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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga personer som gjort denna studie möjlig. Sven-Ivan 

Sundqvist, styrelseordförande på SIS Ägarservice, har varit till stor hjälp vid insamling av 

data. Vi vill även tacka vår intervjurespondent Sofia Falk som bidragit med viktig lärdom 

genom nya infallsvinklar och nytt material. Vidare visar vi stor uppskattning till vår 

handledare Anna Tyllström för hennes engagemang och intresse i vårt ämnesval. Slutligen 

vill vi även tacka våra seminarieopponenter som på ett hjälpsamt sätt kommenterat vår 

process och varit delaktiga i att vidareutveckla och slutföra uppsatsen. 

  



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Sammandrag 

 
Det finns en låg grad av mångfald i svenska börsbolagsstyrelser. Enligt omfattande studier 

förbättrar ökad mångfald en grupps kreativitet och prestation. Syftet med studien är att 

analysera hur mångfaldsmåtten åldersspridning och kvinnonärvaro i svenska 

börsbolagsstyrelser kan påverka vd:s position, eftersom grunden för ett framgångsrikt 

jämställdhetsarbete ligger i ett företags ledningsgrupp med vd som främsta representant. 

Studien inkluderar samtliga kvinnor som varit vd:ar på börserna Nasdaq OMX Stockholm 

och NGM Equity och en jämförelsegrupp av manliga vd:ar som haft förtroendeperioder 

under liknande omständigheter som kvinnorna. Resultatet visar ett samband mellan kvinnlig 

styrelsenärvaro och förlängd förtroendeperiod för vd:ar, i synnerhet för de kvinnliga 

vd:arna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Mångfald, styrelsesammansättning, homosocialitet, förtroendeperiod, vd-

avgångar och multipel regressionsanalys.  
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1. Inledning 
Debatten gällande jämställdhet i näringslivet är högst aktuell och frågan gällande 

könskvotering i svenska börsbolagsstyrelser är starkt omdebatterad. Trots det, enas stiftelser 

som förespråkar mångfald och jämställdhet i näringslivet (AllBright, 2013a; Battle of the 

Numbers, 2013) att grunden för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete ligger i företagets 

ledningsgrupp där vd står som främsta representant. Eftersom styrelser i svenska börsbolag är 

homogena i demografiska kategorier som exempelvis kön, utbildning, födelseland och ålder 

(AllBright, 2013b) frågar vi oss hur detta påverkar ledningsgruppen med vd. 

 

Omfattande forskning studerar för- och nackdelar med heterogena kontra homogena 

gruppsammansättningar, vilket kan uppstå på grund av lik eller olik demografisk bakgrund. 

Förespråkare för heterogena grupper visar hur dessa är mer produktiva än homogena grupper 

på grund av olika synvinklar och en mer idérik problemlösning (McPherson et al., 2001; 

Lawrence och Zenger, 2010). Homogena grupper tenderar ändå att skapas eftersom 

homosocialitet underlättar möjligheterna för kommunikation genom teknologiska vanor, 

referenspunkter och språkligt bruk (McPherson et al., 2001; Lawrence och Zenger, 2010). 

 

Senare studier gällande privata bolag, gjord av Statistiska centralbyrån, förespråkar 

heterogena gruppsammansättningar, åtminstone när det kommer till ett bolags styrelse. Här 

lyfts nämligen fram att styrelsens sammansättning i både ålder och kön har ett samband med 

benägenheten för vd att avgå, därmed längden på vd:s förtroendeperiod. Studien visar således 

hur vd är mer benägen att avgå vid en homogen styrelsesammansättning än i en heterogen 

styrelsesammansättning. Här visas även att kvinnliga vd:ar är mer påverkade av dessa 

variabler än manliga vd:ar (Statistiska centralbyrån, 2013). Forskning har vidare påvisat att 

många börs-vd:ar idag inte ges tillräckligt med tid för att få en rimlig chans att påverka 

företaget (Luo et al., 2013). En omfattande studie som publicerats i Harvard Business Review 

hävdar att den optimala förtroendetiden för en vd bland USAs börsnoterade bolag är 4,8 år 

(Ibid). Den genomsnittliga förtroendeperioden bland vd:ar på exempelvis nordamerikanska 

bolag är idag väsentligt lägre (Kaplan och Minton, 2011).  

 

Trots att forskning visar en ökande vd-omsättning från 1990-talet till idag (Kaplan och 

Minton, 2011), saknas studier likt den utförd av Statistiska centralbyrån på svenska börsbolag. 
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Genom att studera sambandet mellan demografisk mångfald och stabilitet1 kan förståelsen 

vidgas för hur eventuella sociala faktorer kan korrelera med vd:s benägenhet att avgå även i 

svenska börsbolag. Måttet stabilitet har därför valts för att försöka förstå just de sociala 

effekterna som är bakomliggande det finansiella resultatet av styrelsemångfald, ett mått som 

ofta kritiserats i tidigare forskning (Finkelstein et al., 2009; Adams et al., 2009). Kritiken har 

riktats på grund av att det finns många alternativhypoteser som stör sambandet mellan orsak 

och verkan mellan finansiella resultat och mångfaldsfaktorer (ibid).  

 

Som en följd av ovanstående koncentreras denna studie på hur sociala effekter påverkar 

längden på vd:s förtroendeperiod i ett försök att komplettera tidigare forskning. Studien 

begränsas till de demografiska faktorerna kön och ålder. Kvinnor är nämligen en minoritet i 

de flesta svenska börsbolagsstyrelserna, men även underrepresenterade bland börs-vd:ar. 

Överlag är den kvinnliga närvaron låg bland svenska börsbolag. Detta gör sig gällande bland 

styrelseordförande (3 % kvinnor), styrelseledamöter (23 % kvinnor), ledningsgrupper (18 % 

kvinnor) och bland de anställda där kvinnoandelen år 2010 var ca 30 % (SIS Ägarservice, 

2013; AllBright, 2013a; Lundberg Markow, 2010). Även åldersspridningen i svenska 

börsbolagsstyrelser är generellt låg vilket gör denna demografiska variabel intressant. I en 

studie utförd av AllBright angående homogenitet i svenska börsbolag framgår det att åldern 

bland styrelsemedlemmar i svenska styrelser domineras av personer födda på 1940-, 50- och 

60-talen. Hälften av alla styrelseledamöter bland Sveriges börsnoterade bolag är födda mellan 

1949-1962, ett åldersspann på 13 år (AllBright, 2013a).  

 

Metodologiskt anser vi att tidigare forskning inte gjort en rättvis jämförelse mellan längden på 

kvinnliga och manliga börs-vd:ars förtroendeperiod. Eftersom kvinnliga vd:ar är mer 

representerade i vissa branscher (AllBright, 2013a) anser vi det mindre relevant att jämföra 

den kvinnliga gruppen med populationen manliga svenska börs-vd:ar. Därför har vi skapat en 

matchningsmodell som jämför kvinnliga och manliga börs-vd:ar som verkat under liknande 

omständigheter.  

 

Genom att studera sambandet mellan mångfald och stabilitet ämnar denna studie vidga 

förståelsen för de sociala faktorer som leder till vd-avgångar i svenska börsbolag. Vidare vill 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Graden av stabilitet hos vd definieras i denna studie som antalet dagar en vd är förtroendevald. Ett lågt antal 
dagar anses i denna studie tyda på en instabil relation mellan vd och styrelse. Om vd har en lång 
förtroendeperiod tyder det troligtvis på stabilitet och ett ömsesidigt förtroende mellan vd och styrelse	  
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studien göra en rättvis jämförelse mellan manliga och kvinnliga svenska börs vd:ar som 

verkat under liknande omständigheter. Genom att lyfta fram hur styrelsemångfald påverkar 

vd-stabilitet hoppas vi denna studie i kombination med finansiella resultat i senare forskning 

kan öka insikten kring vd-avgångar i svenska börsbolag. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är analysera hur åldersspridning och kvinnonärvaro i svenska 

börsbolagsstyrelser kan påverka stabiliteten i vd:s position. Finns ett samband är syftet även 

att reda ut om kvinnliga och manliga börs-vd:ar påverkas i olika utsträckning av dessa 

mångfaldsfaktorer. I studien mäter vi måttet stabilitet i antalet dagar en vd är verksam. För att 

specificera och avgränsa studien vill vi därför söka svara på följande frågeställningar: 

  

-‐ 1. Har kvinnliga svenska börs-vd:ar i genomsnitt kortare förtroendeperiod än 

manliga svenska börs-vd:ar som verkat under liknande omständigheter? 

-‐ 2. Kan styrelsens åldersspridning påverka längden på vd:s förtroendeperiod?  

-‐ 3. Kan kvinnlig styrelsenärvaro påverka längden på vd:s förtroendeperiod?  

 

1.2 Avgränsning 
Studien är avgränsad till de svenska börserna Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity. 

Tidsperioden för datainsamlingen sträcker fram till den första oktober 2013. Följande 

avgränsningar vill vi betona: 

 

- Vi gör inte skillnad på om vd har blivit avsatt eller om hen självmant valt att avgå. 

Informationen är för det första svår att tillgå då det inte alltid ligger i företagets eller vd:s 

intresse att avslöja informationen. Diskussionen gällande denna informationsbrist för vi mer 

ingående i teori, analys och diskussion. 

 

- Vi har även avgränsat oss till att studera mångfaldsmåtten åldersfördelning i styrelse och 

kvinnlig styrelsenärvaro. Avgränsningen är gjord utifrån tillgänglighet på data och 

begränsning i studiens omfång.  

 

- Omfattande forskning visar att sannolikheten att en vd avgår ökar när företagets resultat 
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försämras (Daily and Dalton, 1995; Kaplan, 1995; SCB, 2013). Att använda finansiellt 

resultat som en kontrollvariabel hade troligen förbättrat studiens statistikmodell. Samtidigt 

ska det poängteras att studies syfte delvis är att komplettera forskning som undersöker 

relationen mellan mångfald och finansiella resultat.  

 

1.3 Disposition   
I nästkommande avsnitt, Tidigare forskning och hypoteser, presenteras tidigare forskning 

samt av forskningen härledda hypoteser. Inledningsvis undersöker vi skillnaden mellan 

manliga och kvinnliga börs-vd:ars förtroendeperioder. Vidare studerar vi hur vd:s 

förtroendeperiod kan påverkas av variablerna styrelsens åldersspridning och kvinnlig närvaro 

i styrelsen. Avsnittet Bakgrund har dels till syfte att ge kontext till forskningsfrågan utifrån 

applicerbara lagar och normer, samt att ge en bredare bild över jämställdheten i börsbolag i 

Sverige idag. I Metod-avsnittet beskrivs inledningsvis vilken forskningsdesign denna studie 

följer. Vidare presenteras centrala begrepp, statistiska variabler, datainsamling, källkritik samt 

metod för dataanalys. I avsnittet Resultat presenteras funna resultat för respektive hypotes, 

presenterade i samma ordning som i teoriavsnittet. I avsnittet Analys tolkas studiens resultat. 

Det sker även en diskussion mellan studiens resultat samt tidigare forskning och bakgrund i 

ämnesområdet. Avslutningsvis presenteras studiens Slutsatser samt studiens begränsningar 

och ger förslag till Framtida forskning. 

2. Tidigare forskning och hypoteser 
I detta avsnitt presenteras våra hypoteser som är härledda från tidigare forskning. 

Hypotesordningen är tänkt att besvara våra frågeställningar och följer därför samma ordning 

som i syfte presenterade frågeställningar.    

2.1 Könsskillnader i vd:ars förtroendeperioder 
I kommande avsnitt presenteras teori och hypotes för att testa huruvida längden på manliga 

och kvinnliga börs-vd:ars förtroendeperiod skiljer sig.  

2.1.1. Homosocialitet med avseende på kön 

Homosocialitet beskriver individers fallenhet och benägenhet att associera sig med individer 

som påminner om dem själva. Homogena nätverk och dess påverkan finns beskrivet i studier 

av McPherson et al (2001) och visar att individers nätverk ofta är homogena i 
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sociodemografiska, beteendemässiga och interpersonliga egenskaper. Denna homogenitet 

begränsar människors sociala värld genom att påverka interaktion mellan individer. Den 

demografiska homogeniteten är tydlig inom kategorierna ålder och kön, även om den är som 

mest synlig inom etnicitet. Dessutom tenderar relationer mellan avvikande individer att 

upplösas snabbare, vilket i sig lägger grunden för skapande av homogena nätverk och 

relationer. (McPherson et al., 2001.) Homosocialitetsteorin skulle därmed kunna förklara 

varför andelen kvinnor på ledande poster i de svenska börsbolagen är så pass få. 

 

2.1.2 Kvinnan som minoritet  
Kanter (1977) studerade tidigt situationen för individer i minoritet. Forskningen ledde till 

författarens teori tokenismen. Teorin menar att en underrepresenterad individ i form av 

demografisk tillhörighet inte får möjlighet att leva ut sin fulla potential inom gruppen. 

Eftersom kvinnor ofta är underrepresenterade i näringslivet riskerar deras auktoritet att bli 

ifrågasatt (Kanter, 1977; SCB, 2013).  Kanter (1977) presenterar inom ramen för tokenism en 

modell för vad gruppsammansättningar kan innebära för individer i minoritet och majoritet. 

 
Figur 2:1 Figuren illustrerar grupptyper definierade av Kanter, 1977 (Egen översättning från original i ”Men 

and Women of the Corporation” s. 211, Kanter 1977) 

   

En enhetlig grupp är helt homogen och består av en social kategori. Gruppen anses vara 

homogen i avseende på olika demografiska faktorer, exempelvis kön eller ålder. Den skeva 
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gruppen (se Figur 2:1) har en numerärt överlägsen kategori som kontrollerar gruppen och 

kallas därför dominerande, fördelningen är då från 100:0 till 85:15. Minoriteten i den skeva 

gruppen benämns som tokens. Personer i denna kategori behandlas ofta som representanter 

för hela “sin” kategori. Den dominerande gruppen tenderar att inte se individerna bland 

tokens utan generaliserar dem till en stereotyp. Det kan bli svårt för tokens att bilda en social 

allians, det vill säga för individer att få makt och gehör inom en gruppkonstellation. Teorin 

om tokenism visar den osunda dynamiken som kan uppstå i grupper som har en hög grad av 

demografisk homogenitet. (Kanter, 1977.)   

 

Teorin appliceras i denna studie då kvinnor är underrepresenterade i ledarroller inom svenskt 

näringsliv. I övervägande antal fall är kvinnan en token i gruppkonstellationen styrelse och vd 

på svenska börsbolag. Ett faktum som enligt Kanters forskning (1977) försvårar kvinnans 

möjlighet att framföra sina åsikter och utöva auktoritet. Men även att hon ”klumpas ihop” och 

framställs som en kvinnlig stereotyp istället för att bedömas som en individ.  

 

2.1.4 Skillnad i agerande vid minoritet 
Forskning har även beskrivit hur mannen är norm i ledande positioner och att kvinnan som 

ledare jämförs med denna norm. Då ledarskapet historiskt getts en manlig karaktär finns det 

en inbyggd konflikt mellan ledarskap och kvinnlighet (Holgersson, 2003). Kvinnor kan därför 

komma att framstå bristfälliga jämfört med den manliga normen (ibid). Anledningen till den 

norm som bildats kring manligt ledarskap är, enligt somliga forskare, ett resultat av det 

tolkningsföreträde som män historiskt sett haft (Höök, 2001; Holgersson, 2003). Eagley 

(2007)  visar i studier på amerikanska bolag att trots att kvinnor upplevs som lämpliga ledare, 

vill majoriteten ha manliga chefer, vilket gör det svårt för kvinnor att lyckas i 

mansdominerande ledarskapsroller (Eagley, 2007). 

 

I studier av Chatman och O ‘Reilly (2004) undersöktes könsammansättningar i arbetsgrupper. 

Resultatet visar att kvinnor, i större utsträckning än män, är villiga att lämna homogena 

grupper. Detta även om kvinnorna känner positiv påverkan och upplever ett gott samarbete 

inom den homogena gruppen (Chatman och O ‘Reilly, 2004). Sociologen Catherine J. Taylor 

visar i sin forskning från år 2010 hur kvinnor upplever mindre arbetsstöd när de är i en 

minoritet jämfört med män. På grund av det hävdar hon även att män har fördel i att vara i ett 
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kvinnodominerat yrke, medan kvinnor utsättas för mer motstånd i ett manligt dominerat yrke 

(Taylor, 2010).  

 

Som tidigare nämnts var den kvinnliga andelen styrelseledamöter i börsbolagen år 2013 cirka 

23 % och andelen kvinnliga vd:ar samma år var 3 % (SIS Ägarservice, 2013). Därmed 

hamnar kvinnor på vd-positioner i svenska börsbolag ofta i en gruppsituation där hon blir en 

token sätt till demografiska faktorn genus. Redaktionella studier visar att kvinnliga börs-

vd:ars genomsnittliga förtroendeperiod är 2,5 år medan förtroendeperioden för manliga vd:ar 

uppgår till 5-6 år beroende på hur långt tidsspektrum man studerar (Froste, 2013). Dock är 

denna studie inte genomförd på kvinnor och män som verkat under liknande omständigheter, 

något som denna studie ämnar undersöka.  

 

Sammanfattningsvis bygger ovan presenterade teorier och studier upp ett antagande om att 

kvinnliga vd:ar kan vara mer benägna än manliga att avgå. Anledningen till avgången kan 

exempelvis vara det som Kanter (1977) föreslår, att kvinnan har svårigheter att ingå i en 

social allians, eller utsätts för mer motstånd i en minoritet som Taylors forskning visar (2010). 

Oavsett anledningen så visar teorin att kvinnor löper högre risk att hamna i en socialt utsatt 

position som försvårar hennes arbete som vd och därmed gör att kvinnan i genomsnitt har en 

kortare förtroendeperiod än mannen. 

 

H1. Kvinnliga börs-vd:ar har i genomsnitt kortare förtroendeperiod än manliga börs-vd:ar 

som verkat under liknande omständigheter. 

 

2.2. Hur styrelsens åldersspridning och kvinnoandel påverkar vd:s 

förtroendeperiod   
Styrelsen som gruppsammansättning är unik då gruppen granskas av många intressenter som 

värderar mångfald (Johnson et al., 2013). Trots detta visar rapporter att de svenska 

börsbolagens styrelser är homogena i fråga om kön och ålder (AllBright, 2013b). AllBright-

rapporten visar att svenska styrelser domineras av människor födda på 40-, 50- och 60-talet. 

Det framgår också att hälften av alla Svenska styrelseledamöter på börsen är födda mellan 

1949-1962, ett åldersspann på 13 år.  

 

I flera forskningsprojekt har homogena och heterogena gruppers prestationsförmåga jämförts. 
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Timmerman (2000) menar i sin studie att personer tenderar att socialisera med sina likar i 

högre utsträckning. Samtidigt menar författaren att gruppsammansättningar av individer med 

lika demografi är mindre produktiva på grund av snarlika synvinklar och mindre idérik 

problemlösning. Det är således möjligt att mångfald skapar kvalitet i prestation, något som i 

sin tur kan förbättra ett företags resultat som i sin tur saktar ned vd-omsättningen (Daily and 

Dalton, 1995; Kaplan, 1995; SCB, 2013). Timmermans forskning stödjer token-teorin av 

Kanter (1977) som hävdar att individer i demografisk minoritet måste utgöra runt 40 % av 

gruppen innan minoriteten eller gruppen kan uppnå sin fulla potential. Mångfald inom 

grupper i form av tokens eller minoriteter tar enligt både Kanter (1977) och Timmerman 

(2000) bort en del av mångfaldens styrka.  

 

Med denna teoretiska bakgrund undersöks nedan huruvida mångfald i styrelsen påverkar 

längden på vd:s förtroendeperiod. Eftersom styrelsen som representant för aktieägarna utser 

vd skapas hypoteser utifrån hur styrelsens mångfald påverkar vd:s förtroendeperiod. 

Inledningsvis undersöks hur styrelsens åldersspridning påverkar längden på vd:s 

förtroendeperiod. Vidare undersöks hur styrelsens kvinnoandel påverkar längden på vd:s 

förtroendeperiod. 

 

2.2.1. Hur styrelsens åldersspridning påverkar vd:s förtroendeperiod  
I kommande avsnitt presenteras teori och hypoteser för att testa huruvida styrelsens 

åldersspridning påverkar längden på vd:s förtroendeperiod. 

 

2.2.2 Homosocialitet med avseende på ålder 

Tidigare forskning på privata svenska bolag visar att ålderssammansättning påverkar vd:ars 

avgångsbenägenhet. Forskningen visar även att längden på kvinnliga vd:ars förtroendeperiod 

påverkas negativt i högre utsträckning än manliga vd:ar i svenska privata bolag (Statistiska 

Centralbyrån, 2013). Samtidigt är hälften av alla styrelseledamöter på svenska börsen födda 

mellan år 1949-1962, ett åldersspann på 13 år (AllBright, 2013b).  

 

Som tidigare nämnts, beskriver teorin om homosocialitet individers benägenhet att umgås 

med sina likar. Homosocialitet sätt till ålder bildas då ålder underlättar möjligheterna för 

kommunikation (teknologiska vanor), referenspunkter och språkligt bruk (McPherson et al., 

2001; Lawrence och Zenger, 2010). Problemet i en styrelse med låg åldersspridning är att det 
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ökar sannolikheten att vd blir en token i avseende på ålder i gruppkonstellationen vd och 

styrelse. Detta eftersom svenska vd:ar är representerade i ett brett åldersspann men 

styrelseledamöter framförallt utgörs av 40-, 50-, 60-talister (AllBright, 2013b). När 

åldersspridningen i en styrelse är hög minskar sannolikheten att vd blir en token sätt till ålder 

i enighet med Kanters tokenism (1977) och ökar möjligheten för vd att leva ut sin fulla 

potential. Blir vd en token som av sociala skäl inte får gehör från styrelsen och inte kan leva 

ut sin fulla potential blir det svårare för vd att prestera. Missnöjdhet gällande vd:s relation till 

styrelsen eller sjunkande resultat kan leda till vd:s avgång (Daily and Dalton, 1995; Kaplan, 

1995; SCB, 2013). Det kan bero på att vd självmant avgår på grund av missnöje, eller att 

styrelser väljer att avskeda vd. Med detta resonemang antas att längden på vd:ars 

förtroendeperiod påverkas negativt när styrelsens åldersspridning minskar och testar följande 

hypotes:  

 

H2. Styrelsers åldersspridning kan påverka längden på vd:s förtroendeperiod 

 

2.2.3. Om kvinnlig närvaro i styrelsen påverkar vd:s förtroendeperiod 

I kommande avsnitt presenteras teori och hypotes för att testa huruvida kvinnlig 

styrelsenärvaro påverkar längden på vd:s förtroendeperiod. I avsnittet förekommer 

undersökningar från företaget McKinsey & Company, då detta företag gör omfattande studier 

inom ämnet jämställdhet i näringslivet. Det skall dock påpekas att företaget inte är en 

oberoende organisation, men dess forskning anses som kompletterande till denna studie.  

 

2.2.4 Kvinnor i styrelser 

En studie över Fortune 500-företagen visar ett samband mellan ökad andel kvinnliga 

styrelsemedlemmar och högre vinster eller omsättning inom företaget. Vidare visar studien att 

om det är mer än tre kvinnor i styrelsen ökar prestationen för företaget ytterligare (Catalyst, 

2008). Inom måttet prestation inkluderas bland annat faktorer som vinstmarginal, omsättning 

och aktiekursutveckling. Det sistnämnda resultatet stödjer Kanters tokenism som menar att en 

minoritet inte kan leva ut sin fulla potential innan de eller dem når en tillräckligt stor 

gruppandel för att få gehör. Andra studier har visat att kvinnorepresentation i styrelser 

förbättrar företagets finansiella prestation på grund av ökad mångfald (Kleeb et al., 2010; 

McKinsey & Company, 2007; Catalyst, 2008). Detta antagande är dock starkt omdebatterat. 
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Andra studier har visat att kvinnorepresentation i styrelsen har en motsatt effekt på finansiella 

resultat (Judge, 2003). En stor del av forskningen gällande ämnet kvinnliga vd-avgångar 

utvärderar de finansiella resultaten innan och efter avgång. Forskning diskuterar ”glass cliff” 

fenomenet som lyfter fram att kvinnor ofta erbjuds mer riskfyllda chefspositioner för att 

kunna avancera i företag och därför har större sannolikhet att misslyckas och avgå eller bli 

avskedade. Samtidigt har stark kritik riktats mot denna typ av forskning på grund av för små 

urval och att resultaten inte visat sig hållbara (Finkelstein et al., 2009; Adams et al., 2009).   

 

Forskning som visar att ökande finansiella resultat påverkar vd:s position positivt och minskar 

vd:s benägenhet att avgå har gjorts i omfattande utsträckning (Daily and Dalton, 1995; 

Kaplan, 1995; SCB, 2013). Om kvinnlig styrelsenärvaro påverkar företagsresultaten positivt 

borde sannolikt kvinnlig styrelsenärvaro förlänga vd:s förtroendeperiod. Nästkommande 

hypotes stödjs av teori som anser att kvinnorepresentation i styrelser förbättrar företags 

prestation (Kleeb et al., 2010; McKinsey & Company, 2007; Catalyst, 2008). På detta sätt 

skulle vd:s förtroendeperiod förlängas av goda företagsresultat som grundar sig i kvinnlig 

styrelsenärvaro.  

 

Enligt förespråkare för heterogena grupper skulle anledningen till kvinnans bidragande till 

förbättrad företagsprestation grunda sig i att homogena grupper är mer produktiva på grund av 

olika synvinklar och en mer idérik problemlösning (McPherson et al., 2001; Lawrence och 

Zenger, 2010).  Det vill säga; ett ökat antal kvinnor i styrelsen skapar ökad heterogenitet i 

svenska börsstyrelser som har en tydlig majoritet män och i allmänhet kan beskrivas som 

homogena (AllBright2013a). Den ökade heterogeniteten kan vidare förbättra prestation och 

finansiella resultat vilket i sin tur bidrar till längre förtroendeperioder.  

 

Mot ovan presenterad teori gällande kvinnliga styrelsemedlemmarnas påverkan på finansiella 

resultat och heterogena gruppers potential, formuleras hypotesen: 

 

H3. Styrelser med kvinnonärvaro kan förlänga vd:s förtroendeperiod. 
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3. Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras studiens bakgrund. Inledningsvis ges en inblick i börsbolagens 

mångfald med avseende på andel kvinnor och åldersspridning. Vidare följer lagar och regler 

som påverkar bolagens styrning.  

3.1 Mångfald i börsbolagen i avseende på kön och ålder 
Stiftelsen AllBright kartlägger varje år könsfördelningen i de svenska börsbolagen. 

AllBrightrapporten 2013 visar att det finns totalt 14 kvinnliga vd:ar på Stockholmsbörsen 

jämfört med 237 manliga vd:ar. Sedan rapporten publicerades har två kvinnor avgått och 

totalt fanns i oktober 2013 12 vd:ar (Froste, 2013). Det är trots det, en ökning från 2012 då 

samma siffra var nio och 2011 då det fanns sju kvinnliga vd:ar (AllBright, 2013a). Andelen 

kvinnor i styrelsen för börsbolagen ökar också över tid. Under 2000-talet ökade andelen 

kraftigt, men har under de tre senaste åren stabiliserats till omkring 24 %. Den totala andelen 

kvinnliga ledamöter var 18 % år 2007 och ökade till cirka 24 % år 2012.  Börsbolag (på 

Nasdaq OMX Stockholm) med minst en kvinna som ledamot har under åren 2007-2013 ökat 

från 78 % till 88,3 %. De branscher där bolagen är bäst på jämställdhetsarbete är hälsovård, 

detaljhandel och tjänsteföretag. (SIS Ägarservice, 2013.) 

 

Gällande ålder innehas år 2013 37 % av styrelseplatserna av personer födda år 1950-59, 29 % 

av personerna är födda år 1940-1949 och 25 % av personerna är födda år 1960-69 (SIS 

Ägarservice, 2013). Den genomsnittliga styrelseledamoten är cirka 60 år (AllBright, 2013b). 

 

3.1 Bolagsstyrning 
I kommande avsnitt presenteras de tre ramverk som i huvudsak är användbara gällande 

styrelsens sammansättning samt tillsättande av vd. Dessa är Aktiebolagslagen, 

börsindividuellt regelverk samt svensk kod för bolagsstyrning.  

3.1.2 Styrelsens sammansättning 

I Aktiebolagslagen kontrolleras styrelsesammansättningen till antalet. Aktiebolag ska ha en 

styrelse, och publika aktiebolag (börsnoterade) har kravet att minst hälften av ledamöterna 

måste väljas av bolagsstämman och styrelsen måste ha en storlek på minst tre ledamöter. 

Styrelsen väljs av bolagsstämman och aktieägarna, och har en mandatperiod på ett år. I 

publika bolag kan inte styrelseordförande även inneha rollen som vd (Aktiebolagslagen 2005: 

551, 2013).  I regelverket för bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm respektive NGM 
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Equity gäller ett något utökat krav; styrelsen ska vara sammansatt på ett sätt som ger den 

tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna leda och kontrollera ett noterat bolag 

(Nasdaq OMX Stockholm, 2011; NGM Equity, 2012).  

 

Svensk kod för bolagsstyrning (kallad Koden), har till syfte att stärka förtroendet för bolag 

genom att främja en stärkt utveckling av styrning i svenska börsbolag och är mer detaljerad 

gällande styrelsens sammansättning. Koden ses som komplement till lagrum och reglerar 

normer för en högre nivå av ansvar för bolagsstyrning. Koden är inte tvingande, utan ger 

snarast en möjlighet till självreglering för näringslivet. Den följer den så kallade “följ-eller-

förklara-principen”, där företagen förväntas redovisa avvikelser från Koden och motivera 

varför sådan skett. Koden framtas av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (svensk kod för 

bolagsstyrning, 2010). Målgruppen för Koden är svenska börsnoterade företag, upptagna på 

börserna Nasdaq OMX Stockholm samt NGM Equity (svensk kod för bolagsstyrning, 2010). 

Enligt Kollegiet tillhör det god sed för bolag på aktiemarknaden att tillämpa Koden (svensk 

kod för bolagsstyrning, 2010). Gällande styrelsens sammansättning säger Koden att  

 

”Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess 

förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med integritet och 

effektivitet” samt att,  

 

“Styrelsen ska ha en sammansättning 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” (svensk kod för bolagsstyrning, 2010).    

 

3.1.3 Den verkställande direktören (vd) 

I publika aktiebolag skall det alltid finnas en vd (Aktiebolagslagen 2005: 551 50  §, 2013). Vd 

ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 

(Aktiebolagslagen 2005:551 29 §, 2013). Styrelsen kan ge anvisningar till vd om hur 

verksamheten ska skötas, som då måste följa sådana anvisningar inom ramen för 

aktiebolagslagen och bolagsordningen (svensk kod för bolagsstyrning, 2010)  



13	  
	  

 

3.1.4 Förtroendeperiod 

Den genomsnittliga tiden för svenska börs-vd:ar har studerats i redaktionell studie av Veckans 

Affärer (Froste, 2013). Enligt studien är kvinnliga börs-vd:ars genomsnittliga 

förtroendeperiod är 2,5 år medan männens förtroendeperiod uppgår till 5-6 år beroende på hur 

långt tillbaka i tiden man väljer att göra mätningen (Ibid).  

 

Studier gällande hur lång förtroendeperioden bör vara för en vd på börsen, ger inget tydligt 

svar. Studier av konsultbolaget Drake Beam Morin visar att förtroendeperioder under tre år 

skapar ledarskapsproblem för många företag (Sankey, 2003). Studien visar även att det tar 

cirka 18 månader för en vd att sätta sig in i sin nya roll och att stora förändringar kan ta upp 

till sju år, vilket gör korta förtroendeperioder problematiska (Goldsmith, 2012). Å andra sidan 

har en studie på amerikanska bolag åren 2000-2010 presenterats i Harvard Business Review 

som visar att den optimala förtroendeperioden för en vd är 4,8 år samt att en längre 

förtroendeperiod även kan skada resultatet för företaget. Studien gjordes genom att titta på en 

rad variabler såsom vd:s relation till sina anställda och kunder samt de finansiella resultaten 

(Luo et al., 2013).  

4. Metod 
I följande avsnitt beskrivs inledningsvis vilken forskningsdesign denna studie följer. Vidare 

motiverar vi vårt val av kvantitativ metod – multipel regression. Efter detta kommer 

metoddiskussion och slutligen hur vi har gått tillväga i datainsamlingen.  

4.1 Exploratorisk studie genom hypotesprövning 
I denna studie ställer vi oss frågan huruvida styrelsers åldersspridning och kvinnonärvaro 

påverkar längden på vd:s förtroendeperiod. Vi utför således en exploratorisk studie (Saunders 

et al., 2009). Studiens frågeställningar operationaliseras i hypoteser som är deduktivt 

framtagna, vilket betyder att de är härledda från tidigare forskning (ibid). Denna metod är 

fördelaktig då vår studie syftar till att utreda och förklara eventuella samband mellan olika 

variabler. Att deduktivt härleda hypoteserna i ett teoretiskt resonemang ger en grund till 

skapandet av hypoteserna (ibid). Arbetsgången omprövar också befintlig teori i ett nytt 

sammanhang. Det deduktiva tillvägagångssättet styr också datainsamlingen (Bryman & Bell, 

2007). 
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Samtliga hypotesprövningar är ensidiga vilket innebär att mothypotesen prövar om avvikelsen 

från nollhypotesen enbart går åt ett håll. För att ett resultat ska vara signifikant kräver därför 

den ensidiga hypotesprövningen ett p-värde under 0,05 (Körner och Wahlgren, 2005).  

 

4.2 Kvantitativ metod 
En kvantitativ ansats anser vi mest lämplig då den ger oss möjligheten att undersöka våra 

frågeställningar ur ett bredare perspektiv, under en längre tidsperiod. Metoden har även till 

fördel att denna vilar på en matematisk grund i insamling av data och analys (Edling & 

Hedström, 2003). En kvantitativ ansats ger också möjligheten att säga något om större 

grupper (Eliasson, 2006).   

 

I studien används beroendevariabeln: vd:s förtroendeperiod (mätt i dagar från tillträdande till 

sista arbetsdag). De oberoende variablerna är: vd:s kön, styrelsens åldersspridning samt 

huruvida kvinnlig styrelsenärvaro finns eller inte. Två av de förklarande variablerna är 

därmed dummy-variabler. En dummy-variabel kan enbart ha två möjliga värden. Man eller 

kvinna, kvinnlig styrelsenärvaro eller inte. (Körner och Wahlgren, 2005.) 

 

 
Tabell 4:1 visar den beroende och de oberoende variablerna, men även huruvida de är dummy-variabler och 

vilken enhet de har.   
	  

4.2.1 Metod för dataanalys 

Insamlad data importerades elektroniskt till SPSS där multipel regressionsanalys framställdes. 

Under sista rubriken i resultatavsnittet redovisar vi även övriga resultat. Dessa resultat är 
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redovisade för att på ett enkelt sätt kunna illustrera hur vd:ar under olika omständigheter har 

olika genomsnittliga förtroendeperioder.  

 

4.2.2 Multipel regressionsanalys 
 

Vi använder en multipel regressionsmodell då den ger möjlighet till att studera hur flera 

förklarande variabler påverkar den beroende variabeln (Körner och Wahlgren, 2005). På detta 

vis kan vi undersöka hur faktorerna vd:s kön, styrelsens åldersspridning och kvinnlig 

styrelsenärvaro påverkar den genomsnittliga längden på vd:s förtroendeperiod i dagar. 

Användandet av modeller med flera variabler är en ansats till att öka reliabiliteten och gör det 

möjligt att analysera komplexa fenomen och relationer (De Veaux et al., 2012).  

 

Variabler definieras som egenskaper eller attribut som är förändringsbara beroende av 

händelser (Bryman och Bell 2013).  Nedan utgör VDK (vd:s kön), KSN (kvinnlig 

styrelsenärvaro) samt SSV (styrelsens åldersvariation) de oberoende variabler medan FP 

(förtroendeperiod) representerar den beroende variabeln. Termen e representerar den 

sammanlagda påverkan av variabler som har utelämnats samt den slumpmässiga avvikelsen, 

som eventuellt kan påverka resultatet (Pindyck och Rubinfeld, 2005). 

 

Formeln för den multipla regressionen definieras (Körner och Wahlgren, 2005):  

 

Y = a +β1 * x1 + β2 * x2 + βi * xi + e 

 

Y=Responsvariabel.  

a= Interceptet där regressionslinjen korsar y- axeln.  

b= Förklarar den genomsnittliga förändringen i y när x förändras med en enhet.  

x= Förklarande oberoende variabel 

 

För denna studie innebär det att formeln skrivs som: 

 

FP= a+ β1VDK + β2KSN + βiSSV + e 

 

Där  

FP: Vd:s förtroendeperiod (mätt i antal dagar) 

VDK: Vd:s kön (Dummy variabel: Kvinna eller Man) 
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KSN: Kvinnlig styrelsenärvaro – mätt under vd:s förtroendeperiod (Dummy variabel: Ja eller 

Nej) 

SSV: Styrelsens åldersvariation (Åldersspridningen mätt på samtliga representanter under 

vd:s förtroendeperiod) 

 

4.2.3 Laborering med modellen  

Ovan visas den ursprungliga modellen. I resultatavsnittet laborerar vi med ytterligare tre 

modeller för att finna de mest relevanta resultaten. Dock tillkommer ingen förklarande 

variabel utöver de tre ovanstående.  

 

4.2.4 Antaganden vid klassisk multipel regression  

Multipel regressionsanalys kräver vissa antaganden för att kunna tillämpas.  

Vid multipel regressionsanalys finns risk för multikollinearitet. Detta innebär att flera 

oberoende variabler korrelerar med varandra vilket är negativt för studiens validitet (De 

Veaux et al., 2012). Det finns nämligen en risk för multikollinearitet mellan variablerna 

”kvinnlig styrelsenärvaro” och ”styrelsens åldersvariation” då de kan vara nära korrelerande. I 

hypotes 2 och 3 utgår vi från att låg åldersspridning i styrelsen och ingen kvinnonärvaro båda 

har en negativ inverkan på vd:s förtroendeperiod. Om styrelser med låg åldersspridning ofta 

inte har kvinnonärvaro blir det svårt att urskilja vad som faktiskt påverkar längden på vd:s 

förtroendeperiod och multikollinearitet kan uppstå. Vid ett större antal förklarande variabler 

hade vi troligen studerat variablernas VIF-värden, ”Variance Inflation Factor”, då 

uppbyggandet av olika modeller för att kontrollera multikollinearitet är tidskrävande. Men i 

denna studie bygger vi ytterligare två modeller och exkluderar en av de två variablerna 

(”kvinnlig styrelsenärvaro” samt ”styrelsens åldersspridning”) vardera i modell 2 och 3, allt 

annat lika. Med modell 1 som referens studerar vi värdena estimerad koefficient och 

standardavvikelse som kan antyda att multikollinearitet existerar mellan variablerna. Modell 

4, som är den sista modellen, är ett resultat av laborerande med de förklarande variablerna vi 

anser mest relevanta i samma modell. I tabell 5:1 under resultatkapitlet sammanfattar vi 

samtliga modeller och diskuterar de värden som indikerar huruvida multikollinearitet råder 

eller inte.  
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4.3 Metoddiskussion – validitet och reliabilitet  
Graden av validitet beskriver hur väl utvald data mäter det som man verkligen vill mäta. Hög 

validitet uppnås genom att relevant data kombineras med den mest passande metod som 

möjliggör att svara till undersökningens syfte (Bryman och Bell, 2005). I denna studie har en 

kvantitativ ansats använts. Nackdelar med kvantitativ studie kan vara att resultaten blir mer 

svårförstådda (Eliasson, 2006) och att de eventuella samband som uppkommer är statistiskt 

signifikanta men inte nödvändigtvis applicerbara i en social eller vetenskaplig bemärkelse 

(Edling och Hedström, 2003). Den kvinnliga populationen svenska börs-vd:ar är relativt liten 

och kan i sig medföra en svaghet i studien. Men då samtliga 39 kvinnor som varit börs-vd:ar 

på Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity är inkluderade i studien anser vi ändå ges god 

möjlighet att dra slutsatser kring dessa.   

 

Reliabilitet talar om studiens pålitlighet och noggrannhet. En undersökning som är av hög 

reliabilitet gör sig oberoende av den eller de som genomför undersökningen. Med andra ord 

ska olika forskare få liknande resultat då de genomför en studie med samma data och material 

(Bryman och Bell, 2005). Vår systematiska matchningsmodell (se figur 4:1) anser vi ökar 

studiens reliabilitet och lägger grunden för en rättvis jämförelse mellan kvinnor och män som 

verkat under likande omständigheter.  

 

4.4 Datainsamling 
Vi har framförallt samlat sekundärdata från publicerade register. Kompletterade uppgifter har 

vi varit tvungna att söka efter i digital media. Detta har inneburit att vi har använt flera olika 

källor för att färdigställa vår datainsamling.   

 

Vår största källa har varit SIS Ägarservice. Företaget är det ända som publicerar den typen av 

statistik och av den anledningen måste vi förlita oss på dessa publikationers korrekthet. En 

nackdel med sekundärdata är att den kan ha samlats in för ett annat syfte än syftet för denna 

studie (Saunders et al. 2009). Samtidigt anser vi att SIS Ägarservice är en tillämplig källa, då 

publikationerna syftar till att presentera statistik över börsbolagen, inte till att tolka eller 

analysera dem. Organisationen har hög trovärdighet inom området för statistik inom 

bolagsforskning, den är utgiven av professorer inom Företagsekonomi samt statistiker (SIS 

Ägarservice, 2013). Vi ser det som en fördel att organisationer med mycket tyngd inom 



18	  
	  

statistik, exempelvis Statistiska Centralbyrån använder sig av SIS Ägarservice för data 

(Statistiska Centralbyrån, 2012). Vi anser inte heller att det finns anledning att tro att 

författarna av publikationerna har en tendens eller en agenda för sitt budskap. 

	  

4.4.1 Börs 

Studien inkluderar börserna Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity. Denna avgränsning 

gjordes då dessa börser är de som inkluderas av Koden för svensk bolagsstyrning (Svensk kod 

för bolagsstyrning, 2010). Att inkludera fler börser skulle öka urvalet kvinnliga vd:ar, men vi 

tror att vårt resultat hade försämrats. Vi menar att bolag på mindre börser ofta har betydligt 

lägre omsättning och av den anledningen inte kan jämföras med bolagen på Nasdaq OMX 

Stockholm och NGM Equity. I publikationen ”Styrelser och Revisorer i svenska börsbolag” 

från SIS Ägarservice finns information om styrelse och vd:ar från Sveriges börser (mer om 

det nedan). Publikationen inkluderar dock enbart börsen NGM Equity åren 2005-2010, efter 

och innan dessa år har vi gjort eftersökningar i mediearkivet “Retriever” genom att avgränsa 

till aktuella år och använda sökorden “vd*” samt “CEO*” i kombination med “avgå*”, “ny*” 

“tillträd*”. Vi gör detta då vi finner det sannolikt att företag noterade på de studerade börserna 

kommunicerar en vd:s tillträde och avgång publikt.  

4.4.2 Kvinnliga börs-vd:ar 

På grund av den låga andelen kvinnliga vd:ar på Sveriges börser väljer vi att inkludera 

samtliga observerade kvinnor för de valda börserna. Vi undersöker således samtliga kvinnliga 

vd:ar på Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity. Eftersom vi undersöker 

förtroendeperioden för dessa, inkluderar vi enbart de kvinnor som fram till och med oktober 

2013 avgått. Detta ger oss totalt 39 observationer under åren 1987-2013.   

 

Datainsamlingen gällande kvinnliga vd:ar gjordes främst genom publikationerna “Styrelser 

och Revisorer i svenska börsbolag”, utgiven årligen sedan 1991, och “Ägarna och Makten”, 

utgiven åren 1987 - 1999, av SIS Ägarservice. I dessa publiceras vd:s för respektive bolag 

(“Ägarna och Makten”) och vd-byten (“Styrelser och Revisorer i svenska börsbolag”) för 

respektive år. Att den första kvinnan tillträdde 1987 ger oss en täckning över samtliga kvinnor 

som varit vd:ar på Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity. Vi genomför en omfattande 

granskning av dessa, dock innefattar informationen endast det år då vd avgått. Vi gör därför 

ytterligare en insamling av sekundärdata genom att söka i artikeldatabasen “Retriever” efter 

de specifika datumen för tillträde och avgång. Vi har som tidigare nämnt valt att kalla denna 
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period för förtroendeperiod. Vi gör ingen skillnad på huruvida vd har avgått självmant eller 

tvingat.   

 

4.4.3 Manliga börs-vd:ar – en jämförelsegrupp 

Kvinnliga vd:ar är mer representerade i specifika branscher som hälsovård och 

konsumenttjänster (AllBright, 2013a). Olika branscher har olika förutsättningar. Istället för att 

jämföra samtliga kvinnliga och manliga vd:ar på Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity 

anser vi att det är mer relevant att matcha de observerade kvinnorna med män som befunnit 

sig i liknande situationer som vd. Vår modell för att matcha kvinnor med män anser vi även 

bidrar till ökad validitet (Saunders et al., 2009), eftersom detta kontrollerar för specifika 

tidsrelaterade förhållanden så som konjunktur, vd:s ansvar i form av storlek på bolaget, samt 

bransch. 

 

Matchningen är gjord genom en modell som kombinerar stratifierat urval och klusterurval 

med syfte att matcha respektive kvinna med en manlig motpart. Matchningen görs genom 

följande regelsystem: (1) Årtal då vd avgick, (2) Storlek på företag enligt vilken Cap; Small, 

Mid eller Large (innan 2006 A- eller O-listan) alternativt NGM Equity, (3) Bransch efter 

AllBrights 11 branschindelningar, och (4) Lottning mellan eventuellt resterande alternativ. 

Urvalet följer de olika stegen tills det bara finns ett möjligt alternativ kvar. Slutligen finns 39 

män, matchade i syfte att kunna jämföras med de 39 kvinnorna. När de matchade männen 

fastställts genomfördes samma mediesökning gällande datum för tillträde och avgång för 

männen som tidigare gjorts på kvinnorna.  

 

 
Figur 4:2 Figuren visar i vilken prioritetsordning som de manliga vd:arna har matchats mot de kvinnliga 
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vd:arna.   
 

Vår modell för att matcha kvinnor med män anser vi även bidrar till ökad validitet (Saunders 

et al., 2009) eftersom detta kontrollerar för specifika tidsrelaterade förhållanden så som 

konjunktur, vd:s ansvar i form av storlek på bolaget samt bransch. Tidigare studier har visat 

att kvinnliga ledare är mer representerade inom branscher som exempelvis hälsovård och 

konsumenttjänster (AllBright, 2013a). Vi menar att kvinnliga och manliga vd:ar bör jämföras 

på ett rättvist sätt, något som i sin tur ökar värdet på vår studie. 
 

4.4.3 Styrelsens sammansättning 

För att undersöka förklarande variabler från styrelsen (åldersspridning och kvinnonärvaro) 

används ”Styrelser och Revisorer” och “Ägarna och Makten” (för observationer år 1987-

1999). I de fall där vd är en del av styrelsen väljer vi att exkludera denne ur styrelsestatistiken, 

men det ska tilläggas att detta är sällsynt förekommande.  

 

Åldersspridningen mäts i variationskoefficienten, då detta är ett mått på kvoten av 

standardavvikelsen på styrelsens ålder dividerat med styrelsens genomsnittliga ålder. Detta är 

även vad studier med syfte att mäta åldersspridning använt som mått (SCB, 2013). 

Kvinnonärvaro mäts som en dummyvariabel för vd:s som någon gång under sin 

förtroendeperiod haft kvinnonärvaro i styrelsen samt de som inte haft kvinnonärvaro. Detta 

beror på att vi i förstudier såg att antalet vd:ar som inte vid något tillfälle haft kvinnor i sin 

styrelse var mycket högt.  
 

4.4.4 Intervju 

I en ansats att triangulera den kvantitativa studien intervjuade vi S. Falk, vd och grundare av 

företaget ”Wiminvest”. S. Falk var även projektledare och initiativtagare till “Battle of the 

Numbers” som är tio svenska storbolags projekt för att öka jämställdheten på operativa 

positioner. I vårt val av Falk som intervjuperson ansåg vi att hennes bakgrund är fördelaktig 

då hon har arbetat med jämställdhet inom många organisationer. I sitt yrke får hon en inblick i 

vad kvinnor anser krävs för att öka jämställdheten. Intervjun med Falk gjordes främst i syfte 

att få en djupare insikt i ämnet för att kunna resonera kring de resultat vi finner. På grund av 

Falks starka ställningstagande i ämnet valde vi att inte inkludera intervjun i sin helhet i denna 



21	  
	  

studie, utan har enbart låtit intervjun ge ytterligare förkunskap till oss som författare.  

 

4.5 Kritisk hållning till valda källor 
För en kritisk hållning till de källor vi valt har vi under studien använt oss av 

Studentlitteraturs (2013) och Nationalencyklopedins (2013) kriterier för källkritik. Vi har 

utvärderat samtliga källor utifrån kriterierna äkthet, samtidighet, tendens, trovärdighet, 

världsbild/kunskapssyn, förutsättningar/egenskaper samt urvalskriterium.  

 

Då vår studie till viss del bygger på resultaten i den tidigare nämnda studien Varför avgår 

Vd:ar – finns det en könsskillnad? från SCB 2013 har vi valt att bygga delar av det teoretiska 

resonemanget från denna studie där exempelvis Kanter finns presenterad i denna och även 

teorin om homosocialitet. Eftersom Kanters forskning (1977) gjordes för snart 50 år sedan, 

har vi även valt att inkludera senare forskning som bygger på Kanters forskning. Fördelen 

med detta är att Kanters forskning sätts i ett modernare sammanhang, medan en nackdel kan 

vara att det finns utrymme för tolkning av Kanters forskning i de senare studierna.  

 

Gällande rapporter från konsultbolag (McKinsey & Company) och stiftelsen AllBright anser 

vi att vaksamhet är nödvändig. Gällande rapporter från AllBright, är vi medvetna om att 

organisationen driver en agenda och är av den tydliga åsikten att näringslivet ska vara 

jämställt. Rapporterna anser vi delvis syftar till att upplysa Svenska folket om bristen på 

jämställdhet i svenskt näringsliv. Således kan AllBrights åsikter vara vinklade i syfte att driva 

organisationens agenda. Detta gäller även rapporter från konsultbolagen. Vi är medvetna om 

att dessa troligtvis är finansierade av intressenter med en agenda. Konsultbolaget McKinsey 

& Company, vars studier vi använder oss av, bedriver också ett forskningscenter (MGI) som 

har fått stort erkännande för sin forskning. Fördelarna med de rapporter vi valt från AllBright 

och erkända konsultbolag är samtidighet samt att de är utgivna av organisationer med gott 

rykte om stor kunskap inom området.  

5. Empiriska resultat 

I kommande avsnitt presenteras studiens resultat. Kapitlet följer de tidigare presenterade 

hypotesernas ordningsföljd. Sist presenteras övriga resultat som framkommit under studiens 

gång. I slutet av kapitlet presenteras en tabell (5:4) som sammanfattar vilka hypoteser som 

förkastas och bekräftats.    
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5.1  Modeller 

 

Totalt sätt studerar vi 78 stycken börs-vd:ar från svenska börsen. 39 kvinnor och 39 män. 

Samtliga vd:ar har varit verksamma någon gång mellan år 1987-2013. Varje manlig vd är 

matchad med en kvinnlig vd som verkat under liknande omständigheter. Studien inkluderar 

samtliga kvinnor på Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity som fram till och med 

oktober 2013 avgått. Den första oktober 2013 varm nämligen de datumet datainsamlingen för 

studien påbörjades.  

I resultatet har vi använt följande tre modeller för multipel regression: 

 

Modell 1  

Y-variabeln: Förtroendeperiod i antal dagar 

X-variabler: vd:s Kön, styrelsens åldersspridning, kvinnlig styrelsenärvaro 

 

Modell 2 

Y-variabeln: Förtroendeperiod i antal dagar 

X-variabler: vd:s Kön, styrelsens åldersspridning 

 

Modell 3 

Y-variabeln: Förtroendeperiod i antal dagar 

X-variabler: vd:s Kön, kvinnlig styrelsenärvaro 
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Tabell 5:1 jämför värdena estimerad koefficient och standardavvikelse från samtliga multipla 

regressionsmodeller. Asterisker visar vilka koefficienter som är signifikanta.  

 

I tabellen ovan jämförs samtliga multipla regressioner. Multipel regressionsanalys kräver 

vissa antaganden för att kunna tillämpas. Vid multipel regressionsanalys finns risk för 

multikollinearitet som gör det svårt att urskilja orsak och verkan bland variablerna. Tabellen 

ovan är gjord för att undersöka om multikollinearitet råder mellan någon av de förklarande 

variablerna. Detta skulle i sådana fall innebära att flera oberoende variabler är nära besläktade 

med varandra, vilket är starkt negativt för studiens resultat. Risken för multikollinearitet finns 

mellan de förklarande variablerna ”kvinnlig styrelsenärvaro” och ”styrelsens åldersvariation” 

och därför uteslöts en av de två variablerna vardera i modell 2 och 3, allt annat lika. I modell 

2 exkluderades variabeln ”styrelsens åldersspridning” och i modell 3 exkluderades variabeln 

”kvinnlig styrelsenärvaro”. Resultatet visar att multikollinearitet inte föreligger då 

tabellvärdena för ”styrelsens åldersspridning” och för ”kvinnlig styrelsenärvaro” enbart 

marginellt förändras i modell 1 kontra modell 2 och 3. I fallet av multikollinearitet hade den 

estimerade koefficienten troligtvis varit betydligt högre i modell 1 än modell 2 och 3. 

Resultatet visar också standardavvikelsen förblir lika i modell 1 som i modell 2 och 3. I fallet 

av multikollinearitet hade troligen detta värde ökat kraftigt i modell 2 och 3. Vi antar därför 

att vi på god grund kan utesluta multikollinearitet.  

 

5.2 Hypotesprövning  

Nedan presenteras våra hypoteser som tidigare härletts ur teori i teorikapitlet. Hypotesernas 

ordning följer vår frågeställnings ordning.  

 

5.2.1 Könsskillnader i vd:ars förtroendeperioder 

H1. Kvinnliga börs-vd:ar har i genomsnitt kortare förtroendeperiod än manliga börs-vd:ar 

som verkat under liknande omständigheter. 
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Tabell 5:2 visar resultatet från en multipel regressionsanalys med samtliga påverkande variabler. Asteriskerna 

visar vilka resultat som är signifikanta.  

 

I tabell 5:2 kan vi utläsa att den manliga matchningsgruppen i genomsnitt har en 387,2 dagar 

längre förtroendeperiod än den kvinnliga. Därmed knappt 1 år och 1 månad längre tid än den 

genomsnittliga kvinnan. P-värdet är 2,7 % och därför bekräftas hypotesen på 5 % 

signifikansnivå. Därmed bekräftar vi hypotes 1. 
 

5.2.2 Hur styrelsens åldersspridning påverkar vd:s förtroendeperiod  

 

H2. Styrelsers åldersspridning påverkar längden på vd:s förtroendeperiod 

 

Åldersspridningen är mätt i variationskoefficienten (kvoten av standardavvikelsen dividerat 

med medelvärdet i styrelsen). I tabell 5:2 kan vi utläsa att den förklarande variabeln 

”Styrelsens åldersspridning” inte har en signifikant påverkan på vd:s förtroendeperiod. P-

värdet är 58,7 % och överstiger 5 %. Därmed förkastar vi hypotes 3. 

 

5.2.3 Hur styrelsens kvinnoandel påverkar vd:s förtroendeperiod 
 

H3. Styrelser med kvinnonärvaro förlänger vd:s förtroendeperiod. 

 

Då vi i hypotesprövning 2 och 3 kan konstatera att varken ”styrelsens genomsnittsålder”	  eller	  

”Styrelsens åldersspridning” har en signifikant påverkan på vd:s förtroendeperiod exkluderas 
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variablerna ur modell 1 och vi skapar modell 4. En multipel regressionsanalys med två 

dummyvariabler; kön och kvinnlig närvaro i styrelse.  

 

	  
Tabell 5:3 visar resultatet från en multipel regressionsanalys med enbart två påverkande variabler. Asteriskerna 

visar vilka resultat som är signifikanta. 
 

I tabell 5:3 kan vi utläsa att den förklarande variabeln ”Kvinnlig närvaro i styrelsen” har en 

signifikant påverkan på vd:s förtroendeperiod. P-värdet är 2,0 % och därför bekräftas 

hypotesen på 5 % signifikansnivå. Därmed bekräftar vi hypotes 1. 
 

 

5.3 Hypotessammanfattning  
	   

 
Tabell 5:4 Sammanfattning av samtliga hypoteser och vilka av dessa som förkastas och vilka som bekräftas.  

 

5.4 Övriga resultat 
Efter att ha fått intressanta resultat från hypotesprövningen har vi valt att redovisa resultat 

som visar genomsnittliga förtroendeperioder för vd:ar under olika omständigheter. Resultaten 

är gjorda för att på ett enkelt sätt kunna illustrera hur vd:ar under olika omständigheter har 

olika genomsnittliga förtroendeperioder.  
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Figur 5:5 visar skillnaden i genomsnittlig förtroendeperiod hos de kvinnliga och manliga vd:ar studien täcker. 

Stapeln längst ner i figuren visar vad tidigare redaktionella studier presenterat som genomsnittsålder för 

samtliga manliga börs-vd:ar.  

 

 
Figur 5:6 Illustrerar sambandet mellan kvinnlig styrelsenärvaro och längden på förtroendeperioden för vår 

manliga matchningsgrupp och kvinnliga vd:ar. 

 

6. Analys  
I följande avsnitt analyseras tidigare presenterade resultat med teori. Ordningen i avsnittet 

följer frågeställningsordningen sen tidigare. 

 

6.1 En rättvisare analys mellan könen  
Trots studiens matchningsmodell skiljer sig längden på förtroendeperioden och således 

stabiliteten bland manliga och kvinnliga börs-vd:ar i Sverige. Som vi tidigare nämnt visar en 

redaktionell studie att kvinnliga vd:ar på börsen har en förtroendeperiod på cirka 2,6 år medan 
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de manliga har en period på 5-6 år (Stjerngren, 2012). Förtroendeperioden skiljer sig således 

mellan samtliga svenska kvinnliga och manliga börs-vd:ar med cirka 3 år. Vårt resultat visar 

ett annorlunda samband. Det beror på att vi använt oss av en modell för att matcha kvinnliga 

och manliga börs-vd:ar som verkat under liknande omständigheter. Vi ser en signifikant 

skillnad mellan könen, kvinnorna sitter cirka 1,1 år kortare än männen, men skillnaden är inte 

lika stor som Veckans Affärers redaktionella studie visar (ibid). Vi menar att denna skillnad 

beror på att vi genom matchningen kontrollerat för exempelvis konjunkturförändringar samt 

att kvinnor och män är representerade i olika grad i olika branscher. Eftersom skillnaden 

mellan de kvinnliga och manliga vd:arna minskade vid ett matchat urval, antar vi även att 

konjunkturförändringar och bransch har stor inverkan på förtroendeperiodens längd. Från 

1980-talet då första kvinnan blev börs-vd i Sverige har de kvinnliga vd:arna blivit allt fler 

(AllBright, 2013a), samtidigt som omsättningshastigheten generellt har ökat (Kaplan, 2010; 

SIS Ägarservice, 2013). Av den anledningen anser vi att vårt metodologiska upplägg är mer 

rättvist än att jämföra samtliga svenska kvinnliga och manliga börs-vd:ar ur ett längre 

historiskt perspektiv.  

 

Vårt resultat stödjer den teoretiska grunden till hypotes 1. Således de studier som menar att 

kvinnor är benägna att lämna en grupp där hon själv är i minoritet (Chatman och O’Reilly, 

2004). Detta eftersom kvinnor oftast utgör en demografisk minoritet bland både 

styrelsemedlemmar och vd:ar i svenska börsbolag (Allbright, 2013a). Samtidig finns det flera 

alternativa anledningar som kan orsaka skillnader i kvinnors och mäns benägenhet att avgå 

som vd:ar. I studien utforskas exempelvis inte huruvida vd har valt att avgå självmant eller 

inte. Oavsett scenario så underbygger vår teori om homosocialitet att en kvinna i minoritet 

inte kan leva ut sin fulla potential. Något som kan resultera i att hon självmant avgår eller att 

hon inte kan nå upp till de förväntningarna som krävs av henne, vilket slutligen leder till att 

styrelsen avsätter henne.   

 

6.2 Styrelsens åldersspridning påverkar inte vd:s förtroendeperiod 
I hypotes 2 antog vi att låg åldersspridning i styrelsen har en negativ inverkan på längden på 

vd:s förtroendeperiod. Denna hypotes grundade sig i teorin om homosocialitet då svenska 

styrelser överlag har låg åldersspridning. Då hälften av styrelsemedlemmarna på svenska 

börsen är födda mellan år 1949-1962 (AllBright, 2013b) var grunden till hypotesen att vd:ar 

utanför detta åldersspann riskerar at bli en token i form av mångfaldsfaktorn ålder.    
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Våra resultat visar inte på ett sådant samband. Enligt teori om homosocialitet förväntas låg 

åldersspridning i styrelsen öka risken för att vd hamnar i en roll som token sätt till ålder inom 

”styrelse och vd – gruppen”. Vår valda teori hävdar att ålder är en av de demografiska 

kategorier som påverkar individers interagerande och relationsskapande starkast (McPherson 

et al., 2001; Lawrence och Zenger, 1989). I denna studie ser vi dock inget samband mellan 

styrelsens åldersspridning och stabiliteten i vd:s position.  

 

Intressant i sammanhanget är att ålderssammansättning tidigare visats påverka vd:ars 

avgångsbenägenhet samt att styrelsens ålderssammansättning påverkade kvinnor i högre grad 

än män i Svenska privata bolag (Statistiska Centralbyrån, 2013).  Vi antar därför att det bland 

kvinnliga börs-vd:ar och jämförelsegruppen män finns andra faktorer som påverkar i högre 

utsträckning, exempelvis kan det röra sig faktorer som de tidigare påvisade sambandet mellan 

finansiella resultat och omsättningshastighet på vd:ar (Daily och Dalton, 1995). Vi kan därför 

anta att tendenser och mönster i privata bolag inte kan ge allmän tillämpning åt börsnoterade 

bolag som även påvisats av Conyon et al. (1998). 

 

6.3 Kvinnlig styrelsenärvaro skapar stabilitet?  
I hypotes 3 antog vi att kvinnonärvaro i styrelser gör vd:s position mer stabil. Hypotesen 

grundar sig i teori gällande heterogena gruppers ökade potential och kvinnliga 

styrelsemedlemmarnas positiva påverkan på finansiella resultat i USA. Något som i sin tur 

har en positiv korrelation med längden på vd:s förtroendeperiod.   

 

Vd:ar (både kvinnor och män) som inte haft någon kvinna i styrelsen har en genomsnittlig 

förtroendeperiod på 2,1 år. Medan de vd:ar (både kvinnor och män) som haft kvinnlig närvaro 

i styrelsen har en genomsnittlig förtroendeperiod på 3,2 år. Resultatet stödjer teorin om att 

kvinnlig närvaro i styrelsen stabiliserar svenska börs-vd:ars förtroendeperiod, med andra ord 

förlänger den. Bland de vd:ar vi studerat har vd:ar med kvinnlig styrelsenärvaro i genomsnitt 

en 1,1 års längre förtroendeperiod. Detta kan således indikera att fler kvinnor, således mer 

mångfald i styrelser resulterar i förlängd förtroendeperiod för vd. Något vi tolkar som en 

stabilare tillvaro som vd.  

 



29	  
	  

Vår studie indikerar även att kvinnlig styrelsenärvaro påverkar kvinnliga vd:ar i högre grad än 

manliga vd:ar. Kvinnogruppen vd:ar vi studerat förlänger sin förtroendeperiod med 72 % (1,1 

år) vid kvinnlig närvaro i styrelsen, männens förtroendeperiod förlängs med 42 % (1,1 år). 

Resultatet stöds av Kanters teori, som beskriver hur kvinnans inflytande och auktoritet ökar i 

takt med att hennes gruppkategori ökar i inom gruppkonstellationen (Kanter, 1977). Med 

andra ord skapar ett högre antal kvinnor i styrelsen möjligheten för den kvinnliga vd att inte 

behandlas som en minoritet. Istället skapas det möjlighet för gruppen att bli en balanserad 

grupp, där inflytandet för kvinnan ökar (ibid). Våra resultat indikerar att ökad kvinnlig 

mångfald i styrelser verkar skapa stabilitet för vd.  Resultaten indikerar också att den 

kvinnliga mångfalden i styrelser stabiliserar kvinnliga vd:s position i högre utsträckning än 

den manliga vd. Ett resultat som stödjs av Kanters tokensim som menar att en minoritet inte 

kan leva ut sin fulla potential innan de eller dem når en tillräckligt stor gruppandel för att få 

gehör (ibid).  

 

Denna studie gjordes i syfte att analysera hur åldersspridning och kvinnonärvaro i svenska 

börsbolagsstyrelser kan påverka stabiliteten i vd:s position. Vår förhoppning var att måtten 

finansiella resultat och stabilitet i framtiden kan komplettera varandra för att studera vd-

avgångar. Huruvida det är önskvärt eller inte att förlänga vd:s förtroendeperiod utröner inte 

denna studie. Vi menar dock att den svenska börs-vd:s genomsnittliga förtroendeperiod de 

senaste 10 åren (2-3 år) är en kort period med stöd av tidigare forskning som benämnt 4,8 år 

som optimal tid för en börs-vd (Luo, 2013). 

7. Slutsats 
Denna studie gjordes i syfte att analysera hur åldersspridning och kvinnonärvaro i svenska 

börsbolagsstyrelser kan påverka stabiliteten i vd:s position. Fanns ett samband var även syftet 

att reda ut om kvinnliga och manliga börs-vd:ar påverkas i olika utsträckning av dessa 

mångfaldsfaktorer. För att svara detta syfte har vi valt ut en grupp manliga börs-vd:ar som 

verkat under liknande omständigheter som de 39 stycken kvinnliga börs-vd:ar som i verkat i 

Sverige fram till den första oktober 2013 (begränsat till börserna Nasdaq OMX Stockholm 

och NGM Equity). Med hjälp av multipel regressionsanalys studerades hur mångfaldsmåtten 

åldersspridning i styrelsen samt kvinnlig styrelsenärvaro i styrelsen påverkar manliga och 

kvinnliga börs-vd:ar.  
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Den metod vi använt visar att det finns signifikant skillnad i förtroendeperiodens längd mellan 

kvinnliga börs-vd:ar och manliga börs-vd:ar i Sverige som verkat under liknande 

omständigheter. Skillnaden är dock signifikant mindre än vad tidigare studier visar där hela 

populationen manliga börs-vd:ar jämförs med hela populationen kvinnliga börs-vd:ar i 

Sverige. Vi menar att vår forskningsdesign möjliggör en mer rättvis jämförelse mellan könen. 

Kvinnliga börs-vd:ar på Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity har en genomsnittlig 

förtroendeperiod på 1,6 år i fallen då de inte haft kvinnlig närvaro i styrelsen, jämfört med 2,7 

år om det har haft kvinnlig närvaro. Även för den manliga matchningsgruppen är tendensen 

tydlig. Den multipla regressionsanalysen indikerar att det finns ett samband mellan kvinnlig 

styrelsenärvaro och ökad längd på vd:s förtroendeperiod.   

 

En lång förtroendeperiod för en börs-vd behöver inte nödvändigtvis vara bättre för ett företag 

än en vd med kort förtroendeperiod. En vd kan tvingas att avgå tidigt efter att ha påkommits 

göra något kriminellt, en handling som indirekt skadar företaget. Ett scenario kan också vara 

att vd har en ställföreträdande position i väntan på en mer kvalificerad vd. Hursomhelst, visar 

tidigare studier att 4,8 år generellt sätt är en eftersträvansvärd förtroendeperiodslängd samt att 

kortare period en tre år kan skada företaget (Luo, 2013). Med det som bakgrund anser vi att 

fler av de kvinnor som varit vd på Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity troligtvis inte 

kunnat nå sin fulla potential då den genomsnittliga förtroendeperioden bland dessa kvinnor 

har varit 2,2 år. Studiens resultat visar att kvinnogruppen vd:ar som studerats förlänger sin 

förtroendeperiod med 72 % (1,1 år) vid kvinnlig närvaro i styrelsen och att den manliga 

gruppen vd:ar förlänger sin förtroendeperiod med 42 % (1,1 år). Grundat i dessa resultat 

konstaterar vi att kvinnlig närvaro i Sveriges börsbolags-styrelser kan skapa stabilitet då det 

finns ett samband mellan kvinnlig styrelsenärvaro och förlängd förtroendeperiod för bolagets 

vd. Det är tänkbart att sambandet förklaras av att kvinnan som styrelsemedlem skapar 

heterogenitet i en annars något homogen grupp vilket i sin tur adderar synvinklar och skapar 

mer idérik problemlösning. Något som skulle stödjas av både McPherson et al (2001) och 

Lawrence och Zenger´s (1989) teorier om heterogena grupper. För att testa vår spekulation 

ytterligare vore en kvalitativ intervjustudie intressant. Att intervjua svenska 

styrelsemedlemmar och börs-vd:ar av båda könen och fråga om deras syn på detta samband 

skulle berika vårt resultat.  
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7.1 Studiens begränsningar  

Denna studie begränsas av att vi studerat de kvinnor som varit vd på Nasdaq OMX Stockholm 

och NGM Equity. Vårt urval utgör därmed inte samtliga kvinnor som varit börs-vd:ar i 

Sverige. Det finns mindre svenska börser som vi exkluderat. Den manliga matchningsgruppen 

fungerar som en referenspunkt till de kvinnliga vd:arna. Gruppen representerar därmed inte 

populationen manliga börs-vd:ar, vilket gör att vi inte kan uttala oss om hela populationen 

manliga vd:ar på dessa börser. Vi reserverar oss även för mindre misstag när vi mätt vd:ars 

förtroendeperioder, denna utmaning blir stegvis svårare ju längre bakåt i tiden vi gått då den 

elektroniska mediebevakningen av börsbolagen inte var lika omfattande. I studiens 

statistikmodell inkluderas inte finansiella resultat som en påverkande variabel. Vi gör inte 

skillnad på om vd har blivit avsatt eller om hen självmant valt att avgå pga. att vi inte 

genomgående kunna tillgå sådana data. Vidare är vi medvetna att vår avgränsning till 

åldersspridning och kvinnonärvaro kan påverkat resultatet på grund av det faktum att andra 

demografiska mått utesluts. Andra mångfaldsmått kan ha gjort att signifikans påfinns som 

egentligen skulle kunna ha berott på andra demografiska skillnader – dock anser vi att vi 

svarar till syftet i huruvida heterogenitet kontra homogenitet påverkar stabiliteten i vd:s 

förtroendeperiod.  

 

 

7.2 Framtida forskning 

Efter att lyft fram sambandet mellan styrelsemångfald och vd-stabilitet hoppas vi att det i 

kombination med finansiella resultat i senare forskning kan öka insikten kring vd-avgångar i 

Svenska börsbolag. Då kvinnlig mångfald kan påverka längden på vd:s förtroendeperiod 

uppmanar vi även till en kompletterande kvalitativ intervjustudie för att skapa djupare 

förståelse i sambandet. Här kan det vara intressant att även se till andra demografiska 

skillnader och huruvida dessa kan påverka stabiliteten. 
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