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Sammanfattning 

Kvinnor är underrepresenterade i svenska bolagsstyrelser i förhållande till EU-

kommissionens rekommendation på 40 %. År 2016 kommer regeringen att föreslå en 

lag om kvotering om representationen av kvinnor i bolagsstyrelser vid denna 

tidpunkt inte är minst 40 %. Riksdagen har tidigare avslagit ett lagförslag om 

kvotering med motiveringen att det är ägarnas ansvar att säkerställa mångfald, 

kompetens och en jämn könsfördelning i styrelserna. 

 

Det är ägarna som via valberedningar tillsätter styrelseledamöter. Vi undersöker i 

denna uppsats om det finns något samband mellan andelen kvinnor i valberedningar 

och andelen kvinnor i bolagsstyrelser. Om det finns ett samband kan det vara ett sätt 

att uppnå en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser utan en kvoteringslagstiftning.  

Vi undersöker också om det finns något samband mellan andelen kvinnor i 

bolagsstyrelser och företags börsvärden. I Spanien har andelen kvinnor i styrelser ett 

positivt samband med företags börsvärden, medan norska företags börsvärden har 

minskat sedan kvoteringslagstiftningen infördes. Hur svenska företags börsvärden 

skulle påverkas av en kvoteringslagstiftning är svårt att förutse.  

 

Vår studie visar att det inte finns något positivt samband mellan andelen kvinnor i 

valberedningar och andelen kvinnor styrelser. Däremot indikerar resultatet ett svagt 

negativt samband. Vi finner därmed inga belägg som styrker att Socio-Psychological 

Dimensions, det vill säga att människor tenderar att kategorisera andra människor 

samt interagera och förespråka människor som liknar dem själva, påverkar 

valberedningars nomineringar av styrelseledamöter. Vidare visar vår studie att 

andelen kvinnor i styrelser har ett positivt samband med företags börsvärden. 

 

Nyckelord: bolagsstyrning, kvinnliga styrelseledamöter, börsvärde, valberedningar

  

 



 

 

Abstract 

In contrast to the recommendation of the EU-commission, women are presently 

underrepresented in Swedish corporate boards. In the year of 2016 it is possible that 

a gender quota on Swedish corporate boards will be imposed by the government. 

This law will require a 40 % representation of female board directors. In Spain 

women on corporate boards had a positive effect on firm value, before the law of 

gender quota. However, the gender quota in Norway led to a decline in firm value. It 

is uncertain how a gender quota would effect Swedish firm values.  

 

In this report we investigate an option to the gender quota by analyzing if the fraction 

of women in nominating committees effect the fraction of women on corporate 

boards. We also investigate the effect on Swedish firm values, meassured as Market-

to-Book, when women are represented on corporate boards.  

 

Our results indicate that women in nominating committees not result in an increase 

of the fraction of women on corporate boards, the results rather indicate a weak 

decrease in the fraction of women.  Our results also reveal that the firm values of 

Swedish firms increase with the fraction of women on corporate boards. 

 

Keywords: corporate governance, female board directors, firm value, nomination 

committees 
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1  Inledning  

Att kvinnor är underrepresenterade i bolagsstyrelser är ett omdebatterat ämne i media 

(Joecks, Pull & Vetter, 2013) och intresset att undersöka orsaker till 

underrepresentationen har också ökat som forskningsområde under de senaste åren 

(Campbell & Minguez-Vera, 2008). Trots att stora förändringar har skett på 

arbetsmarknaden är andelen kvinnor i bolagsstyrelser fortfarande låg. Flera europeiska 

länder har därför genomfört reformer för att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser 

(Joecks et al., 2012). 

1.1 Bakgrund 

Norge var ett av de första länderna i Europa som införde en lag om kvotering. Lagen 

infördes år 2003 och innebär att minst 40 % av styrelseledamöterna i börsnoterade 

aktiebolag skall vara kvinnor från och med år 2008 (Joecks et al., 2012). Enligt Ahern 

och Dittmar (2012) har värdet på norska företag, mätt som Tobins Q1, minskat sedan 

lagen om kvotering infördes. Den metod som användes vid studien var dock inte 

tillräckligt tillförlitlig, menar Thorburn (2013). Det bokförda värdet påverkades då 

norska börsbolag under år 2005 ändrade redovisningsstandard, från GAAP (Genreally 

Accepted Accounting Principles) till IFRS (International Financial Reporting 

Standards), och därför ifrågasätter Thorburn (2013) reliabiliteten i studien.  

 

Spanien införde en lag om kvotering år 2007, vilken innebär att minst 40 % av 

styrelseledamöterna skall vara kvinnor från och med år 2015 (Joecks et al., 2012). 

Campbell och Minguez-Vera (2008) studerade spanska företag under tidsperioden 1995 

till 2000, det vill säga innan kvoteringslagstiftningen, och visade att andelen kvinnor i 

spanska styrelser har ett positivt samband med företags värden. Utöver Ahern och 

Dittmar (2012) och Campbell och Minguez-Vera (2008) beskriver Joecks et al. (2012) 

ytterligare 14 exempel på studier om effekter av kvinnor i bolagsstyrelser. Studierna 

visar en relativt jämn fördelning mellan positiva, negativa och inte signifikanta 

samband. 

  

I Sverige tillsatte Justitiedepartementet år 2005 en utredning gällande könsfördelningen 

i svenska bolagsstyrelser (Ds 2006:11). Utredningen visade att det inte finns några 

rättsliga hinder om reglering av könsfördelning i bolagsstyrelser, varken i förhållande 

till regeringsformen, jämställdhetslagen, diskrimineringslagen, Europakonventionen 

eller EG-rätten. Dock får kvotering inte leda till avkall på grundläggande kvalifikationer 

hos styrelseledamöter. Den främsta orsaken till att lagstifta om könsfördelning i 

bolagsstyrelser är att åstadkomma jämställdhet (Ds 2006:11). Genom regleringar av 

styrelsesammansättningar kan en fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och 

män uppnås. De bolag som föreslås omfattas av lagstiftningen är de publika 

aktiemarknadsbolagen som är skyldiga att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning2, 

nedan kallad Koden, samt de helägda statliga aktiebolagen. Riktmärket gällande 

könsfördelningen är att minst 40 procent av vartdera könet skall ingå i styrelserna, 

                                                 
1
 Tobins Q är ett kvotvärde som beräknas genom ett företags marknadsvärde (skulder och eget kapital) dividerat med 

återanskaffningsvärdet av företagets totala tillgångar. Tobins Q har stora likheter med Market-to-Book (Ross, 

Westerfield & Jaffe, 2002). 
2
 Svensk kod för bolagsstyrning omfattar svenska aktiebolag vars aktier finns på NASDAQ OMX Stockholm 

och/eller NGM Equity.  
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resterande 20 % kan vara antingen kvinnor eller män. Om riktmärket inte uppnås 

föreslås att en avgift skall erläggas (Ds 2006:11). 

  

Med syfte att främja en ökad jämställdhet i bolagsstyrelser begärde Sveriges riksdag i 

motion (2013/14:C224) att regeringen skulle lägga fram ett lagförslag om kvotering. 

Civilutskottet avslog motionsyrkandet med motiveringen att det åligger ägarna att 

ansvara för att mångfald och kompetens tas till vara bland både kvinnor och män i 

bolagsstyrelserna. I betänkande (2013/14:CU8) menade civilutskottet att en jämnare 

könsfördelning skall främjas utan tvingande åtgärder. Kvotering i bolagsstyrelser 

realiserades inte, då riksdagen biföll civilutskottets förslag. Dock kommer ett lagförslag 

om kvotering att presenteras år 2016 om representationen av kvinnor i börsbolagens 

styrelser vid denna tidpunkt inte är minst 40 % (Regeringskansliet, 2014). 

1.1.1 Bolagsstyrning 

I aktiebolagslagen regleras aktiebolags formella organisation samt bolagsorganen och 

deras funktioner. De fyra bolagsorganen inom aktiebolagsrätten är; stämman, styrelsen, 

verkställande direktören och revisorerna (Keisu & Stattin, 2009). Det är enligt Keisu 

och Stattin (2009) omdiskuterat om valberedningen ses som ett bolagsorgan, då 

valberedningar tillkom i de flesta börsnoterade företagen när Koden började tillämpas år 

2005. 

  

Då det inte framgår i aktiebolagslagen hur en styrelse skall tillsättas regleras detta i 

Koden, där det framgår att det är valberedningens uppgift att förse bolagsstämman med 

underlag i tillsättningsfrågor (Ds 2006:11). Koden skall ses som ett komplement till 

lagstiftningen och är därmed inte tvingande, dock skall avvikelser från Koden 

motiveras. 

1.1.2 Styrelser och valberedningar 

“Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att 

förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet” (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2010, s. 16). En styrelses huvudsakliga uppgift är att övervaka att ett 

företag drivs i linje med aktieägarnas intressen. För att göra detta krävs att 

styrelseledamoten tillgodogör sig den kunskap som uppdraget kräver (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2010). En av de fundamentala principerna inom finansiell 

ekonomi är att aktieägarna vill att bolagsledningen maximerar börsvärdet av företaget 

(Brealey, Myers & Allen, 2011; Ahern & Dittmar, 2012). 

  

Enligt Ruigrok, Peck, Tacheva, Greve och Hu (2006) är syftet med valberedningar att 

generera ökad effektivitet i bolagsstyrelser. Med effektivitet menar Ruigrok et al. (2006) 

att styrelser skall vara sammansatta av kvalificerade och oberoende ledamöter. Sverige 

utmärker sig genom utformningen av valberedningarna, då svenska företags 

valberedningar representeras av aktieägarna, medan valberedningar i Storbritannien och 

USA snarare utgör under-kommittéer till styrelser (Lekvall, 2008). 

  

En valberedning, som utses av bolagsstämman, skall ha minst tre ledamöter och 

majoriteten av dessa skall vara oberoende3 gentemot bolagsledningen och bolaget. Det 

                                                 
3 Med oberoende avses en samlad bedömning som preciseras i Kodens avsnitt 4.4. Det framgår bland 

annat att en ledamot inte skall ha anknytning till företaget i form av anställning i företaget eller i 

närstående företag. En ledamot får inte heller ha omfattande affärsförbindelser med företaget eller vara 

nära besläktad med någon ur företaget (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010). 

http://www.dn.se/debatt/oka-jamstalldhet-i-bolagen-genom-utlandsrekrytering/
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framgår uttryckligen att den verkställande direktören inte får ingå i valberedningen, men 

styrelseledamöter kan däremot ingå förutsatt att de inte utgör majoritet. Från och med 

januari 2015 skall valberedningen sträva efter en jämn könsfördelning vid förslag till 

styrelseledamöter (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2014).  

1.2 Problematisering 

Representationen av kvinnor i de största europeiska bolagsstyrelserna under perioden 

2010 till 2012 var 14 %, vilket kan ställas i förhållande till EU-kommissionens 

rekommendation på 40 % (Isidro & Sobral, 2014). I Sverige var andelen kvinnor i 

börsbolagens styrelser i genomsnitt 24,7 %, vilket visas i tabell 1 (Andra AP-fondens 

kvinnoindex 2014). Riksdagen anser att könsfördelningen är lägre än det önskade läget i 

Sverige, men har valt att främja en jämnare könsfördelning utan tvingande åtgärder. I 

den senaste regeringsförklaringen framgår dock att kvotering kan bli aktuell år 2016 om 

inte jämnare könsfördelning uppnåtts i bolagsstyrelserna (Regeringskansliet, 2014). 

 

  
Tabell 1 Andel kvinnor i svenska styrelser  

 
 

Stora företag 

 

Medelstora företag 

 

Små företag 

 

Summa 

Antal kvinnor 153 123 134 410 

Storlek styrelse 526 501 632 1659 

Andel kvinnor 29,1 % 24,6 % 21,2 % 24,7 % 

 

Tabell 1 visar representationen av kvinnor i svenska börsbolags styrelser för kalenderåret 2014. Tabellen 
är indelad i börsvärdesgrupper där de stora företagen har ett börsvärde över en miljard euro, de 
medelstora företagen har ett börsvärde mellan 150 miljoner och en miljard euro och de små företagen har 
ett börsvärde under 150 miljoner euro.  
 

Källa: Andra AP-fonden/Nordic Investor Services, 2014. 

 

Om kvinnor blir invalda i bolagsstyrelser på grund av kön och inte efter kompetens kan 

det leda till att felaktiga beslut fattas, vilket kan få till följd att företagets värde påverkas 

negativt (Jansson, 2010). Campbell och Minguez-Vera (2008) hävdar däremot att 

beslutsfattande i bolagsstyrelser förbättras genom mångfald, som delvis utgörs av 

könsfördelningen. Mångfald kan leda till att nya och bredare perspektiv antas, vilket 

ökar styrelsers förståelse för komplexa affärsmiljöer.  

  

Enligt Kaczmarek, Kimino och Pye (2012) finns det flera studier som undersöker 

effekten av kvinnor i styrelser, men färre som studerar vilka bakomliggande faktorer 

som påverkar hur kvinnor får poster som ledamöter. Förhållandet mellan styrelsers och 

valberedningars sammansättningar är därför något Kaczmarek el al. (2012) och Ruigrok 

et al. (2006) har studerat, de har dock kommit fram till skilda resultat. Det fanns inte 

något samband mellan representation av en kvinna i en valberedning och ett ökat antal 

kvinnor i schweiziska styrelser (Ruigrok et al., 2006), däremot fann Kaczmarek et al. 

(2012) ett starkt samband mellan en eller flera kvinnor i valberedningar och kvinnor i 

brittiska styrelser. 

1.3 Problemformulering 

Det är ägarna som tillsätter styrelser via valberedningar. Riksdagen har tidigare beslutat 

att det är ägarnas ansvar att mångfald och kompetens i styrelserna tillgodoses. Den 

nuvarande regeringen kommer dock att presentera ett lagförslag om kvotering år 2016 
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om den kvinnliga representationen i bolagsstyrelser då inte är minst 40 %. Campbell 

och Minguez-Vera (2008) studerade spanska företag innan kvoteringslagstiftningen 

infördes och visade att kvinnor i styrelser påverkar företags börsvärden positivt. I Norge 

ledde införandet av kvotering till att kompetensen bland styrelseledamöterna minskade 

och en följdeffekt blev att företags börsvärden minskade (Ahern & Dittmar, 2012). 

Effekter av en kvoteringslagstiftning i Sverige är därmed svår att förutse.  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att klargöra om det finns ett positivt samband mellan andelen 

kvinnor i valberedningar och andelen kvinnor i styrelser. Ett sådant mönster kan vara ett 

sätt att uppnå en jämnare könsfördelning genom andra medel än kvotering i styrelser. 

Då styrelsens sammansättning kan påverka företagens värde är ett delsyfte även att 

studera värderingseffekten vid förekomst av kvinnliga styrelseledamöter.  

1.5 Avgränsningar 

Enligt Lekvall (2008) är svenska företags valberedningar delvis unika, då de utgörs av 

aktieägarna. I utländsk litteratur används begreppet nomineringskommitté och dessa 

tillsätts inte på samma sätt som i Sverige. I denna uppsats används begreppet 

valberedning genomgående, trots att skillnader finns i nomineringsprocesserna mellan 

Sverige och övriga länder. Valberedningar i denna studie kan därför sägas syfta till att 

nominera styrelseledamöter. 

  

I diskussioner kring ökad mångfald i styrelser avses förutom en jämn könsfördelning 

även ålder, etnisk bakgrund, erfarenheter med mera (Campbell & Minguez-Vera, 2008). 

Vi har valt att endast studera fördelningen mellan män och kvinnor. 

  

Lagförslaget gällande kvotering i svenska bolagsstyrelser omfattar de samtliga publika 

aktiebolagen samt de helägda statliga bolagen. Vi baserar vårt urval på de största 

aktiebolagen, vilka är noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap. 

  

Eftersom EU-kommissionen rekommenderar att europeiska bolagsstyrelser skall utgöras 

av 40 % kvinnor (Isidro & Sobral, 2014), refererar vi i denna studie till tidigare 

europeisk forskning gjord inom området kvinnor i bolagsstyrelser.  
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2 Teoretisk referensram och tidigare studier 

I detta avsnitt presenteras tidigare studier inom områdena kvinnor i valberedningar och 

kvinnor i styrelser samt hur företags börsvärden påverkas av kvinnor i styrelser. 

2.1 Kvinnor i valberedningar och kvinnor i bolagsstyrelser  

Kaczmarek et al. (2012) visar att representation av en eller flera kvinnor i 

valberedningar medförde en högre andel kvinnor i styrelser bland brittiska företag. 

Studien baserades på FTSE350-index under perioden 1999 och 2008. Kaczmarek et al. 

(2012) hävdar att valberedningens sammansättning har en stark inverkan på styrelsens 

komposition och argumenterar för att de starka empiriska resultaten indikerar att Socio-

Psychological Dimensions påverkar valberedningars nomineringar. Socio-Psychological 

Dimensions innefattar Social Identity Theory, Homosocial Reproduction och 

Similatity/Attraction Paradigm.          

 

Enligt Social Identity Theory tenderar människor att kategorisera sig själva och andra i 

sociala grupper utifrån egenskaper såsom kön, religonstillhörighet och ålder. Vid 

kategorisering tillskrivs människor stereotypa egenskaper som traditionellt tillhör den 

aktuella gruppen, även om de inte alltid är korrekta (Ashforth & Mael, 1989). Detta kan 

leda till att personer värdesätts utifrån sin kategorisering istället för sina personliga 

egenskaper. Dwyer, Rochard och Sheperd (1998) framhåller att en viktig aspekt med 

Social Identity Theory är att kategorisera sig själv, vilket också kräver insikt i vilka 

likheter och olikheter man själv har i förhållande till andra kategorier av människor. I 

linje med Social Identity Theory kan en kvinna i en valberedning vara benägen att 

nominera en kvinna framför andra kandidater till styrelseposter (Kaczmarek et al., 

2012). Anledningen till detta är att en kvinna kan uppfatta en kvinnlig styrelsekandidat 

som en möjlighet att stärka sin egen minoritetsställning. Representation av en eller flera 

kvinnor i en valberedning skulle också kunna väcka de andra ledamöternas 

uppmärksamhet kring könsfrågor och därmed bidra till en större andel kvinnor i 

styrelser. 

  

Similarity/Attraction Paradigm baseras på en omfattande hypotesutveckling där likheter 

och olikheter mellan människor testas (Byrne, 1971). Studierna visar bland annat att 

människor föredrar att interagera med människor, främst vars attityder men också 

uppfattningar överensstämmer med ens egna. Enligt Tekleab och Quigley (2013) 

handlar Similarity/Attraction Paradigm om att människan har en tro om att likasinnade 

förstärker och bekräftar ens egen tro, värderingar och preferenser. Baserat på 

Similarity/Attraction Paradigm antog Ruigrok et al. (2006) att kvinnors representation i 

bolagsstyrelser skulle öka på grund av en kvinnlig ledamot i valberedningen, dock fann 

de inget stöd för denna hypotes. Studien grundades på schweiziska företag noterade på 

Swiss (Stock) Exchange (SWX) under perioden 2001 till 2003. 

  

Homosocial Reproduction handlar om att människor tenderar att förespråka, anställa 

och nätverka med människor som har liknande sociala egenskaper som de själva 

(Rivera, 2013). Att föredra personer liknande en själv har enligt Rivera (2013) en 

betydande roll vid utformning av organisationers demografiska komposition, det vill 

säga fördelningen mellan främst kön och i andra hand etnicitet. Kanter (1993) 

framhåller att Homosocial Reproduction är en avgörande mekanism som utesluter 

olikheter på ledande befattningar. Genom att föredra personer som liknar en själv 
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exkluderas personer som inte uppfyller normen. Beteendet innebär därför en barriär för 

kvinnor att inta ledande befattningar i organisationer då de flesta organisationer till 

största del är konstruerade av män. Enligt Rivera (2013) anses Homosocial 

Reproduction idag vara vida accepterad som en fundamental mekanism som bidrar till 

och upprätthåller den ojämna könsfördelningen i organisationer. 

  

Randøy, Thomsen och Oxelheim (2006) stödjer inte antagandet att avsaknad av 

mångfald i styrelser beror på nätverk av äldre män. Genom att studera de 459 största 

publika aktiebolagen i Danmark, Norge och Sverige visar Randøy et al. (2006) att 

mångfald, som delvis utgörs av könsfördelningen, i skandinaviska bolagsstyrelser 

främst förklaras av företagens storlek och industrieffekter. I svenska bolagsstyrelser 

tenderar mångfald främst att förekomma i de styrelserna med flest ledamöter. I Norge 

och Sverige är könsfördelningen mer utbredd än i Danmark, vilket Randøy et al. (2006) 

menar beror på politiskt prioriterande.  

2.2 Kvinnor i bolagsstyrelser och börsvärden  

Ahern och Dittmar (2012) argumenterar för att kvotering i bolagsstyrelser är effektivt 

för främjandet av mångfald, som delvis utgörs av könsfördelningen, samtidigt kan 

kvotering leda till ökade kostnader för aktieägare om de invalda kvinnorna saknar den 

erfarenhet som uppdraget kräver. I Norge medförde kvoteringen att styrelseledamöterna 

i genomsnitt hade mindre erfarenhet av befattningar som chefer och verkställande 

direktörer, den genomsnittliga åldern på styrelseledamöterna minskade samt att 

styrelserna hade färre insiders4 vid slutet av den studerade tidsperioden. Studien 

baserades på samtliga företag som var noterade på Oslo Stock Exchange (OSE) under 

tidsperioden 2001 till 2009 och omfattades av kvoteringslagstiftningen. Ahern och 

Dittmar (2012) framhåller att de enskilda orsakssambanden mellan ålder, erfarenhet 

eller kön och företags värde inte kunde fastställas. 

  

För att studera hur aktiepriset påverkades då kvoteringslagstiftningen offentliggjordes 

genomförde Ahern och Dittmar (2012) en eventstudie. Studien visade att aktiepriset 

sjönk, i jämförelse med amerikanska och skandinaviska företag, med 3,54 % i de 

företagen som inte hade någon kvinna i styrelserna och 0,02 % i de företag som hade 

minst en kvinna i styrelsen. För att studera hur värdet på företagen påverkades över tid 

studerade Ahern och Dittmar (2012) också hur Tobins Q påverkades, med hänsyn till 

kvinnors representation i styrelser innan kvoteringen. I genomsnitt minskade Tobins Q 

med 12,4 % när kvinnors representation genom kvotering ökade med 10 %. Detta 

resultat strider mot antagandet att styrelser väljs för att maximera värdet på företaget. 

Förutom att aktiepriset påverkades ökade också skuldsättningen. 

 

Campbell och Minguez-Vera (2008) visar att den procentuella representationen av 

kvinnor i spanska styrelser, innan lagen om kvotering infördes, har ett positivt samband 

med företags värde, mätt som Tobins Q. Endast representation av kvinnor i sig har inte 

något signifikant samband med företags värde, vilket tyder på att det är balansen mellan 

kvinnor och män som påverkar värdet positivt. Vidare studerades även representation av 

kvinnor i styrelser genom två mångfaldsindikatorer, Blau index och Shannon index, 

vilka visade mer signifikanta positiva samband med företags värde. Campbell och 

Minguez-Vera (2008) betonar att det är kvinnorna som påverkar företags värde och inte 

värdet som påverkar andelen kvinnor i styrelser.  

                                                 
4 Personer som har en insynsställning i aktiebolag (Nationalencyklopedin, 2015).  
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Randøy et al. (2006) har studerat hur mångfald, som delvis utgörs av könsfördelningen, 

i skandinaviska bolagsstyrelser påverkar företags resultat. Studien visar att det inte finns 

något samband mellan mångfald i bolagsstyrelser och företags avkastning på totalt 

kapital (Return on Assets, nedan kallat ROA) eller börsvärde och förtydligar att ökad 

mångfald inte heller leder till lägre ROA eller börsvärde. Därmed argumenterar Randøy 

et al. (2006) för att mångfald i bolagsstyrelser genom tvingande lag om kvotering inte 

påverkar aktieägarnas avkastning eller företags resultat. 

  

Critical Mass Theory (Kanter, 1977) handlar om hur en grupps könsfördelning påverkar 

gruppens interaktionsprocesser. I linje med Critical Mass Theory studerar Joecks et al. 

(2013) bolagsstyrelser genom att dela in dem i likformiga-, skeva-, tiltade- och 

balanserade grupper baserat på andelen kvinnor i styrelserna. Med likformiga grupper 

menas grupper som enbart består av män, med skeva grupper menas grupper med upp 

till 20 % kvinnor, med tiltade grupper menas grupper med 20 till 40 % kvinnor och med 

balanserade grupper menas grupper med 40 till 60 % kvinnor. Enligt Kanter (1977) är 

skeva grupper speciellt problematiska, då de som är i minoritet inte behandlas som 

individer utan som representanter för sitt kön och därmed tenderar minoriteter att bli 

förbisedda alternativt stereotypiserade. Studien visar att kvinnors representation i 

bolagsstyrelser har ett U-format samband med företags ekonomiska utfall, i form av 

avkastning på eget kapital (Return on Equity, nedan kallat ROE). I linje med Kanter 

(1993) visar Joecks et al. (2013) att styrelser med en låg representation av kvinnor 

presterar sämre än styrelser bestående av enbart män samt styrelser med en högre andel 

kvinnor. Detta U-formade samband visar att en styrelse bör bestå av minst 30 % kvinnor 

för att prestera bättre än styrelser bestående av enbart män. 

 

Sammanfattningsvis innebär Socio-Psycological Dimensions att människor tenderar att 

kategorisera andra människor samt interagera och förespråka människor som liknar dem 

själva. Tidigare studier har visat att representation av en eller flera kvinnor i 

valberedningar medförde en högre andel kvinnor i styrelser i brittiska styrelser, men inte 

i schweiziska styrelser. Vidare beskrivs tidigare studier om kvinnliga styrelseledamöters 

påverkan på företags avkastning och börsvärden. Andelen kvinnor i styrelser har haft en 

positiv påverkan på spanska företags börsvärden, medan norska företags börsvärden har 

minskat efter införandet av kvotering.   
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3 Metod 

För att undersöka om kvinnor i valberedningar leder till fler kvinnor till styrelser, samt 

om företags börsvärden påverkas av andelen kvinnor i styrelser har vi formulerat 

följande hypoteser: 

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnor i valberedningar och 

andelen kvinnor i styrelser. 

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnor i styrelser och 

företags Market-to-Book. 

 

Data utgörs av uppgifter insamlade från årsredovisningar från företag som varit 

noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap under tidsperioden 2008 till 2013. 

Tidsintervallet är valt för att vi vill använda de senaste ekonomiska underlagen som 

finns att tillgå. Innan datainsamlingen påbörjades genomförde vi ett stickprov för att 

identifiera tänkbara bortfall. I stickprovet märkte vi att somliga företag inte publicerat 

årsredovisningar för år 2014 än, därför valde vi att studera företagen till och med år 

2013. Som Campbell och Minguez-Vera (2008) och Joecks et al. (2013) har vi valt att 

studera företagen under en sexårsperiod. Företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm 

Large Cap valdes för att stickprovet visade större tendenser till bortfall, i form av 

avsaknad av valberedningar, bland de små och medelstora bolagen. För att kunna 

besvara våra hypoteser har företagsspecifika uppgifter samlats in samt uppgifter om 

respektive företags sammansättning av styrelse och valberedning, det vill säga variabler 

som ryms inom begreppet Corporate Governance.  

 

Populationen och urvalsramen återfinns som bilaga och utgörs av de 72 företag som vid 

tidpunkten för studien, det vill säga mars år 2015, var noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm Large Cap. Ur populationen valdes 36 företag genom ett obundet 

slumpmässigt urval. Vi har valt att studera börsnoterade företag eftersom de kan komma 

att omfattas av en framtida lag om kvotering. Av de 36 slumpmässigt utvalda företagen 

har 26 kunnat användas i studien5. Bortfallet består av sex företag som noterades efter år 

2008, två företag som inte använder valberedningar vid nominering av 

styrelseledamöter och två företag där publicerade årsredovisningar inte fanns 

tillgängliga. 

3.1 Data 

Företagsspecifik data är nettoresultat, totala tillgångar, redovisat börsvärde6, skulder 

samt eget kapital. Dessa har använts vid beräkningar av börsvärde i förhållande till 

bokfört värde på totalt kapital (Market-to-Book, nedan kallat M/B), nettoresultat 

dividerat med bokfört värde på totala tillgångar (Return-on-Assets, nedan kallat ROA) 

samt skulder i förhållande till eget kapital (Debt-to-Equity, nedan kallat D/E). 

                                                 
5 Det samlade börsvärdet av de 26 företagen i vår studie var år 2008 cirka 965 miljarder. Enligt 

Riksbanken (2009) var det samlade värdet av aktier som var noterade på svenska marknadsplatser 2300 

mdr vid utgången av kalenderåret 2008. Vår studie täcker därmed cirka 42 % av det samlade börsvärdet 

vid utgången av kalenderåret 2008.   
6 I 14 årsredovisningar redovisades inte börsvärdet. I dessa fall beräknade vi det genom antalet utestående 

aktier multiplicerat med pris per aktie vid årets slut. 
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Data om styrelserna utgörs av antal ledamöter inklusive ordförande, antal kvinnor, 

ledamöternas födelseår, om ordföranden är kvinna, om grundaren är ordförande samt 

om minst en ledamot även är ledamot i valberedningen. Genom dessa beräknas andelen 

kvinnor samt den genomsnittliga åldern hos styrelseledamöterna. Ledamöter som avgått 

och närvarat vid mindre än hälften av styrelsemötena under det aktuella året är inte 

medräknade och om ledamoten ersatts av en ny ledamot är den senare med i 

beräkningarna. Arbetstagarrepresentanter är medräknade men inte suppleanter. Data om 

valberedningarna har samlats in från det föregående årets årsredovisning i förhållande 

till det aktuella året, då valberedningen nominerar styrelseledamöter året innan styrelsen 

tillsätts. Data för valberedningarna utgörs av antal ledamöter inklusive ordförande, antal 

kvinnor samt om ordföranden är kvinna. Genom dessa beräknas andelen kvinnor.  

  

ROA, M/B, D/E, andelen kvinnor i styrelsen samt andelen kvinnor i valberedningen är 

kvottal och därmed kontinuerliga variabler som kan anta alla värden inom sin 

begränsning. Vi har avrundat dessa variabler till två decimaler. 

  

För att besvara våra hypoteser har multivariata analyser gjorts i statistikprogrammet 

SPSS. Vid bearbetningen av data fick vi handledning från statistiska institutionen vid 

Uppsala universitet.  

 

Sammanfattningsvis omfattar studien 156 observationer, det vill säga 26 företag som 

årsvis studerats under perioden 2008 till 2013. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 2 visar deskriptiv statistik av 156 observationer, det vill säga 26 företag som 

årsvis studerats under perioden 2008 till 2013. De studerade företagens börsvärden 

varierar mellan 0,66 miljarder och 460 miljarder kronor och M/B varierar mellan 0,02 

och 8,0 med ett medelvärde (median) på 1,26 (0,67). Styrelserna utgörs i genomsnitt av 

9,44 (10) ledamöter med en spridning från 4 till 15 ledamöter, andelen kvinnor är i 

genomsnitt 27 % (27 %) med en spridning från 10 % till 60 %. Valberedningarna utgörs 

i genomsnitt av 4,78 (5) ledamöter med en spridning från 3 till 7 ledamöter, andelen 

kvinnor är i genomsnitt 15 % (20 %) med en spridning från 0 % till 60 %.  

 
Tabell 2 Deskriptiv statistik 

 

 
 

Medelvärde 

 

Median 

 

Standardavvikelse 

 

Min 

 

Max 

 

Företagsspecifika variabler 
     

Nettoresultat (mdr) 4,87 1,66 8,71 -36,74 45,11 

Totala tillgångar (mdr) 410,70 33,14 1 170,96 0,86 6 383,05 

Börsvärde (mdr) 66,26 25,86 88,97 0,66 460,11 

ROA 0,07 0,06 0,14 -1,04 0,80 

D/E 3,43 1,47 7,67 -31,58 27,80 

ln Börsvärde 24,12 23,98 1,32 20,31 26,85 

M/B 1,26 0,67 1,60 0,02 8,00 

Styrelsers och valberedningars 

sammansättningar 

     

Storlek styrelse 9,44 10,00 2,29 4,00 15,00 

Andel kvinnor styrelse 0,27 0,27 0,10 0,10 0,60 

Antal kvinnor styrelse 2,55 2,00 1,17 1,00 6,00 

Genomsnittlig ålder styrelse 56,3 56,1 2,9 49,8 67,3 

Styrelsens ordförande är kvinna  0,05 0,00 0,22 0,00 1,00 

Grundare är styrelseordförande 0,04 0,00 0,19 0,00 1,00 

Ledamot i styrelsen och valberedningen 0,86 1,00 0,35 0,00 1,00 

Storlek valberedning 4,78 5,00 0,91 3,00 7,00 

Andel kvinnor valberedning 0,15 0,20 0,15 0,00 0,60 

Antal kvinnor valberedning 0,71 1,00 0,74 0,00 3,00 

Valberedningens ordförande är kvinna 0,13 0,00 0,34 0,00 1,00 

 

Tabellen visar medelvärde, median, standardavvikelse, min- och maxvärde för de 26 studerade företagen under perioden 
2008 till 2013. De företagsspecifika variablerna är: nettoresultat; totala tillgångar; börsvärde; ROA (nettoresultat dividerat 
med bokfört värde på totala tillgångar); D/E (skulder dividerat med eget kapital); ln börsvärde (den naturliga logaritmen för 
börsvärde) samt M/B (börsvärdet dividerat med det bokförda värdet på totalt kapital). Variabler som beskriver styrelserna 
och valberedningarna är: storlek styrelse (antal ledamöter); andel kvinnor styrelse; antal kvinnor styrelse; genomsnittlig ålder 
styrelse; styrelsens ordförande är kvinna (dummy 0=Nej, 1=Ja); grundare är styrelseordförande (dummy 0=Nej, 1=Ja); 
ledamot i styrelsen och valberedningen (dummy 0=Nej, 1=Ja); storlek valberedning (antal ledamöter); andel kvinnor 
valberedning; antal kvinnor valberedning samt valberedningens ordförande är kvinna (dummy 0=Nej, 1=Ja). 
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4.2 Kvinnor i valberedningar och kvinnor i styrelser  

Tabell 3 redovisar resultatet av regression (1) – (6) för att besvara Hypotes 1: Det finns 

ett positivt samband mellan andelen kvinnor i valberedningar och andelen kvinnor i 

styrelser. Andelen kvinnor i styrelser är den beroende variabeln och de oberoende 

variablerna är företagsspecifika variabler samt variabler som beskriver styrelsernas och 

valberedningarnas sammansättningar. 

 
Tabell 3 Andel kvinnor i valberedningar och styrelser  

 

 

Andel kvinnor i styrelser 
 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Panel A: Företagsspecifika variabler 

Konstant  -0,101 

(-0,65) 

-0,135 

(-0,64) 

-0,136 

(-0,64) 

-0,084 

(-0,40) 

-0,148 

(-0,68) 

-0,183 

(-0,84) 
 

ln Börsvärde 0,014** 

(2,19) 

0,014* 

(1,67) 

0,014* 

(1,69) 

0,008 

(0,85) 

0,009 

(1,01) 

0,007 

(0,80) 
 

ROA 0,049 

(0,79) 

0,049 

(0,78) 

0,049 

(0,77) 

0,049 

(0,78) 

0,053 

(0,84) 

0,056 

(0,89) 
 

M/B 0,010* 

(1,76) 

0,013* 

(1,80) 

0,012* 

(1,72) 

0,017** 

(2,33) 

0,019** 

(2,51) 

0,022*** 

(2,88) 
 

D/E 0,001 

(1,05) 

0,001 

(0,91) 

0,001 

(0,96) 

0,002 

(1,50) 

0,002 

(1,59) 

0,002* 

(1,84) 
 

Panel B: Styrelsers sammansättningar 

Storlek styrelse  0,003 

(0,67) 

0,003 

(0,54) 

0,002 

(0,46) 

0,002 

(0,29) 

0,001 

(0,24) 
 

Genomsnittlig ålder styrelse  0,000 

(0,02) 

0,000 

(-0,04) 

-0,001 

(-0,17) 

0,000 

(0,06) 

0,002 

(0,44) 
 

Styrelsens ordförande är kvinna 

 

 0,053 

(1,25) 

0,061 

(1,37) 

0,099** 

(2,06) 

0,097** 

(2,02) 

0,087* 

(1,82) 
 

Grundare är styrelseordförande 

 

 0,028 

(0,58) 

0,024 

(0,49) 

0,070 

(1,30) 

0,066 

(1,23) 

0,079 

(1,47) 
 

Panel C: Valberedningars sammansättningar 

Ledamot i styrelsen och valberedningen 

 

  0,015 

(0,56) 

0,019 

(0,72) 

0,019 

(0,73) 

0,011 

(0,42) 
 

Storlek valberedning    0,025** 

(2,06) 

0,025** 

(2,05) 

0,027** 

(2,21) 
 

Andel kvinnor valberedning     -0,065 

(-1,12) 

-0,104* 

(-1,67) 
 

Valberedningens ordförande är kvinna 

 

     0,043* 

(1,70) 

 

R² Justerat 0,081 0,067 0,063 0,083 0,085 0,096 
 

Antal observationer 156 156 156 156 156 156 
 

 

Tabellen visar i panel A samband mellan andelen kvinnor i styrelser som beroende variabel och företagsspecifika 
variabler som oberoende. I panel B och C inkluderas även variabler som ryms inom begreppet Corporate Governance 
som oberoende variabler. De företagsspecifika variablerna är: Börsvärde (den naturliga logaritmen för börsvärde); ROA 
(nettoresultat dividerat med bokfört värde på totala tillgångar); M/B (börsvärdet dividerat med det bokförda värdet på 
totalt kapital) och D/E (skulder dividerat med eget kapital). Panel B visar: storlek styrelse (antal ledamöter); 
genomsnittlig ålder styrelse; styrelsens ordförande är kvinna (dummy 0=Nej, 1=Ja) samt grundare är styrelseordförande 
(dummy 0=Nej, 1=Ja). Panel C visar: ledamot i styrelsen och valberedningen (dummy 0=Nej, 1=Ja); storlek 
valberedning (antal ledamöter); andel kvinnor valberedning samt valberedningens ordförande är kvinna (dummy 0=Nej, 
1=Ja). Resultatet avser 26 företag som årsvis studerats under perioden 2008 till 2013. t-värden anges i parentes. 

* Statistiskt signifikant på 10 procentsnivån. 
** Statistiskt signifikant på 5 procentsnivån. 

*** Statistiskt signifikant på 1 procentsnivån. 
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Resultatet i tabell 3 visar att det inte finns något positivt samband mellan andelen 

kvinnor i valberedningarna och andelen kvinnor i styrelserna, därmed förkastas Hypotes 

1. Däremot indikerar resultatet i panel C ett svagt negativt samband mellan andelen 

kvinnor i valberedningar och andelen kvinnor i styrelser. Den skattade koefficienten för 

andelen kvinnor i valberedningar (-0,104) är dock endast signifikant på 10 

procentsnivån när variabeln valberedningens ordförande är kvinna inkluderas i 

analysen.  

 

Regression (1) i tabell 3 visar att endast 8,1 % av variationen i andelen kvinnor i 

styrelser förklaras av de företagsspecifika variablerna. Av de företagsspecifika 

variablerna är börsvärde (0,014) och M/B (0,010) signifikanta på 5 respektive 10 

procentsnivån. Då analysen även inkluderar styrelsernas och valberedningarnas 

sammansättningar, regression (6), är förklaringsvärdet fortsatt lågt, men har ökat till 9,6 

%. Styrelsens ordförande är kvinna (0,087), andel kvinnor valberedning (-0,104) samt 

valberedningens ordförande är kvinna (0,043) är signifikanta på 10 procentsnivån, 

medan valberedningens storlek (0,027) är signifikant på 5 procentsnivån och 

signifikansnivån för M/B (0,022) har ökat till 1 procentsnivån. Dock är de skattade 

koefficienterna för samtliga variabler låga, vilket innebär en liten påverkan på andel 

kvinnor i styrelser.  

 

Ruigrok et al. (2006) fann inte något samband mellan kvinnor i valberedningar och ett 

ökat antal kvinnor i styrelserna. Däremot visar Kaczmarek et al. (2012) att kvinnor i 

valberedningarna leder till fler kvinnor i styrelser. Till skillnad från båda dessa studier 

indikerar vår studie ett svagt negativt samband mellan kvinnor i valberedningar och 

kvinnor i styrelser. Vårt resultat går därmed inte heller i linje med Socio-Psychological 

Dimensions, det vill säga att människor tenderar att kategorisera andra människor samt 

interagera och förespråka människor som liknar dem själva (Ashforth & Mael, 1989; 

Dwyer et al., 1998; Byrne, 1971; Tekleab & Quigley, 2013; Rivera, 2013; Kanter, 

1993). 

  

Randøy et al. (2006) menar att mångfald, som delvis utgörs av könsfördelningen, i 

skandinaviska bolagsstyrelser främst förklaras av företagens storlek och 

industrieffekter. I de svenska företagen tenderar mångfald främst att förekomma i de 

styrelserna med flest ledamöter. Resultatet i regression (1) går delvis i linje med Randøy 

et al. (2006) då den skattade koefficienten för börsvärde (0,014) är signifikant när 

analysen enbart inkluderar företagsspecifika variabler. Dock är börsvärde inte längre 

signifikant då även variabler som beskriver styrelsernas och valberedningarnas 

sammansättningar ingår i analysen. Till skillnad mot Randøy et al. (2006) finner vi inget 

samband mellan storleken på styrelserna och andel kvinnor i styrelserna (panel B). Vi 

har i denna studie inte kontrollerat för industrieffekter. 

 

Campbell och Minguez-Vera (2008) framhåller att det är kvinnorna i de spanska 

bolagsstyrelserna som påverkar företagens värde och inte det omvända förhållandet, det 

vill säga att företagets värde påverkar andelen kvinnor i styrelser. Vår studie visar 

däremot ett svagt positivt samband mellan M/B, panel A, och andelen kvinnor i 

styrelserna. Dock är värdena på de skattade koefficienterna för M/B låga, samt att 

signifikansnivåerna varierar beroende på antalet oberoende variabler i analysen. 
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4.3 Kvinnor i styrelser och M/B   

Tabell 4 redovisar resultatet av regression (1) – (3) för att besvara Hypotes 2: Det finns 

ett positivt samband mellan andelen kvinnor i styrelser och företags M/B. Den beroende 

variabeln är M/B och de oberoende variablerna är företagsspecifika variabler samt 

variabler som beskriver styrelsernas och valberedningarnas sammansättningar. 

 
Tabell 4 Andel kvinnor i styrelser och M/B   

 

 

M/B 
 

 

 

(1) (2) (3) 

Panel A: Företagsspecifika variabler    

Konstant -5,655*** 

(-2,72) 

2,698 

(1,10) 

3,353 

(1,475) 
 

ln Börsvärde 0,283*** 

(3,24) 

0,499*** 

(5,53) 

0,508*** 

(5,972) 
 

ROA 4,354*** 

(5,57) 

2,796*** 

(3,97) 

1,892*** 

(2,97) 
 

D/E -0,065*** 

(-4,32) 

-0,061*** 

(-4,50) 

-0,71*** 

(-5,77) 
 

Panel B: Styrelsers sammansättningar 
   

Storlek styrelse  -0,317*** 

(-5,75) 

-0,220*** 

(-4,18) 
 

Andel kvinnor styrelse 

 

 1,717* 

(1,80) 

2,455*** 

(2,88) 
 

Genomsnittlig ålder styrelse  -0,191*** 

(-5,42) 

-0,185*** 

(-5,68) 
 

Styrelsens ordförande är kvinna  -1,702*** 

(-3,59) 

-1,746*** 

(-3,58) 
 

Grundare är styrelseordförande  -2,153*** 

(-3,98) 

-2,892*** 

(-5,63) 
 

Panel C: Valberedningars sammansättningar    

Ledamot i styrelsen och valberedningen 

 

  0,352 

(1,26) 
 

Storlek valberedning   -0,573*** 

(-4,71) 
 

Andel kvinnor valberedning   2,370*** 

(3,77) 
 

Valberedningens ordförande är kvinna   -0,890*** 

(-3,47) 
 

R² Justerat 0,322 0,498 0,609 

Antal observationer 156 156 156 

 

Tabellen visar i panel A samband mellan M/B (börsvärdet dividerat med det bokförda värdet på totalt kapital) 
som beroende variabel och företagsspecifika variabler som oberoende variabler. I panel B och C inkluderas 
även variabler som ryms inom begreppet Corporate Governance som oberoende variabler. De 
företagsspecifika variablerna är: ROA (nettoresultat dividerat med bokfört värde på totala tillgångar); D/E 
(skulder dividerat med eget kapital) samt Börsvärde (den naturliga logaritmen för börsvärde). Panel B visar: 
storlek styrelse (antal ledamöter); andel kvinnor styrelse; genomsnittlig ålder styrelse; styrelsens ordförande är 
kvinna (dummy 0=Nej, 1=Ja) samt grundare är styrelseordförande (dummy 0=Nej, 1=Ja). Panel C visar: 
ledamot i styrelsen och valberedningen (dummy 0=Nej, 1=Ja); storlek valberedning (antal ledamöter); andel 
kvinnor valberedning samt valberedningens ordförande är kvinna (dummy 0=Nej, 1=Ja). Resultatet avser 26 
företag som årsvis studerats under perioden 2008 till 2013. t-värden anges i parantes.  

* Statistiskt signifikant på 10 procentsnivån. 
*** Statistiskt signifikant på 1 procentsnivån. 

 

 

 



 

14 

 

Resultatet i tabell 4, panel B visar att det finns ett positivt samband mellan andelen 

kvinnor i styrelser och företags M/B, därmed accepteras Hypotes 2. Av regression (1) 

framgår att 32,2 % av variationen i M/B kan förklaras av de företagsspecifika 

variablerna. Regression (3) visar att då analysen även omfattar variabler som beskriver 

styrelsernas och valberedningarnas sammansättningar ökar förklaringsvärdet till 60,9 %. 

Detta tyder på att sammansättningar av styrelser och valberedningar påverkar företagens 

M/B. 

 

Då alla variabler i regression (3) ingår i analysen har den skattade koefficienten för 

grundare är styrelseordförande (-2,892) störst påverkan och är negativt korrelerad med 

M/B. Därefter följer andelen kvinnor i styrelsen (2,455) samt andelen kvinnor i 

valberedningen (2,370), vilka är positivt korrelerade med M/B. De skattade 

koefficienterna för styrelsens ordförande är kvinna (-1,746) och valberedningens 

ordförande är kvinna (-0,890) är negativt korrelerade med M/B. Bortsett från variabeln 

ledamot i styrelsen och valberedningen, är samtliga variabler signifikanta på 1 

procentsnivån.  

 

Panel B visar att andelen kvinnor i styrelserna påverkar företagens M/B positivt, vilket 

är samstämmigt med Campbell och Minguez-Vera (2008), som fastslår att kvinnor i 

bolagsstyrelser har en positiv inverkan på spanska företags börsvärden. Vårt resultat går 

däremot inte i linje med Ahern och Dittmar (2012) som visar att andelen kvinnor i 

bolagsstyrelser är negativt korrelerat med norska företags börsvärden. I likhet med 

Campbell och Minguez-Vera (2008) studerar vi företag som inte regleras av kvotering, 

medan Ahern och Dittmar (2012) studerade företag efter att Norge hade infört 

kvotering. 

 

Efter införandet av kvotering i Norge minskade medelåldern bland styrelseledamöterna, 

därmed betonar Ahern och Dittmar (2012) att företagens värde inte enbart kan relateras 

till kön. Resultatet i panel B visar att den genomsnittliga åldern i styrelserna är negativt 

korrelerad med M/B, vilket innebär att desto lägre medelålder i styrelserna ju högre 

M/B.   

 

I likhet med Randøy et al. (2006) har vi studerat hur företags värden påverkas av 

kvinnor i styrelser. Vi använder M/B som beroende variabel och studerar svenska 

företag, medan Randøy et al. (2006) använder aktieavkastning samt ROA som beroende 

variabler och studerar svenska, norska och danska företag. Trots att vår studie delvis har 

samma urvalsram, det vill säga svenska företag, visar vår studie att det finns ett 

samband mellan andelen kvinnor i styrelser och M/B medan Randøy et al. (2006) inte 

finner något samband mellan mångfald, som delvis utgörs av könsfördelningen, och 

aktieavkastning samt ROA. Dock skiljer sig de studerade tidsintervallen åt. 

 

Resultatet i tabell 4 visar ett linjärt samband mellan andelen kvinnor i bolagsstyrelser 

och företags M/B. Sambandet innebär att ju fler kvinnor i styrelser desto högre M/B. 

Dock hade inget företag i vår studie en högre andel kvinnor än 60 %, vilket innebär att 

vi inte kan studera hur M/B påverkas om representationen av kvinnor i styrelser 

överstiger 60 %. Till skillnad från vår studie visar Joecks et al. (2013) att andelen 

kvinnor i bolagsstyrelser har ett U-format samband med företags ROE. Joecks et al. 

(2013) menar att bolagsstyrelser som endast består av män genererar högre avkastning 

än bolagsstyrelser med en låg representation av kvinnor. För att styrelser med 

representation av kvinnor skall överträffa styrelser bestående av enbart män krävs att 
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minst 30 % utgörs av kvinnor. Tabell 2 visar att minst en kvinna är representerad i 

samtliga bolagsstyrelser, vilket gör att vi inte kan studera om det finns någon skillnad i 

M/B mellan bolagsstyrelser som består av enbart män och bolagsstyrelser där kvinnor är 

representerade.  
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5 Slutsats 

Vår studie visar att det inte finns något positivt samband mellan andelen kvinnor i 

valberedningar och andelen kvinnor i styrelser. Däremot indikerar resultatet ett negativt 

samband, dock endast signifikant på 10 procentsnivån. Vidare visar vår studie att det 

finns ett positivt samband mellan andelen kvinnor i styrelser och företags M/B. 

Resultaten baseras på 26 företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap under 

perioden 2008 till 2013.  

  

Kaczmarek et al. (2012) argumenterar för att Socio-Psychological Dimensions, det vill 

säga att människor tenderar att kategorisera andra människor samt interagera och 

förespråka människor som liknar dem själva, påverkar valberedningars nomineringar till 

styrelser. Om vår studie hade visat ett sådant samband hade det funnits ett existerande 

mönster som kunnat främja en jämnare könsfördelning i svenska bolagsstyrelser.  

  

Vår studie visar att i Sverige, där kvotering inte har införts, leder kvinnor i 

bolagsstyrelserna till att företagens M/B ökar. Randøy et al. (2006) argumenterar för att 

jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser, genom kvotering eller inte, kan uppnås utan 

sämre resultat eller avkastning för företag och aktieägare. Samtidigt visar Ahern och 

Dittmar (2012) att börsvärdet på norska företag har minskat sedan lagen om kvotering 

infördes. Det är därmed svårt att förutse hur en kvoteringslagstiftning skulle påverka 

svenska företags börsvärden.  

 

5.1 Förslag till vidare studier 

Denna studie berör endast företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap. Vid 

replikation av vår studie kan urvalsramen utgöras av de små och medelstora företagen 

som är listade på Nasdaq OMX Stockholm.  

  

Om kvinnorna i norska bolagsstyrelser är valda för att fylla en lagstadgad kvot, medan 

kvinnorna i svenska bolagsstyrelser är valda på grund av kompetens, kan det vara en 

förklaring till att företags börsvärden påverkas olika i Norge och Sverige. Det skulle 

vara intressant att vidare studera om en sådan skillnad föreligger.  

 

Om en kvoteringslagstiftning införs år 2016 kan en eventstudie, likt Ahern och Dittmar 

(2012), genomföras för att studera hur aktiepriset påverkas då införandet av kvotering 

offentliggörs. 

  

Medan Joecks et al. (2012) visade ett U-format samband mellan kvinnor i styrelser och 

ROE, visar vi ett linjärt samband mellan kvinnor i styrelser och M/B. Det skulle därför 

vara intressant att studera om det finns en optimal nivå av kvinnor i styrelser som 

främjar företags börsvärden. 
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Bilaga: Urvalsram 

Urvalsramen utgörs av de 72 företag som vid tidpunkten för studien, det vill säga mars 

år 2015, var noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap. 

 

AAK 

ABB Ltd 

Africa Oil 

Alfa Laval 

ASSA ABLOY 

AstraZeneca 

Atlas Copco 

Atrium Ljungberg 

Autoliv SDB 

Axfood 

Axis 

Betsson 

BillerudKorsnäs 

Boliden 

Castellum 

Com Hem Holding 

Electrolux 

Elekta 

EnQuest PLC 

Ericsson 

Fabege 

Fast. Balder 

Getinge 

Hennes & Mauritz 

Hexagon 

HEXPOL 

Holmen 

Hufvudstaden 

Husqvarna 

ICA Gruppen 

Industrivärden 

Indutrade 

Intrum Justitia 

Investor 

JM 

Kinnevik 

Latour 

Lifco 

Loomis 

Lundbergföretagen 

Lundin Mining Corporation SDB 

Lundin Petroleum 

Meda 

Melker Schörling 
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Millicom Int. Cellular SDB 

Modern Times Group 

NCC 

NIBE Industrier 

Nobia 

Nordea Bank 

Oriflame, SDB 

Peab 

Ratos 

SAAB 

Sandvik 

SCA 

SEB 

Securitas 

Skanska 

SKF 

SSAB 

Stora Enso 

Sv. Handelsbanken 

Swedbank 

Swedish Match 

Swedish Orphan Biovitrum 

Tele2 

Telia Sonera 

Tieto Oyj 

Trelleborg 

Wallenstam 

Volvo 

 


