning har 

påvisat. Adams & Fierra (2009) anser att diversifiering är viktigt för att uppnå effektivitet i 

styrelser vilket i sin tur är en faktor för att förbättra ekonomiska resultat. Carter, Simkins & 

Simpson (2003) stödjer påståendet och menar att den ökade effektiviteten i bolagsstyrning 

beror på att diversifieringen möjliggör diskussion från olika infallsvinklar. Då 

bolagsstyrelserna i denna studies urval haft en hög andel kvinnor så bör det således, enligt 

tidigare forskning, betyda att de har en hög effektivitet i styrelsen vilket därmed skulle kunna 

förklara den positiva trenden. Rose (2007) hävdar även att kvinnor är duktiga på att 

upprätthålla goda relationer och kommunicera med externa intressenter vilket Pfeffer & 

Salancik (1978) menar är en kritisk faktor för att bli en “effektiv organisation”. Den svenska 

finansbranschen har under åren 2012 till 2016 haft en genomsnittlig representation på 28,4 

procent kvinnor i sina bolagsstyrelser och bör således ha dragit nytta av den kommunikativa 

förmåga som forskarna påstår har en positiv inverkan på de ekonomiska resultaten. 

 

För att knyta an resultaten till de utvalda teorierna, Resource dependence theory och Agency 

theory, kan den svagt positiva trenden här förklaras även utifrån dem. Enligt Resource 

dependence theory skulle den svagt positiva trenden kunna förklaras genom att de analyserade 

bolagen, genom den ökade diversifieringen, minskat sitt beroende och därmed blivit en 

effektivare organisation (Pfeffer & Salancik, 1978). Likaså skulle det kunna förklaras utifrån 

Agency theory att den ökade diversifieringen har lett till en högre grad av oberoende hos 

bolagsstyrelsen vilket teorin beskriver som en kritisk faktor för att nå optimal och effektiv 

bolagsstyrning (Jensen & Meckling, 1971). Således kan även Agency theory förklara den 

svagt positiva trend som denna studies resultat påvisar.  

 

Sett till studiens positiva trend och tillvägagångssätt kan det också diskuteras huruvida den 

utvalda tidsperioden kan ha påverkat den positiva utvecklingen som skett både sett till 

diversifiering och ekonomiska resultat. Tidsperioden som studeras startade år 2012, vilket 
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sammanfaller med att EU-kommissionen lade fram förslag om kvotering samt att ekonomin 

började gå in i en högkonjunktur (EU-kommissionen, 2012; Nasdaq, 2017b). Detta kan 

således vara en bidragande orsak till den positiva trend både ROA och ROE har visat under 

femårsperioden. Högkonjunkturen i sig kan ha en större förklaringsgrad av de uppåtgående 

resultaten än den faktiska effekten av diversifiering, vilket är viktigt att ta i beaktning.  

 

Trots att sex av åtta modeller visar en svag positiv trend så är det viktigt att återigen belysa att 

studiens huvudhypotes förkastats då studien inte påvisar signifikanta resultat. Det går således 

inte att dra någon slutsats om att en ökad diversifiering skulle ha en positiv påverkan på 

bolagens ekonomiska resultat. Det är därför intressant att diskutera varför de resultat studien 

påvisar inte förklarar något samband.  

 

Tidigare forskning har uppmärksammat att diversifierade styrelsers påverkan på ekonomiska 

resultat är både teoretiskt och empiriskt komplext att studera (Carter et al, 2008). Denna 

studie styrker detta då resultaten är varierande. Resultaten framtagna via OLS-metoden skiljer 

sig från de resultat studien får fram via fixed effect-regression. Fixed effect-regression 

kontrollerar för andra faktorer i modellen som inte förändras över tid och kan således vara 

mer passande (Technical report SPSS, 2005). De två modeller av åtta som fått negativa 

resultat har gjorts via OLS och kan således innehålla andra faktorer som modellen inte 

kontrollerar för.   

 

Slutligen är det intressant att jämföra den här studien med tidigare forskning som ligger i 

samma linje och således inte heller kunnat finna samband mellan variablerna (Thomsen & 

Oxelheim, 2006; Rose 2007). En intressant aspekt är att alla studier som inte uppvisar något 

samband är gjorda på den skandinaviska marknaden. En förklarande faktor till det skulle 

kunna vara att den positiva effekten av diversifiering stagnerar ju mer diversifierade 

styrelserna blir. De skandinaviska länderna har alla en relativt hög diversifiering i sina 

bolagsstyrelser i jämförelse med övriga EU-länder (EU-kommissionen, 2017). Heidenreich 

(2015) förklarar det genom att belysa den “Skandinaviska modellen” som karakteriseras av 

politisk och ekonomisk stabilitet, ett bra välfärdssystem samt en effektiv styrning vilket 

främjar jämställdhet och diversifiering. Då ingen av de studier som är gjorda på den 

skandinaviska marknaden påvisar ett positivt samband (Thomsen & Oxelheim, 2006; Rose 

2007) kan det således diskuteras huruvida den positiva påverkan av diversifiering stagnerar 

när jämställdhet blir norm.  
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6.0 Konklusion  

I detta avsnitt diskuteras och analyseras den insamlade empirin utifrån ett kritiskt perspektiv 

och den övergripande forskningsfrågan samt studiens hypotesformulering adresseras. Vidare 

presenteras studiens slutsats och kunskapsbidrag och därefter diskuteras förslag på vidare 

forskning som skulle vara intressant att göra inom ämnet.  

 

6.1 Slutsats 

Andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser har ökat för tredje året i rad och numera är var 

tredje styrelsemedlem en kvinna och den bransch som uppvisar högst andel kvinnor i sina 

bolagsstyrelser är finansbranschen. (Andra AP-fonden & Nordic Investor Services, 2016) 

Kvinnans roll i bolagsstyrelser har länge varit omdebatterad, inte minst i Sverige där det 

nyligen lagts fram en proposition om kvotering (Sveriges Riksdag, 2016). Tidigare studier har 

främst gjorts på internationella marknader och resultaten har varit varierande. Således har 

studiens syfte varit att ge ett bidrag till den pågående diskussionen om kvinnors påverkan, 

avgränsat till den svenska marknaden. Därmed har studien analyserat hur diversifiering i 

bolagsstyrelser påverkar de ekonomiska resultaten i finansbolagen noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm.  

 

Uppsatsen har bidragit med nya empiriska bevis för den svenska finansbranschen. Resultaten 

visar en svag positiv trend men hypotesen om att diversifierade bolagsstyrelse skulle ha en 

signifikant positiv påverkan på bolagens ekonomiska resultat har förkastats då resultaten inte 

är statistiskt signifikanta. Det går således inte att dra någon slutsats om att det skulle finnas en 

positiv påverkan.  

 

Resultaten skiljer sig därmed från tidigare forskning som påvisat positiva samband. 

Följaktligen ligger resultatet i denna studie i linje med tidigare forskning som är gjord 

skandinaviska länder och är därför ett intressant bidrag till vidare forskning inom den 

skandinaviska marknaden.  

 

Slutligen, för att besvara forskningsfrågan, kan denna studie inte dra någon slutsats om att 

diversifierade bolagsstyrelser har en signifikant positiv påverkan på bolagens ekonomiska 

resultat sett till de svenska finansbolagen noterade på Nasdaq OMX Stockholm.  
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6.2 Bidrag  

Även om denna studie är ett mindre bidrag till forskningen då den behandlar en begränsad 

bransch och marknad är den ett intressant bidrag då den analyserar ett urval med en unikt hög 

andel kvinnor i bolagsstyrelser (EU-kommissionen, 2017). Tidigare forskning har framhävt 

att den avsaknad av kvinnor som finns i bolagsstyrelser kan vara en begränsning i resultaten 

(Carter et al., 2008). Den här studien har i motsats till det valt att studera en bransch med en 

hög andel kvinnor för att försäkra att effekten av diversifiering finns i de tolkade resultaten. 

Vidare ligger resultaten i linje med tidigare forskning som gjorts på de skandinaviska 

länderna (Randøy, Thomsen & Oxelheim, 2006; Rose 2007) och är således ett intressant 

bidrag till den forskning som gjorts över den “Skandinaviska modellen”.  

 

Studien är också ett intressant bidrag till den, hittills ofullständiga forskning, som gjorts på 

den svenska marknaden. Jämställdhet är ett aktuellt ämne i Sverige med tanke på det 

kvoteringsförslag som lagts fram av sittande regering (Sveriges Riksdag, 2016). 

Resultaten framtagna i den här studien kan därför vara ett intressant kunskapsbidrag för 

politiker, lagstiftare, företagsledare såväl som aktieägare.  

 

Slutligen är studien den första som undersöker sambandet mellan kvinnliga 

styrelsemedlemmar och lönsamhet, avgränsat till den svenska finansbranschen. Således kan 

resultaten även intressera branschspecifika ledare i beslutsfattandet angående framtida 

jämställdhetspolicys.  

 

6.3 Förslag på vidare forskning  

Utifrån studiens resultat samt de begränsningar som uppmärksammats har behov av vidare 

forskning identifierats. Resultaten från studien visade inte ett signifikant samband därför bör 

diversifieringens påverkan studeras vidare utifrån andra aspekter eller tillvägagångssätt.  

 

Förslag på vidare forskning för att studera andra aspekter av diversifiering skulle således  

vara att även se till ålder, etnicitet, utbildning, erfarenhet för att ge en starkare definition av 

diversifieringens påverkan på bolagens ekonomiska resultat. Då studiens urval består av 

börsnoterade bolag skulle det vara berikande att se till marknadsbaserade mått. Då det inte 

med säkerhet går att säga att diversifiering har en påverkan på bolagens ekonomiska resultat, 
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utan kanske snarare att det har en påverkan på samhället i stort, skulle det vara intressant att 

se till marknadens reaktion snarare än till bolagens resultat. Således är förslag på vidare 

forskning att se till diversifieringens påverkan på mått såsom aktiekurs och PE-tal. 

 

Då denna studie inte kan påvisa några signifikanta resultat att en ökad diversifiering skulle ha 

en positiv påverkan på bolagens ekonomiska resultat skulle det vara givande med vidare 

forskning för att studera om orsakssambandet kan vara motsatt. Det vill säga att lönsamma 

bolag skulle vara mer benägna att diversifiera sina styrelser och därmed visa en högre 

diversifiering än vad bolag med lägre lönsamhet gör. 

 

Slutligen, då korrelationen mellan diversifierade bolagsstyrelser och bolagens ekonomiska 

resultat är teoretiskt och empiriskt komplext att studera, vore det givande att belysa 

forskningsfrågan utifrån en annan synvinkel. Således vore ett kvalitativt tillvägagångssätt 

intressant för att kunna lyfta fram de aspekter som den här studien inte haft möjligheten att 

göra via ett kvantitativt tillvägagångssätt. Ett kvalitativt tillvägagångssätt genom exempelvis 

en fallstudie hade givit möjligheten att studera bolagsstyrelser mer djupgående och således 

analysera diversifiering och dess påverkan på exempelvis gruppdynamik och effektivt 

beslutsfattande. Det hade varit ett berikande komplement till den här studien för att vidare 

studera diversifieringens faktiska påverkan.  

 

6.4 Studiens brister och begränsningar 

Studien har flera begränsningar som bör tas i beaktning i samband med de framtagna 

resultaten. För det första är kön endast en aspekt av diversifiering. Diversifiering skulle även 

kunna innefatta en rad andra aspekter såsom ålder, etnicitet och utbildning som också skulle 

kunna ha en betydande påverkan på beslutsfattande och därmed de ekonomiska måtten ROA 

och ROE. 

 

Vidare har studien endast analyserat två lönsamhetsmått vilket kan diskuteras huruvida det 

givit studien en begränsad aspekt av “ekonomiska resultat” så som det benämns i 

forskningsfrågan. Studien hade eventuellt kunnat komma fram till andra slutsatser om den 

istället analyserat ett annat urval av ekonomiska mått såsom soliditet, rörelsemarginaler eller 

marknadsmått.  
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En annan begränsning som bör tas i beaktning är de diversifieringsmått som använts i 

analysen. Ett av diversifieringsmåtten, WOMAN40, definieras i den här studien som 

“jämställd bolagsstyrelse” utifrån de kvoteringsförslag som lagts fram. Måttet kan således 

uppfattas som partiskt och en annan definition av “jämställd bolagsstyrelse” hade troligtvis 

givit studien ett annorlunda resultat. Vidare har studien antagit att det endast finns två kön, det 

vill säga man och kvinna. Studien har således inte tagit hänsyn till hen, det tredje könet, alltså 

de gränsfall där könstillhörigheten kan vara neutral eller okänd.  

 

Då studien endast analyserat bolag inom en specifik bransch går det således inte att dra 

slutsatser utifrån ett större perspektiv då resultaten är direkt knutna till finansbranschen. Detta 

kan ses som en begränsning om denna studies resultat ska vara jämförbara med tidigare 

forskning, som ofta tagit ett större urval i beaktning med flera branscher. 

 

Slutligen är det viktigt att belysa den begränsade tidsperioden, som även nämnts i tidigare 

diskussion. Tidsperioden är begränsad till en femårsperiod mellan åren 2012 till 2016 då 

Sverige befunnit sig i en högkonjunktur. Detta kan ses som en brist då det kan leda till en 

snedvriden påverkan på resultaten då konjunkturen kan speglas i de ekonomiska måtten ROA 

och ROE. Således finns det flera makroekonomiska faktorer som kan påverka resultaten men 

som inte tagits hänsyn till i den här studien.  
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Bilaga 

Bolag År ROE ROA  Kvinnor Män  Diversifiering  
              

Attrium Ljungberg AB             
  2011     1 6 14,3% 
  2012 10.41% 4.24% 1 5 16,7% 
  2013 10.42% 4.24% 1 5 16,7% 
  2014 5.71% 2.30% 1 6 14,3% 
  2015 21.80% 9.09% 2 4 33,3% 
  2016 17.80% 7.78% 2 4 33,3% 
Avanza bank AB             
  2011     2 5 28,6% 
  2012 18.79% 0.38% 2 5 28,6% 
  2013 23.80% 0.38% 2 4 33,3% 
  2014 31.08% 0.40% 3 5 37,5% 
  2015 42.76% 0.53% 3 5 37,5% 
  2016 32.79% 0.42% 3 4 42,9% 
Besqab AB             
  2011     0 8 0,0% 
  2012 23.03% 6.17% 0 8 0,0% 
  2013 21.04% 6.78% 1 6 14,3% 
  2014 18.03% 8.64% 1 7 12,5% 
  2015 32.87% 18.84% 2 5 28,6% 
  2016 26.38% 15.67% 2 5 28,6% 
Bonava AB             
  2011           
  2012           
  2013 40.33% 1.44%       
  2014 110.97% 3.09%       
  2015 30.93% 5.11%       
  2016 19.44% 6.23% 3 3 50,0% 
Bure Equity AB             
  2011     1 4 20,0% 
  2012 (5.66%) (5.61%) 1 5 16,7% 
  2013 22.12% 19.18% 1 5 16,7% 
  2014 33.03% 30.35% 1 5 16,7% 
  2015 62.80% 59.85% 2 5 28,6% 
  2016 17.82% 17.31% 2 6 25,0% 
Castellum AB             
  2011     2 4 33,3% 
  2012 12.66% 4.16% 3 5 37,5% 
  2013 13.55% 4.57% 3 5 37,5% 
  2014 9.05% 3.18% 3 4 42,9% 
  2015 19.59% 7.14% 3 4 42,9% 
  2016 22.10% 8.22% 4 3 57,1% 
Catella AB             
  2011     0 5 0,0% 
  2012 (1.51%) (0.35%) 0 5 0,0% 
  2013 (2.43%) (0.60%) 1 4 20,0% 
  2014 20.99% 5.82% 1 4 20,0% 
  2015 19.57% 5.81% 1 4 20,0% 
  2016 18.81% 6.68% 1 5 16,7% 



	  

Catena AB             
  2011           
  2012 43.45% 10.61% 0 5 0,0% 
  2013 11.86% 3.26% 1 5 16,7% 
  2014 19.07% 6.16% 1 5 16,7% 
  2015 25.67% 8.74% 2 4 33,3% 
  2016 10.62% 3.51% 2 4 33,3% 
Collector AB             
  2011     2 8 20,0% 
  2012     2 8 20,0% 
  2013 25.61% 3.53% 2 5 28,6% 
  2014 23.08% 3.32% 2 5 28,6% 
  2015 21.64% 3.44% 2 5 28,6% 
  2016 19.22% 3.21% 2 4 33,3% 
Corem Property Group AB             
  2011     2 4 33,3% 
  2012 5.43% 2.49% 3 4 42,9% 
  2013 13.66% 4.99% 1 4 20,0% 
  2014 1.94% 1.36% 0 5 0,0% 
  2015 27.42% 8.83% 2 3 40,0% 
  2016 25.23% 8.52% 2 3 40,0% 
Creades AB             
  2011     0 3 0,0% 
  2012 (3.75%) (2.88%) 2 2 50,0% 
  2013 27.93% 24.81% 2 3 40,0% 
  2014 15.21% 13.37% 2 3 40,0% 
  2015 18.45% 17.07% 2 3 40,0% 
  2016 9.64% 9.17% 3 2 60,0% 
D Carnegie & Co AB              
  2011           
  2012 (0.06%) 0.00%       
  2013 (122.60%) (88.61%)       
  2014 14.50% 3.65% 0 6 0,0% 
  2015 29.97% 8.04% 1 5 16,7% 
  2016 31.15% 9.74% 1 4 20,0% 
Diös Fastigheter AB             
  2011     1 5 16,7% 
  2012 14.77% 3.59% 2 5 28,6% 
  2013 10.22% 2.65% 2 5 28,6% 
  2014 9.00% 2.48% 2 4 33,3% 
  2015 15.09% 4.19% 2 4 33,3% 
  2016 20.81% 6.07% 2 4 33,3% 
East Capital Explorer AB             
  2011     1 5 16,7% 
  2012 4.83% 4.42% 2 4 33,3% 
  2013 7.59% 7.52% 2 3 40,0% 
  2014 (11.86%) (11.84%) 2 4 33,3% 
  2015 2.82% 2.82% 2 4 33,3% 
  2016 5.31% 5.29% 2 3 40,0% 
Fabege AB             
  2011     2 7 22,2% 
  2012 (0.76%) (0.27%) 2 7 22,2% 
  2013 12.77% 4.43% 2 6 25,0% 



	  

  2014 13.20% 4.87% 2 5 28,6% 
  2015 21.36% 8.31% 2 5 28,6% 
  2016 36.00% 15.45% 4 4 50,0% 
FastPartner AB              
  2011     1 5 16,7% 
  2012 15.45% 4.55% 1 5 16,7% 
  2013 10.28% 3.00% 1 5 16,7% 
  2014 14.90% 4.11% 1 5 16,7% 
  2015 31.81% 8.47% 3 3 50,0% 
  2016 29.74% 9.30% 3 3 50,0% 
Fastighets AB Balder             
  2011     1 4 20,0% 
  2012 15.53% 5.43% 1 4 20,0% 
  2013 16.56% 6.45% 1 4 20,0% 
  2014 23.01% 8.91% 1 4 20,0% 
  2015 27.00% 8.66% 1 4 20,0% 
  2016 21.70% 7.34% 1 4 20,0% 
Heba Fastighets AB             
  2011     2 5 28,6% 
  2012 13.21% 7.55% 1 4 20,0% 
  2013 6.84% 3.92% 1 4 20,0% 
  2014 4.50% 2.47% 2 4 33,3% 
  2015 27.72% 15.04% 2 4 33,3% 
  2016 9.71% 5.22% 2 4 33,3% 
Hemfosa Fastigheter AB             
  2011           
  2012           
  2013 10.17% 1.37% 3 4 42,9% 
  2014 19.48% 5.21% 3 4 42,9% 
  2015 22.53% 8.14% 3 4 42,9% 
  2016 26.26% 10.35% 3 3 50,0% 
Hoist Finance AB             
  2011           
  2012 6.93% 0.76%       
  2013 12.93% 1.21%       
  2014 13.98% 1.33% 4 3 57,1% 
  2015 11.87% 1.42% 4 3 57,1% 
  2016 15.40% 2.28% 4 3 57,1% 
Hufvudstaden AB             
  2011     2 7 22,2% 
  2012 14.69% 8.37% 2 7 22,2% 
  2013 12.86% 7.49% 2 7 22,2% 
  2014 12.53% 7.29% 2 7 22,2% 
  2015 19.14% 11.43% 2 7 22,2% 
  2016 19.34% 11.77% 3 6 33,3% 
Industrivärden AB             
  2011     1 6 14,3% 
  2012 25.16% 17.51% 1 6 14,3% 
  2013 22.55% 16.50% 1 6 14,3% 
  2014 8.31% 6.48% 3 6 33,3% 
  2015 4.59% 3.73% 2 5 28,6% 
  2016 21.94% 18.47% 3 5 37,5% 
Intrum Justitia AB             



	  

  2011     2 5 28,6% 
  2012 20.28% 7.13% 2 5 28,6% 
  2013 26.27% 8.76% 6 2 75,0% 
  2014 33.35% 9.66% 2 5 28,6% 
  2015 38.58% 9.98% 4 5 44,4% 
  2016 40.90% 11.06% 3 4 42,9% 
Investor AB             
  2011     3 9 25,0% 
  2012 14.65% 10.91% 3 11 21,4% 
  2013 23.15% 18.16% 3 11 21,4% 
  2014 21.27% 17.16% 3 11 21,4% 
  2015 6.54% 5.28% 4 7 36,4% 
  2016 11.77% 9.53% 4 7 36,4% 
JM AB             
  2011     3 8 27,3% 
  2012 21.38% 8.41% 3 4 42,9% 
  2013 24.95% 9.72% 3 5 37,5% 
  2014 28.73% 11.10% 3 5 37,5% 
  2015 23.70% 8.91% 3 5 37,5% 
  2016 31.21% 12.09% 3 3 50,0% 
Kinnevik AB             
  2011     2 5 28,6% 
  2012 (5.05%) (4.51%) 2 5 28,6% 
  2013 13.67% 12.96% 4 4 50,0% 
  2014 27.96% 27.19% 2 6 25,0% 
  2015 1.44% 1.41% 2 6 25,0% 
  2016 (4.44%) (4.34%) 2 8 20,0% 
Klövern AB             
  2011     3 4 42,9% 
  2012 5.93% 1.73% 3 2 60,0% 
  2013 11.63% 3.30% 3 2 60,0% 
  2014 13.55% 4.09% 3 2 60,0% 
  2015 15.71% 5.95% 3 2 60,0% 
  2016 15.83% 5.91% 3 2 60,0% 
Kungsleden AB             
  2011     3 5 37,5% 
  2012 (5.73%) (2.12%) 3 4 42,9% 
  2013 9.32% 3.43% 2 5 28,6% 
  2014 (7.51%) (2.86%) 4 5 44,4% 
  2015 5.48% 1.97% 4 3 57,1% 
  2016 18.53% 6.48% 4 3 57,1% 
Latour AB             
  2011     3 6 33,3% 
  2012 12.63% 9.76% 3 6 33,3% 
  2013 13.14% 10.03% 3 6 33,3% 
  2014 14.90% 10.82% 3 6 33,3% 
  2015 27.49% 20.11% 2 6 25,0% 
  2016 19.78% 15.39% 2 6 25,0% 
Lundbergföretagen AB              
  2011     3 5 37,5% 
  2012 9.70% 6.34% 3 5 37,5% 
  2013 7.95% 4.84% 3 5 37,5% 
  2014 7.64% 4.93% 3 5 37,5% 



	  

  2015 9.53% 6.29% 3 5 37,5% 
  2016 23.29% 13.39% 3 6 33,3% 
Melker Schörling AB             
  2011     2 4 33,3% 
  2012 43.42% 39.87% 2 6 25,0% 
  2013 30.62% 28.93% 2 6 25,0% 
  2014 22.01% 21.22% 2 6 25,0% 
  2015 29.42% 29.05% 2 6 25,0% 
  2016 0.99% 0.99% 2 4 33,3% 
Nordax Group AB             
  2011     0 8 0,0% 
  2012     1 7 12,5% 
  2013 17.11% 1.74% 1 7 12,5% 
  2014 20.30% 2.02% 1 7 12,5% 
  2015 11.92% 1.38% 2 7 22,2% 
  2016 23.15% 2.98% 3 5 37,5% 
Nordea Bank AB             
  2011     3 10 23,1% 
  2012 11.43% 0.45% 3 10 23,1% 
  2013 10.86% 0.48% 4 9 30,8% 
  2014 11.37% 0.52% 5 7 41,7% 
  2015 12.03% 0.56% 5 8 38,5% 
  2016 11.87% 0.60% 5 8 38,5% 
NP3 Fastigheter AB             
  2011           
  2012           
  2013 14.21% 2.03%       
  2014 15.50% 5.10% 1 7 12,5% 
  2015 11.34% 4.36% 2 6 25,0% 
  2016 20.15% 7.17% 3 4 42,9% 
Oscar Properties Holding AB             
  2011           
  2012 27.73% 14.10% 1 4 20,0% 
  2013 39.87% 14.12% 1 4 20,0% 
  2014 25.82% 9.30% 1 4 20,0% 
  2015 23.18% 9.51% 1 5 16,7% 
  2016 32.44% 11.57% 1 4 20,0% 
Pandox AB             
  2011     1 6 14,3% 
  2012 11.70% 3.09% 1 6 14,3% 
  2013 2.57% 0.64% 1 6 14,3% 
  2014 16.06% 5.12% 1 6 14,3% 
  2015 18.95% 7.24% 2 5 28,6% 
  2016 16.20% 6.32% 2 5 28,6% 
Platzer Fastigheter Holding AB             
  2011           
  2012 9.92% 2.91% 0 5 0,0% 
  2013 12.92% 4.23% 2 3 40,0% 
  2014 10.47% 3.69% 2 3 40,0% 
  2015 20.03% 7.12% 3 3 50,0% 
  2016 12.05% 4.17% 3 3 50,0% 
Ratos AB             
  2011     2 6 25,0% 



	  

  2012 4.66% 1.48% 3 5 37,5% 
  2013 5.21% 2.20% 3 5 37,5% 
  2014 7.39% 2.98% 3 5 37,5% 
  2015 3.07% 1.95% 3 5 37,5% 
  2016 (4.73%) (3.43%) 3 5 37,5% 
Resurs Holding AB             
  2011           
  2012     0 6 0,0% 
  2013     0 8 0,0% 
  2014 17.69% 2.54% 0 5 0,0% 
  2015 15.05% 2.67% 2 6 25,0% 
  2016 16.30% 3.27% 2 8 20,0% 
Sagax AB             
  2011     1 6 14,3% 
  2012 11.86% 3.78% 1 6 14,3% 
  2013 23.85% 7.14% 1 6 14,3% 
  2014 15.53% 5.78% 1 6 14,3% 
  2015 29.73% 10.43% 1 5 16,7% 
  2016 31.81% 11.98% 1 5 16,7% 
SEB AB             
  2011     2 6 25,0% 
  2012 11.44% 0.50% 2 6 25,0% 
  2013 12.73% 0.60% 2 6 25,0% 
  2014 14.94% 0.75% 3 5 37,5% 
  2015 11.96% 0.65% 2 5 28,6% 
  2016 7.48% 0.42% 3 5 37,5% 
SSM Holding AB             
  2011           
  2012           
  2013     0 3 0,0% 
  2014     0 4 0,0% 
  2015     0 4 0,0% 
  2016     1 6 14,3% 
Svenska Handelsbanken AB             
  2011     3 9 25,0% 
  2012 14.46% 0.58% 3 9 25,0% 
  2013 13.17% 0.58% 3 8 27,3% 
  2014 12.72% 0.57% 2 8 20,0% 
  2015 12.70% 0.61% 3 6 33,3% 
  2016 12.27% 0.63% 5 5 50,0% 
Swedbank AB             
  2011     5 7 41,7% 
  2012 14.22% 0.83% 5 6 45,5% 
  2013 12.72% 0.83% 5 5 50,0% 
  2014 14.74% 0.85% 5 6 45,5% 
  2015 13.09% 0.74% 5 6 45,5% 
  2016 15.47% 0.91% 5 6 45,5% 
Svolder AB             
  2011     2 3 40,0% 
  2012 2.07% 2.00% 2 3 40,0% 
  2013 29.08% 28.46% 2 3 40,0% 
  2014 25.21% 24.74% 1 4 20,0% 
  2015 13.66% 13.56% 1 4 20,0% 



	  

  2016 40.44% 40.30% 2 4 33,3% 
TF Bank AB             
  2011     0 5 0,0% 
  2012 63.52% 5.35% 0 5 0,0% 
  2013 68.27% 6.21% 0 5 0,0% 
  2014 43.53% 4.74% 0 5 0,0% 
  2015 30.21% 3.49% 0 5 0,0% 
  2016 29.31% 3.82% 1 5 16,7% 
Traction AB             
  2011     1 5 16,7% 
  2012 13.50% 12.63% 1 5 16,7% 
  2013 15.47% 14.70% 1 5 16,7% 
  2014 6.27% 6.24% 1 5 16,7% 
  2015 8.51% 8.48% 1 5 16,7% 
  2016 17.45% 17.40% 1 5 16,7% 
Wallenstam AB             
  2011     2 3 40,0% 
  2012 17.37% 6.40% 2 3 40,0% 
  2013 10.33% 4.01% 2 3 40,0% 
  2014 4.55% 1.82% 2 3 40,0% 
  2015 19.61% 8.30% 2 3 40,0% 
  2016 20.37% 9.05% 3 1 75,0% 
Victoria Park AB             
  2011     1 6 14,3% 
  2012 42.26% 11.60% 1 5 16,7% 
  2013 78.08% 21.61% 0 6 0,0% 
  2014 29.33% 10.55% 0 6 0,0% 
  2015 56.65% 20.96% 2 6 25,0% 
  2016 32.44% 11.33% 3 5 37,5% 
Wihlborgs Fastigheter AB             
  2011     3 5 37,5% 
  2012 14.02% 4.22% 3 4 42,9% 
  2013 16.31% 4.87% 3 5 37,5% 
  2014 5.70% 1.65% 3 4 42,9% 
  2015 28.76% 8.48% 3 4 42,9% 
  2016 29.26% 9.53% 3 4 42,9% 
Vostok New Ventures AB             
  2011     1 7 12,5% 
  2012 29.15% 29.03% 1 5 16,7% 
  2013 75.68% 75.31% 0 4 0,0% 
  2014 (24.93%) (24.82%) 0 4 0,0% 
  2015 32.56% 31.22% 2 4 33,3% 
  2016 22.05% 20.76% 2 4 33,3% 
Öresund AB             
  2011     2 7 22,2% 
  2012 16.65% 9.53% 1 5 16,7% 
  2013 29.29% 27.40% 1 5 16,7% 
  2014 20.55% 19.43% 3 3 50,0% 
  2015 30.09% 28.97% 3 3 50,0% 
  2016 22.56% 21.65% 3 3 50,0% 

 
 
 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	   
 
 


