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Sammandrag: Undersökningens syfte är att se på vilka faktorer som determinerar kvinnlig 

styrelserepresentation och hur dessa kvinnliga styrelserepresentanter påverkar bolagets värde. 

Den kvinnlig styrelserepresentaionen har på senaste tiden stigit i och med ökad diskussion och 

rekommendationer till ökning, men är fortfarande långt ifrån jämn bland företagen. Samtidigt 

har diskussionen om varför och hur ökningen skall förverkligas blivit allt väsentligare. 

Undersökningen är unik på den finska marknaden och dess färska paneldata bidrar till nya 

resultat. Data består av 102 på Helsingforsbörsen listade bolag under tidsperioden 2007-2011. 

Det består av företagets styrelsestruktur, ägarstruktur, andel kvinnliga anställda samt 

bokföringsmässiga siffror, som värdemått fungerar Tobin’s Q. 

Genom regressionsanalyser undersöker avhandlingen vilka företagsspecifika faktorer som 

determinerar den kvinnliga styrelserepresentationen och hur denna representation inverkat på 

företagets värde. Genom att kontrollera för slumpmässiga företagseffekter, finner avhandlingen 

att kvinnliga styrelsemedlemmar tendera att sitta i styrelser av större bolag och i styrelser av 

äldre bolag. Resultaten indikerar också att statsägda bolag har signifikant fler kvinnliga 

styrelsemedlemmar, vilket beror på statens ägarpolitik, medan bolag med fler institutionella 

ägare har färre kvinnliga styrelsemedlemmar. Avhandlingen hittar inget samband mellan 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar och företagets värde, även om man på den finska 

marknaden tidigare gjort det (Kotiranta, Kovalainen & Rouvinen, 2007). Undersökningen 

observerade dock en positiv trend i både ökningen av kvinnliga styrelsemedlemmar samt 

företagets värde. 

Resultaten är delvis i linje med tidigare forskningar och på basis av dem kunde man evetuellt 

dra slutsatsen att större och äldre bolag bättre följt de nya rekommendationerna för ökning av 

kvinnliga styrelsemedlemmar, medan bolag med fler institutionella ägare inte gjort det. Den 

positiva tidstrenden i både företagets värde och andelen kvinnliga styrelsemedlemmar lämnar 

frågan öppen ifall man på långsikt kunde vänta sig se ett samband där. 

Nyckelord: Bolagsstyrning, styrelse, diversitet, kön, agentteori, resursberoendeteori, 

företagets värde, ägarstruktur, Finland 
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1 INLEDNING 

Diversitet på arbetsmarknaden har fått mycket uppmärksamhet både i pressen och i 

den akademiska världen. På den senaste tiden har också frågan om diversitet och 

framförallt könsdiversitet i bolagsstyrelser stigit fram. Bolagsstyrelser i dagens läge 

består till största delen utav män och diskussionen om hur och huruvida man borde 

öka på den kvinnliga representationen har varit aktuellt. Även om många bolag ökat på 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar ligger nivån fortfarande lågt med tanke på 

andelen kvinnliga arbetstagare och högskoleutbildade. Idag sitter kvinnor på 24,5 % av 

styrelseposterna i Finland, 27,3 % i Sverige och 40,1% i Norge (Catalyst, 2012). Många 

länder har eller håller på att inrätta lagar om kvoter, vilka skall garantera en viss andel 

kvinnlig representation. I Norge har man sedan 2010 krävt att bolag har 40 % kvinnliga 

medlemmar och även andra europeiska länder har följt efter (Storvik & Teigen, 2010). 

Att öka på den kvinnliga representationen i bolagsstyrelser har dels motiverats med det 

faktum att det skulle påverka bolagsstyrningen. Detta eftersom det skulle bidra till att 

företagen fick en bredare anställningsbas och flera kvalificerade anställningsalternativ. 

Att en mer diversifierad grupp har bättre förutsättningar att komma med nya 

innovationer och nytt tanksätt, är något som påpekats i tidigare undersökningar. 

(Watson, Kumar & Michaelsen, 1993) Detta skulle leda till komparativa fördelar för 

bolag med mer diversifierade styrelser och möjligtvis öka på företagsvärdet. Farrell & 

Hersch (2005) fann i sin artikel tecken på att kvinnor tenderar att finnas med i bolag 

som presterar bättre även om aktieägarna värderade negativt bolagen den dagen en 

kvinnlig styrelsemedlem anlitades. Detta leder till frågan varför andelen fortfarande 

stiger? Kan man anta att yttre faktorer påverkar ökningen? 

Att ha en diversifierad styrelse torde vara till fördel för företagen eftersom teorierna 

säger att en persons karaktärsdrag påverkar dennes förmåga att monitorera företagen 

och skaffa externa kontakter. (Hermalin & Weisbach, 2003) Därför är det intressant att 

så många bolagsstyrelser fortfarande inte har alls någon kvinnlig medlem, eller bara 

enstaka. Eftersom antalet kvinnliga styrelsemedlemmar fortfarande är lågt, och under 

de senaste åren först börjat stiga kan det vara svårt att på kort sikt hitta tydliga tecken 

på deras inverkan på bolaget. Genom att se på trenden och utvecklingen kan man 

kanske dra vissa slutsatser hur framtiden kommer att se ut på denna front.  
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1.1. Problemområde 

Det finns en del faktorer som talar för mera diversifiering av bolagsstyrelser medan det 

även finns faktorer som talar emot. Samtidigt kan man inte undgå att fundera på varför 

en större diversitet eller en bredare kunskapspool skulle vara en negativ sak. Att se på 

diversitetens positiva aspekter ur ett bolagsstyrningsperspektiv, genom agentteorin och 

ur ett resursberoende perspektiv torde ge insyn i hur man genom högre diversitet kan 

nå fördelar. Att aktieägare värderar högre bolag med mer diversifierade styrelser beror 

högst sannolikt på både rationella och irrationella aspekter. Dels kan man tänka sig att 

företagsvärdet ökar i och med eventuella ekonomiska fördelar diversiteten tillför, eller 

på grund av psykologiska skäl, då mer diversitet värderas högre.  

Undersökningar kring kvinnliga styrelsemedlemmars påverkan på företagets prestation 

och bolagsstyrning har till viss mån gjorts, främst på den amerikanska marknaden, 

men också på den nordiska. Det som inte så gott som alls undersökts är vad som 

determinerar kvinnlig representation i bolagsstyrelser. Denna undersökning kommer 

att bidra med en mångsidigare inblick i ämnet genom att undersöka detta på den finska 

marknaden. Även om en del undersökningar gjorts har resultaten inte varit enhetliga 

och ännu har man inte funnit konsensus.  

Det faktum att så få företag har kvinnliga styrelsemedlemmar leder till att fundera på 

hurdana dessa företag är som anlitat kvinnor och i hurdana styrelser de sitter. Kan man 

finna några gemensamma nämnare för bolagen och styrelserna som mer sannolikt 

kommer att fortsätta öka på andelen kvinnliga styrelsemedlemmar? Att man redan 

funnit vissa samband är ett tecken på att en del bolag antigen värderar högre kvinnliga 

medlemmar, eller den press omgivningen sätter på dem. Att undersöka vilka faktorer 

som determinerar kvinnlig representation ger en insyn i var kvinnor verkar och varför 

en del bolag inte har kvinnliga styrelsemedlemmar. Detta kan vara intressant både för 

investerare som värdesätter diversitet samt för framtida kvinnliga chefer. Genom detta 

kan man också se trenden i utvecklingen och hur framtiden kommer att se ut. 

1.2. Syfte 

Syfte med avhandlingen är att undersöka faktorer som determinerar kvinnors 

representation i bolagsstyrelser i Finland, samt hur de påverkar företagets värde. 
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1.3. Kontribution 

För tillfället är diskussionen kring den kvinnliga representation aktuell och denna 

undersökning kontribuerar genom en djupare insyn på vad som påverkar den kvinnliga 

representationen genom att titta på både styrelse- och bolagskarakteristiska, samt 

vidareforska ifall bolagsvärdet påverkas. På den finska marknaden har Kotiranta, 

Kovalainen & Rouvinen (2007) undersökt hur finska aktiebolags lönsamhet inverkas av 

kvinnligt ledarskap. De kom fram till att kvinnligt styrda bolag var lönsammare, men 

kunde inte direkt påpeka hurdana dessa bolag är. Andra tidigare forskningar kring 

ämnet har både kommit fram till att kvinnlig representation kan ha en negativ inverkan 

på företagets prestation (Adams & Ferreira, 2009) medan andra funnit tecken på en 

positiv inverkan (Carter, Simkins, & Simpson, 2003). Man har också funnit att man 

med större sannolikhet finner kvinnor i styrelsen i stora bolag och bolag med flera 

kvinnliga anställda och i större styrelser (Hillman, Shropshire & Cannella, 2007). Då de 

inte i Finland forskats vad som determinerar kvinnlig styrelserepresentation, eller 

enbart setts på hur det påverkat börsnoterade bolags värde kontribuerar denna 

avhandling med något nytt. 

1.4. Avgränsning 

Undersökningen avgränsas till att undersöka företag listade på den finska börsen under 

tidsperioden 2007-2011. Alla företag på OMXH har tagits med, förutsatt att bolaget 

varit listat under hela tidsperioden, det funnits tillgängligt aktiedata samt information 

om företagets styrelse. Inga andra begränsningar har gjorts. 

1.5. Definitioner 

I följande kapitel definieras ord som används i avhandlingen för att ge klarhet i 

teorierna. 

1.5.1. Diversitet 

Den genomgående diskussionen i denna avhandling är styrelsens diversitet och hur 

denna kan tänkas påverka företagets prestation och vilka faktorer som påverkar 

diversiteten. Diversitet har i tidigare undersökningar beskrivits från två olika aspekter, 

dels finns en så kallad observerbar diversitet, det vill säga ålder, kön, ras och så vidare 
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och en icke observerbar diversitet som består av skillnader i kunskap, personliga 

värden, uppfattningar och så vidare (Erhardt, Werbel & Shrader 2007). 

1.5.2. Beroende och oberoende styrelsemedlem 

Styrelsemedlemmar indelas i oberoende och beroende på basis av deras förhållande till 

företaget. Beroende medlemmar är sådana som har ett förhållande till företaget, 

interna medlemmar, medan oberoende är externa medlemmar. (Adams & Ferreira, 

2009). Enligt koden för finsk bolagsstyrning (2010) är en styrelsemedlem inte 

oberoende ifall; denna har ett anställnings- eller befattningsförhållande med bolaget nu 

eller haft under de tre senaste åren, denna får av bolaget eller av personer som hör till 

bolagets operativa ledning en större ersättning för uppdrag som inte ansluter sig till 

styrelseuppdrag eller annan rådgivning, denna sitter i den operativa ledningen för ett 

annat bolag som har eller under de senaste åren haft ett betydande kund-, leverantörs- 

eller sammarbetsförhållande med bolaget, denna hör till den operativa ledningen i ett 

bolag vars styrelsemedlem hör till den operativa ledningen i dennes bolag (korsvis 

övervakningsförhållande), denna har under de tre senaste åren fungerat som bolagets 

revisor, denna är den nuvarande revisorns medarbetare eller anställd eller ifall denna 

är anställd eller medarbetare i ett revisorssamfund som under de senaste tre åren 

fungerat som bolagets revisorer. 

1.6. Arbetets fortsatta uppläggning 

I kapitel 2 presenteras för undersökningen relevanta teorier. Bolagsstyrning, styrelsens 

sammansättning samt för- och nackdelar med diversitet diskuteras ur den synvinkel 

hur de påverkar företagets värde och hur man kan anta att de påverkar styrelsens 

struktur. Dessutom presenteras diversitetens utveckling i finska bolagsstyrelser. I 

kapitel 3 presenteras tidigare forskningar kring samma ämne, deras data, metod och 

resultat. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell över de viktigaste resultaten. 

Kapitel 4 presenterar avhandlingens data, undersökningsvariablerna samt den 

deskriptiva statistiken. Kapitel 5 presenterar undersökningens estimeringsmetod, 

modeller samt hypoteserna för undersökningen. I kapitel 6 presenteras de olika 

resultaten, börjandes med resultaten för determinanterna av den kvinnliga 

representationen (6.1), dess inverkan på företagets värde (6.2) samt kausaliteten 

(6.2.1). Slutligen presenteras modelldiagnostiken. I kapitel 7 analyseras resultaten och 

problem med analysen diskuteras samt förslag till fortsatt forskning presenteras. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel fokuserar på teorier som kan antas ligga i grunden till styrelsens 

sammansättning samt hur man kan anta att styrelsen påverkar företagets värde. Först 

presenteras bolagsstyrnings teorin i korthet, styrelsens roll enligt den, samt agentteorin 

och resursberoendeteorin som båda poängterar vikten av styrelsens roll. Därefter följer 

en diskussion i hur styrelsens sammansättning kan påverkas av dessa teorier och hur 

företagets värde kan påverkas av sammasättningen. Slutligen disskuteras styrelsens 

diversitet, både för- och nackdelar med den samt hur utvecklingen varit och kommer 

att vara i Finland. 

2.1. Corporate Governance 

Corporate governance handlar om hur ett bolag skall ägas och styras samt hur 

företagets ledning och funktioner skall övervakas. En direkt översättning på svenska 

finns inte, man kan till exempel tala om bolagsstyrning, god förvaltningssed eller 

principer för bolagsstyrning. Innehållsmässigt innefattar termen allt från förhållandet 

mellan aktieägarna och ledningen, agentproblem, till att styra och övervaka bolaget 

samt ledningen med tanke på alla dess intressenter: aktieägare, långivare, personal, 

samhället och kunder. Även om ägarna är företagets viktigaste intressenter, kan inte ett 

företag klara sig utan de andra. Därför strävar corporate governance till att alla dessa 

tas i beaktande så att ledningen arbetar i allas intresse. Här har styrelsen av bolaget en 

väldigt väsentlig roll, eftersom deras uppgift är att se till att detta uppfylls. (Haapanen, 

Lainema, Lehtinen & Lähdesmäki, 2002) I denna avhandling kommer termen 

bolagsstyrning att användas då det talas om corporate governance. 

2.1.1. Styrelsen 

Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är 

organiserad så att det uppfyller ändamålen för bolaget. Detta gör den genom att 

monitorera bolaget och ge råd och anvisningar. Monitoreringen innebär att styra och 

övervaka bolagets operativa ledning, tillsätta och avskeda verkställande direktören, 

godkänna bolagets strategiska mål och riskhanteringsprinciper samt allmänt se till att 

ledningssystemet fungerar. I ett nötskal kan man alltså konstatera att genom att aktivt 

delta i bolagets beslutsfattande, kan styrelsen bäst övervaka verksamheten. Styrelsens 

roll som rådgivande organ är inte lika praktisk, utan där drar styrelsen nytta av dess 
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medlemmars sakkunskaper och expertis för att ge råd åt företagets ledning i strategiska 

frågor. (Adams & Ferreira, 2007) Genom en lämplig kombination av monitorering och 

rådgivning kan styrelsen hjälpa företaget att nå bästa resultat. Det har i tidigare 

undersökningar konstaterats att styrelser kommer med värdefulla råd och anvisningar 

till företagen de fungerar för. (Hillman et al. 2007) 

Många undersökningar har gjorts kring styrelsens roll och huruvida man kan säga att 

skillnader mellan styrelser förklarar skillnader i hur företaget fungerar och presterar. 

Främst kunde man tänka sig att dessa skillnader exsisterar på grund av olika beteende 

bland olika människor, men eftersom dessa är svåra att mäta, har man koncentrerat sig 

på att undersöka strukturella skillnader mellan styrelser som antas korrelera med 

skillnader i beteende. (Adams, Hermalin & Weisbach, 2010) Undersökningar har 

främst koncentrerat sig på vad som determinerar styrelsens struktur och vad dess 

handlingar. Det har bland annat visat sig att styrelser som har flera oberoende 

medlemmar, tenderar vara mer aktieägarvänliga än styrelser med större andel 

beroende styrelsemedlemmar (Brickley, Coles & Terry, 1994). Man har dock inte 

kunnat konstatera ett konstant samband mellan styrelsens struktur och företagets 

prestation. Undersökningar har gjorts kring styrelsens storlek och det har visat sig att 

styrelsen storlek växer i samband med att styrelsen blir med diversifierad (Brammer, 

Millington & Pavelin, 2007). Samtidigt har man dock konstaterat att en ökning i 

styrelsen storlek leder till en ökning i kommunikations- och koordineringsproblem 

samt en minsking i styrelsens förmåga att kontrollera ledningen, vilket leder till 

agentproblem. (Eisenberg, Sundgren & Wells, 1998) Styrelsens diversitet har också 

varit ett mål för många andra undersökningar, vissa har visat att mer diversifierade 

styrelser påverkar företagets prestation positivt (Carter et al. 2003), medan till exempel 

Adams & Ferreira (2009) visade att ett sådant samband inte exsisterar. De undersöker 

samtidigt skillnader i mer diversifierade styrelsers beteende och konstaterade att 

styrelser med fler kvinnliga medlemmar var bättre på att övervaka ledningen. Detta 

torde vara intressant, då företagens allt större ekonomiska aktivitet leder till att 

kostnaderna för agentproblemen blir allt väsentligare. (Adams et al. 2010) 

2.1.1.1.  Den finska styrelsen 

Koden för finsk bolagsstyrning (2010) indelar företagets högsta ledning i styrelsen och 

den operativa ledningen. Med styrelsen avses de av aktieägarna valda ledamöter, 

medan den operativa ledningen består av den verkställande direktören och de övriga 
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ledningsmedlemmarna. Koden säger att styrelser för bolag noterade på den finska 

börsen i huvudsak skall bestå av oberoende styrelsemedlemmar och rekommenderar 

att bägge könen skall vara representerade i styrelsen. Denna rekommendation kom in 

som ny i koden år 2008, och har varit i kraft från och med 2010, och är därmed av 

intresse i denna undersökning eftersom den kan antas ha haft en effekt på antalet 

kvinnliga styrelsemedlemmar. 

2.1.2. Agentteorin 

Agentteorin undersöker problem som härstammar från separationen av ägande och 

kontroll samt vilka länkar man kan finna mellan styrelsens karaktärsdrag och 

företagets värde. Företagets huvudsakliga uppgift är att generera vinst åt aktieägarna 

och därför måste ledningen fungera i deras intresse. Eftersom ledningens förmögenhet 

inte direkt är kopplad till företagets prestation kan det uppstå intressekonflikter 

gällande de beslut de gör. (Jensen & Meckling, 1976). När dessa intressekonflikter 

uppstår, uppstår agentkostnader. Då aktieägarna, även om de har makten, inte alltid 

kan monitorera bolaget eller har rätt kunnande, för det över en stor del av makten till 

företagsledningen genom att förlita företagets operativa verksamhet åt dem.  

Aktieägarna vill, på samma sätt som företagsledarna, maximera sina vinster och gör 

detta genom att välja en optimal nivå av avkastning och risk. De har till skillnad från 

företagsledarna dock en möjlighet att diversifiera sina risker genom att investera i 

många olika företag som tar enskilda stora risker. Eftersom företagsledningen har 

största delen av sin välfärd, genom inkomst, bundet till företaget, är de kanske inte 

villiga att ta lika stora risker. Detta leder till att de kanske inte gör för aktiegärna 

gynnsamma beslut, då de vill minska på sin egen risk. (Hirvonen, Niskakangas & 

Steiner, 2003) Denna intressekonflikt kan leda till sämre avkastning för aktieägarna 

samtidigt som den betyder minskad risk för företagsledarna. 

Enligt Jensen & Meckling (1976)  finns det en uppenbar konflikt mellan företagets 

ledare och ägare, och denna framgår tydligt i vissa beteende som uppstår då ägarna inte 

har tillräcklig kontroll över cheferna. Man kan märka att cheferna i vissa fall har en 

tendens att höja på sina arbetsförmåner, då de inte finner lönen tillräcklig. Detta 

kanske inte alltid gynnar företaget och är inte i ägarnas intresse, då de inte ökar på 

företagets värde, utan tvärtom, minskar på kapital som kan användas till lönsamma 

investeringar. Man kan också finna företag där cheferna gör beslut som leder till att 

företagets storlek blir större eftersom detta ger chefen en känsla av mera makt. (Jensen 
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& Meckling, 1976) Uppdelningen i styrelse och ledning anses minska på 

agentkostnaderna och enligt Fama & Jensen (1983) har styrelsen en mycket viktig roll 

genom att fungera som en övervaknings- och kontrolleringsmekanism för bolagets 

ledning. Styrelsens roll är att lösa agentproblem som uppstår mellan cheferna och 

aktieägarna, genom att fastställa kompensationer och ersätta chefer som inte tillför 

aktieägarna värde. Genom att minska på agentkostnaderna kan styrelsen förse bolaget 

med värdefullt kapital. Styrelsen är tillsatt av aktieägarna och skall representera dem. 

Då en stor andel av aktieägarna är kvinnor, kunde man anta att kvinnliga 

styrelsemedlemmar i viss mån bättre representerar dem. Därför kunde man anta att en 

styrelse med förmågan att bättre och mer i ägarnas intresse monitorera och råda kunde 

ytterligare minska på agentkostnaderna. 

2.1.3. Resursberoendeteorin 

Resursberoendeteorin av Pfeffer (1972) och Pfeffer & Salancik (1978) betonar det 

faktum att företag och externa enheter som kontrollerar viktiga resurser för företaget 

har ett ömsesidigt beroende av varandra. Teorin baserar sig på att företagen är öppna 

organisationer som är beroende av externa enheter för sin överlevnad. Eftersom dessa 

är enheter som företaget inte själva fullständigt kan påverka, leder det till betydande 

utmaningar och kostnader för dem. Genom att kunna knyta band med de delar av sin 

externa omgivning de är beroende av, kan företagen minska på riskerna samt få tillgång 

till nödvändiga resurser. Styrelsen är den grundläggande mekanismen för företaget att 

knyta dessa band. Genom att välja rätta styrelsemedlemmar, sådana som har kontakter 

till dessa externa källor, kan företagen minska på sitt beroende och vinna klara 

fördelar. Grundtanken här är att eftersom omgivningen hela tiden förändras, förändras 

också det gemensamma beroendet och därmed ändras också behovet av vissa typers 

styrelsemedlemmar. Ett företag som bäst handskas med osäkerheter i sin omgivning 

klarar sig också bättre. Enligt Pfeffer och Salancik (1978) har företag tre specifika 

fördelar de kan få genom styrelsekopplingar; (1) råd och anvisningar, (2) 

legitimitet/trovärdighet och (3) kanaler genom vilka de kan kommunicera information 

och få förhandsrätt till vissa kontakter eller få stöd från viktiga delar utanför företaget. 

(Hillman at al. 2007) Hur en mer diversifierade styrelse lättare kan bistå med alla dessa 

uppgifter och därmed tillföra klara fördelar till företaget diskuteras senare i detta 

kapitel. 
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2.2. Styrelsens struktur 

Då styrelsen tydligt har en viktig roll inom företaget, har det även undersökts hur olika 

skillnaderna i styrelsesammansättningarna påverkar företagets värde och vilka faktorer 

som påverkar sammasättningen. Diskussionen har kretsat kring tre huvudsakliga 

teman; styrelsens storlek (Jensen, 1993; Eisenberg et al. 1998), dess sammansättning 

och oberoende (Sanders & Carpenter, 1998) samt dess interna struktur och funktion 

(de Andres, Afora & Lopez, 2005). På senaste tiden har även styrelsens diversitet fått 

större uppmärksamhet, dels på grund av en allt större internationalisering av företagen 

men också då minoriteter och kvinnor allt mer blir en väsentlig del av 

arbetsmarknaden. Detta kapitel kommer att se på olika delar av styrelsestrukturer och 

hur dessa påverkar bolagets värde, samt vad man kan anta inverkar på att styrelsen just 

har den struktur och sammansättning den har. 

2.2.1. Styrelsens storlek 

Styrelsen storlek spelar stor roll, då detta direkt påverkar styrelsens förmåga att 

övervaka och monitorera. Undersökningar har hittat ett samband, mellan det faktum 

att en större styrelse minskar på bolagets värde. (de Andres et al. 2005) Orsaken till 

detta kunde vara det faktum att större grupper har svårare att koordinera, 

kommunicera och är mindre flexibla. Även om man kunde anta att en större styrelse 

har mera möjligheter att övervaka ledningen, så leder den ökade storleken till en 

ineffektivitet som minskar den positiva effekten av monitoreringen. Att detta är fallet 

beror på att agentkostnaderna kan antas stiga i och med att styrelsen blir större. 

Styrelsens roll blir mer symbolisk, från att vara med i den verkliga 

förvaltningsprocessen (Jensen, 1993). Eisenberg et al. (1998) konstaterade att den 

negativa effekten på företagets värde och styrelsens storlek även existerar bland mindre 

bolag och mindre styrelser, då de undersökte detta fenomen på den finska marknaden. 

Att man även funnit ett visst samband med ökad diversitet och styrelsens storlek är 

intressant med tanke på denna avhandling, då större styrelser antas minska på 

företagsvärdet (Brammer et al., 2007). 

2.2.2. Styrelsens könsdiversitet 

Könsdiversitetens inverkan på bolaget har undersökts med varierande resultat. Adams 

& Ferreira (2009) finner inga signifikanta resultat på att kvinnlig representation skulle 

öka på företagsvärdet, utan i vissa fall t.o.m. minska på det. De förknippar dessa 
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resultat med det faktum att deras resultat pekar på att kvinnliga styrelsemedlemmar 

skulle vara hårdare på att monitorera och därför kan sänka värdet i välfungerade bolag. 

Andra undersökningar har dock kommit med motstridiga resultat. Carter et al. (2003) 

finner tecken på att bolagets värde ökar i samband med en ökning i kvinnlig 

representation, vilket de tolkar beror på att mer diversifierade styrelser gör bättre 

beslut. 

Brammer et al. (2007) finner att det finns klart mera kvinnliga styrelsemedlemmar i 

företag inom detaljhandeln, utilities, banker och media. De finner tecken på att kvinnlig 

representation inom styrelsen är mer positivt associerad med företag som har nära 

kontakt till sina kunder än med företag som verkar i en bransch med hög kvinnlig 

arbetskraft. Detta tyder enligt dem på att ett företags diversitet starkt inverkas av 

företagets externa affärsmiljö och framförallt av diversiteten bland dess kunder. Det 

har också visat sig att man med större sannolikhet finner kvinnor i styrelsen i stora 

bolag och bolag med flera kvinnliga anställda och i större styrelser (Hillman et al. 

2007). 

2.2.3. Beroende och oberoende medlemmar 

Tidigare undersökningar har visat att det finns klara skillnader i företag med antingen 

flera beroende eller oberoende styrelsemedlemmar. Det är dock fortfarande tvetydigt 

ifall dessa påverkar bolagets värde eller prestation. de Andres et al. (2005) hittar inget 

samband mellan styrelsens oberoende och företagets prestation, även om man tidigare 

konstaterat att en lämplig balans i bolagets styrelse påverkar positivt. Interna 

medlemmarna har en större kunskap och expertis om företaget, medan utomstående är 

mer oberoende av företaget och kan därför förse företaget med största möjliga nytta, då 

de inte är beroende av företagets ledande. Man kan tänka sig att de interna 

medlemmarna har en större makt i bolaget än de externa medlemmarna då de har 

tillgång till mera information, medan de externa medlemmarna kompletterar detta 

genom sin kunskap om saker utanför företaget. (Fama & Jensen 1983) I 

könsdiversifierade styrelser kan man se på de kvinnliga medlemmarna i viss mån som 

oberoende styrelsemedlemmar, då de inte nödvändigtvis hör till samma kretsar som de 

manliga medlemmarna. (Adams & Ferreira, 2009) Man kunde också tänka sig att 

eftersom kvinnliga styrelsemedlemmar i medeltal är yngre och rekryterade utanför 

bolaget, är de positivt associerade med oberoende styrelsemedlemmar (Carter et al. 

2003), Brammer et al. (2007) kommer till samma resultat i sin undersökning, de finner 
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en koppling mellan mer diversifierade styrelser och mer oberoende 

styrelsemedlemmar. 

Carter et al. (2003) poängterar också att en mer diversifierad styrelse kan associeras 

med en mer oberoende styrelse eftersom styrelsemedlemmar med annan bakgrund 

antagligen ställer andra frågor och tänker i andra banor än de traditionella 

styrelsemedlemmarna. Detta kunde betyda att en mer diversifierad styrelse är en ännu 

mer oberoende styrelse, då en extern styrelsemedlem med otraditionella syner kan 

anses vara den ultimata externa medlemmen. 

2.2.4. Ägarstrukturens inverkan 

Huruvida ägarstrukturen påverkar bolagets prestation är ett väldigt undersökt ämne. 

Man har dels sett på ledningens ägande, samt på de stora blockägarna. Att ledningen 

och företagsledarna äger delar av bolaget har traditionellt sett antagits leda till ökad 

monitorering från ledarnas sida och en ökad vilja att ta risker, genom detta hoppas man 

minska på agentkostnaderna och öka på företagets värde. Samtidigt har man också sett 

på de stora blockägarnas inverkan på bolagets prestation och inte funnit några direkta 

skillnader i företag som är dominerade av ledningsägande eller företag med stora 

enskilda aktieägare. Även här har man hittat varierande resultat, i vissa fall har man 

konstaterat att stora aktieägare påverkat företagets prestation positivt, medan andra 

undersökningar inte hittat ett starkt samband. (Krivogorsky, 2006) 

Ägarstrukturen kan antas påverka på styrelsen, då det är bolagets ägare som väljer in 

medlemmarna. I tätt ägda företag, där ägarna är aktiva och verkställande direktören 

äger en stor andel av bolaget, finner man mer insider dominerade styrelser emedan 

större och äldre bolag mer sannolikt har en sakkunnig ledning med små ägarandelar, 

samt mer oberoende styrelser. (Hermalin & Weisbach, 2003) Då det funnits ett 

samband mellan mer oberoende styrelser och mer diversifierade styrelser, kunde man 

också anta att bolag med små ägarandelar hade mer diversifierade styrelser. 

Ägarstrukturen har visat sig påverka styrelsens diversitet, då till exempel institutionella 

ägare värdesätter positivt diversifierade styrelser (Gillan & Starks, 2000) och Farrell & 

Hersch (2005) fann ett positivt samband mellan andelen institutionella ägare och 

kvinnliga styrelsemedlemmar. 
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2.2.4.1. Finska staten som ägare 

Med tanken på denna undersökning är finska statens roll som ägare i ett bolag ytterst 

intressant i och med att de tillämpar jämställdhetslagen i väljandet av 

styrelsemedlemmar. Enligt statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik (2011) skall 

de centrala kriterierna vid väljande av styrelsemedlemmar till statsägda bolag vara 

medlemmens erfarenhet och sakkunnighet, ett säkerställande av gott sammarbete och 

mångsidigt kunnande samt att statsrådets principbeslut gällande jämnställdhet följs. 

Ända tills alldeles nyligen har statsrådet endast rekommenderat att lagen om 

jämställdhet mellan män och kvinnor, som säger att: 

 I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala 
organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor 
och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något 
annat. (Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 8.8.1986/609, 4 a § (15.4.2005/232)) 

följs, men i Statsrådets principbeslut om regeringens jämställdhetsprogram 2012-2015 

(2012) sattes det in en åtgärd som skall garantera att i alla börsbolag där staten är 

majoritetsägare skall andelen kvinnliga styrelsemedlemmar vara minst 40 %. Detta mål 

har dock redan varit uppfyllt sedan 2006 (Kotiranta et al., 2007). Vidare skall de som 

föreslår styrelsemedlemmar till bolag där staten är minoritetsägare göra detta så att det 

håller fast vid jämställdhetsmålen. Detta leder ju naturligtvis till att bolag med staten 

som ägare, har betydligt fler kvinnor i sina styrelser och statsägande ännu i dagens läge, 

är en determinant för kvinnliga styrelsemedlemmar. 

2.3. Diversitet 

Följande kapitel kommer att koncentrera sig på, på basis av de tidigare teorierna, vilka 

för- och nackdelar det finns att finna med högre diversitet, samt hur dessa påverkar 

styrelsens uppgifter. Kapitlet diskuterar även hur diveristeten i finska bolagsstyrelser 

ser ut och hur den kan antas utvecklas med tiden. 

2.3.1. Fördelarna med diversitet 

För att lättare kunna knyta samman fördelar med diversitet och företagets prestation 

ser följande kapitel på hur diversiteten kan antas påverka de tre huvudsakliga områden 

där Pfeffer och Salancik (1978) påpekade att styrelsen kan vara till nytta. 
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Råd och anvisningar 

Delvis kan man anta att en mer diversifierad styrelse kunde bidra till en större pool 

med kvalificerade styrelsemedlemmar. Detta kunde man tänka sig är logiskt, eftersom 

man genom inkludering av minoriteter och kvinnor i urvalet av styrelsemedlemmar, får 

flera att välja mellan. Genom större diversitet får man flera nya innovationer, större 

kompetensbas och kan därmed vinna komparativa fördelar. (Watson et al. 1993). Detta 

är något som även andra undersökningar stöder, då man har en bredare 

anställningspool har man större möjlighet att få de bästa, oberoende av kön. (Erhard et 

al. 2007). Robinson & Dechant (2003) påpekar att attityder och uppfattningar tenderar 

att variera systematiskt inom olika befolkningsmässiga variabler, så som till exempel 

kön, och att genom diversitet få tillgång till en bredare pool möjliga styrelsemedlemmar 

ökar man även på diversiteten i attityder och uppfattningar. Då olika tänkande möts, 

uppstår även flera idéer. 

Rose (2007) påpekade också i sin artikel att medlemmar med samma bakgrund och 

sådana gruppmedlemmar som längre varit tillsammans tenderar att tänka i samma 

banor. Detta stöder även uppfattningen om att en mer diversifierad grupp har bättre 

förutsättningar att komma på nya innovationer. Genom att komma med nya 

innovationer, kan man samtidigt ge nya råd och annorlunda anvisningar. Adams & 

Ferreira (2009) påpekar att då man kan tänka sig att kvinnliga styrelsemedlemmar inte 

hör till ”the old boys club” kan man se på dem som utomstående styrelsemedlemmar, 

vilket också stöder tanken om att de bidrar med nya idéer och tankesätt. I vissa fall kan 

man tänka sig att diversitet leder till en större risk för konflikter inom gruppen, 

eftersom olika åsikter möts, men samtidigt kan man också anta att dessa olika åsikter 

leder till att flera alternativa lösningar för problem skapas. När man har flera alternativ 

kan man mer ingående undersöka konsekvenserna för de olika slutresultaten. Genom 

detta kan man också öka på effektiviteten i problemlösningen i bolaget. 

Diversiteten kan också förbättra effektiviteten i företagsledningen eftersom enhetlighet 

i den högsta ledningen tros resultera i ett snävare perspektiv medan diversifierade 

högsta ledningar har en bredare syn på saker. Genom en bredare syn får man ett bättre 

förstående för omgivningen och gör klokare beslut. (Robinson & Dechant, 2003). Om 

man ser på dessa fördelar och jämför dem med de klara fördelar Pfeffer och Salancik 

(1978) betonade att styrelsen kan ge företaget, kan man konstatera att högre diversitet 

bidrar till lämpligare råd och anvisningar. Genom att kunna se på saker ur flera 

perspektiv och finna flera lösningar kan man effektivare råda och anvisa. 
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Trovärdighet 

Företagen har i dagens läge många olika intressenter som kan antas pressa på en högre 

diversitet, som exempel kan nämnas institutionella ägare, som i allt högre grad vill se 

att deras investeringsobjekt har en diversifierad styrelse (Gillan & Starks, 2000). 

Samtidigt har det också konstaterats att företagets rykte både på interna och externa 

arbetsmarknader kan öka genom en ökad diversitet (Daily & Schwenk, 1996). På basis 

av detta kan man konstatera att företagets trovärdighet kan stiga i och med en ökad 

diversitet. 

Kommunikation och externa kontakter 

Från tidigare undersökningar har man funnit att diversitet påverkar både företagets 

långsiktiga och kortsiktiga värde. Man kan anta att en högre diversitet gynnar företaget 

genom ett bättre förstående av marknaden. Eftersom marknaderna blir allt mer 

diversifierad, så kunde en högre diversitet i bolaget och styrelsen leda till fler och bättre 

kontaker till kunder och leverantörer (Robinson & Dechant, 2003). I USA står 

kvinnorna för 88 % av alla inköp och kontrollerar utgifterna i nästan häften av alla 

hushåll med mer än 500 000 dollar tillgångar (Hillman et al. 2007). Därför kunde man 

anta att de vet vad kunderna vill och genom att ha en mer diversifierad styrelse får 

företaget större insyn i detta. 

Samtidigt som man får bättre kontakt med kunder och leverantörer, kan också en ökad 

diversitet ge värde genom vad den signalerar. Smith, Smith & Verner (2005) påpekar 

att företag med mer diversifierad styrelse sänder signaler till kvinnliga anställda och 

kunder att de respekterar kvinnors rättigheter och att kvinnliga anställda inte kommer 

att mötas av ett glastak, utan har möjligheter att avancera inom företaget. Genom detta 

kan ett företag få tillgång till bättre anställda, då ambitiösa och välutbildade kvinnor 

söker sig till det företaget. På samma sätt kan diversitet leda till bättre globala 

förhållanden genom en ökad förståelse för andra kulturer och internationella 

omgivningar. När företaget har en diversifierad styrelse, kan man se det som att de 

följer internationella bolagsstyrnings standarder. (Oxelheim & Randøy, 2003). Dessa 

teorier pekar på att man kunde finna mer diversifierade styrelser i branscher med 

många kvinnliga anställda och i företag som har utländska ägare. Hillman et al. (2007) 

hittade bevis på att man med större sannolikhet finner kvinnliga styrelsemedlemmar i 

branscher med flera kvinnliga anställda. En undersökning gjord av Kotiranta et al. 

(2007) fann en klar positiv korrelation med andelen kvinnor i ledande positioner och 
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företagets lönsamhet, vilket tolkades bero på de komparativa fördelar bolaget fann 

genom att identifiera och eliminera hindren för kvinnor att stiga uppåt till ledningen. 

2.3.2. Nackdelar med diversitet 

På samma gång som diversitet enligt tidigare undersökningar och teori leder till många 

fördelar, har man också konstaterat att diversiteten i vissa fall kan sänka på företagets 

prestation och ha negativa effekter. Pelled (1996) konstaterade att könsdiversitet ökade 

på de emotionella konflikterna, vilket hade en negativ effekt på prestationen. Hon 

konstaterade dock i samma undersökning att den icke-observerbara diversiteten hade 

en positiv inverkan på prestationen. Då kvinnor som idag anställs till styrelser tenderar 

att vara yngre och från än annan bakgrund än de sittande styrelsemedlemmarna, kunde 

man dock tänka sig att de bidrar positivt genom den icke-observerbara diversiteten de 

medför. 

Adams & Ferreira (2009) fann i sin undersökning att diversitet de facto minskade på 

bolagets värde, vilket de tolkade berodde på att kvinnor tenderar att vara hårdare på att 

monitorera och därmed inte påverkar prestationen positivt i välfungerande bolag. 

Motsatsen gäller då förstås företag med dålig övervakning, i dessa påverkade 

diversiteten och den högre monitoreringen bolagets värde positivt. Detta kunde leda till 

att kvinnor oftare är styrelsemedlemmar i större bolag, i och med deras större grad av 

komplexitet och behov av monitorering. 

En annan klar nackdel med diversitet är de faktum att man söker den för fel orsaker, 

ifall man endast anställer kvinnliga styrelsemedlemmar på grund av tvång kan det leda 

till att man inte får de bästa möjliga kandidaterna för posten. Att företagen endast är 

ute efter att möta yttre påtryckningar. Detta kan man till exempel tänka sig är fallet, 

eftersom bland annat Farrell & Hersch (2005) konstaterat att sambandet mellan 

institutionella ägare och kvinnliga styrelserepresentanter är positivt. De fann också att 

bolag ofta anställde kvinnor tills de hade fått ”kvoten” full. Att detta skulle leda till 

anställning av mindre kvalificerade styrelsemedlemmar kunde de dock inte påvisa. 

Adams et al. (2010) poängterade att då man kan anta att företag ständigt söker efter 

den mest effektiva styrelsestrukturen borde man inte vänta sig hitta ett signifikant 

samband mellan strukturen och prestationen. Ifall en ökad diversitet skulle öka på 

företagets värde, kunde man anta att företagen redan hade en optimalt diversifierad 

styrelse, och därmed hade vägt för- och nackdelarna med diversiteten. Att styrelserna 
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redan är optimalt konstruerade och en lagstiftning som påverkar denna konstruktion 

radikalt påverkar negativt på värdet är även något som Ahern & Dittmar (2011) 

kommer fram till. 

2.3.3. Diversitet i finska bolagsstyrelser 

Enligt den senaste statistiken har Finland för tillfället största andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar i EU och näststörst i Norden. Före ligger endast Norge med cirka 

40 % kvinnliga styrelsemedlemmar. (Hs.fi, 2012) Detta har dock inte alltid varit fallet 

och man kan se att förändringen under de senaste åren varit markant. Största orsaken 

till detta kan till viss mån antas vara den rekommendation som år 2008 kom in i koden 

för finsk bolagsstyrning, och togs i bruk från och med 2010, där det nu rekommenderas 

att bägge könen skall vara representerade i ett börsnoterat bolags styrelse. 

(Linnainmaa, 2010) Ifall detta inte är fallet skall bolaget skilt ge en förklaring för varför 

rekommendationen inte följs. Innan detta hade koden endast innehållit en 

rekommendation om att man borde ta i beaktande diversiteten när man sammansätter 

styrelsen. Enligt undersökningen gjord av Linnainmaa (2010) hade 49 % av de finska 

börsnoterade bolagen inte en enda kvinnlig styrelsemedlem år 2008, medan 

motsvarande siffra år 2010 var 26 %. Detta innebär alltså att andelen bolag med 

åtminstone en kvinnlig styrelsemedlem stigit med 54 % under två år. När man ser på 

vilka bolag som inte har kvinnliga styrelsemedlemmar märker man snabbt att de främst 

handlar om mindre bolag med färre möjligheter att göra ändringar i sina 

bolagsstyrelser. Detta är i linje med vad tidigare undersökningar rapporterat. Samtidigt 

skall man också komma ihåg att statsägda bolag från och med 2006 haft 40 % kvinnliga 

medlemmar, vilket drar upp på siffran. 

Kotiranta et al. (2007) undersökte 14020 finska bolag och fann i sin undersökning en 

positiv korrelation mellan andelen kvinnliga styrelsemedlemmar, kvinnliga 

verkställande direktörer och bolagets lönsamhet. Enligt dem, kunde man dock inte dra 

några slutsatser gällande kausaliteten men resultaten visade inte att kvinnliga 

medlemmar skulle minska på värdet. Deras slutsatser var att bolag allt mer borde börja 

jobba för att få med kvinnliga medlemmar, inte med hjälpa av kvoter, utan genom att 

minska på hindren för kvinnor. Att andelen kvinnliga styrelsemedlemmar under de 

närmaste åren kommer att stiga är ett faktum, sedan Statsrådet i sitt senaste 

principbeslut om regeringens jämnställdhetsprogram beslöt att rekommendera att även 

andra än statsägda börsbolag skall sträva efter en 40 % andel kvinnliga medlemmar. I 
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beslutet sattes en tidsram som säger att ifall andelen kvinnliga medlemmar inte 

godtyckligt stigit fram till år 2014 kan regeringen inrätta en lag som skall garantera 

andelen till 40 %. Därmed kan man anta att ökningen i ännu större grad kommer att 

stiga under de närmaste åren. Eftersom andelen först på andra halvan av 

avhandlingens undersökningsperiod börjar stiga ordentligt kan det hända att man 

nödvändigtvis inte vid detta skede ännu hinner se dess inverkan. Men då man vet att 

riktningen i framtiden kommer att vara densamma, kan man kanske dra slutsatser 

gällande trenden. 

Samtidigt kan man också fundera på hur detta på kortsikt kan påverka bolagens värde 

och styrelsens sammasättning. Ahern & Dittmar (2011) kom fram till att de norska 

bolagens styrelser, i och med en markant ökning i kvinnliga styrelsemedlemmar, blev 

yngre, mindre erfarna och minskade på bolagets värde. Till skillnad från till exempel 

Adams & Ferreira (2009) fann Ahern & Dittmar (2011) också att styrelserna blev sämre 

på att monitorera och ge råd, vilket kan antas bero på att de nyvalda 

styrelsemedlemmarna genom sin oerfarenhet inte ännu klarade av dylika uppgifter. 

Ökningen av oerfarna medlemmar var så stor i och med att lagen krävde en väldigt stor 

förändring på en kort tid. Hur detta syns på den finska markanden kan man inte ännu 

säga, men eftersom ökningen under de senaste åren varit stor i förhållande till tidigare, 

kan man kanske vänta sig likanade resultat på kort sikt som Ahern & Dittmar (2011) 

fann. 
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3 TIDIGARE STUDIER 

Till följande presenteras tidigare undersökningar som tangerar den undersökning som 

kommer göras i denna avhandling. Dessa ger en bild på hurdana resultat som hittats på 

den finska och andra marknader och ger en överblick över de förväntade resultaten i 

denna undersökning. Först presenteras en undersökning där man sett på olika 

karakteristika som kan antas påverka diversiteten och den kvinnliga representationen i 

bolagsstyrelser. De fem följande undersöker hur diversitet och främst könsdiversitet 

kan antas påverka bolagets prestation och styrning. Undersökningen av Kotiranta et al. 

(2007) är intressant eftersom den undersöker den finska marknaden och hur kvinnligt 

ledarskap inverkat på lönsamheten i finska aktiebolag. Den plockar också fram 

skillnader i karaktärsdragen hos företag med kvinnliga ledare men undersöker inte 

dessa närmare. Främst undersökningen av Hillman et al. (2007), Rose (2007) och 

Adams & Ferreira (2009) har fungerat som botten till estimeringsmetodiken och 

modellerna i min undersökning. Undersökningen av Ahern & Dittmar (2011) är till 

resultaten intressant, även om modellen varierar från min, då de undersöker den 

norska markanden och den norska kvotens inverkan på till exempel företagsvärdet.  

3.1. Hillman, Shropshire & Cannella (2007) 

Studien ”Organizational predictors of women on corporate boards” undersöker 

karaktärsdrag för organisationer som har kvinnliga styrelsemedlemmar, för att lättare 

kunna förutse hurdana organisationer som anställer kvinnliga styrelsemedlemmar 

samt se på under vilka omständigheter man kan anta att organisationer mera troligt 

inkluderar kvinnliga styrelsemedlemmar. De hittar intressanta resultat på den 

amerikanska marknaden. 

Data består av de 1000 största, mätta enligt företagets omsättning, börsnoterade 

bolagen i USA under tidsperioden 1990-2003. De använde sig av bland annat 

årsrapporter för att samla ihop data om varje företags ledningsgruppsmedlemmar samt 

styrelseledamöter och finansiell data. Företag som under tidsperioden inte hade varit 

börsnoterade i minst fem på varandra följande år lämnades bort. Det slutliga samplet 

bestod av 950 företag och 9 722 observationer. I samplet hade 56 % av företagen en 

eller flera kvinnliga styrelsemedlemmar, medan då 44 % inte hade en enda. Företagen 

hade i medeltal 11 st. styrelsemedlemmar. 
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Data var paneldata över 14 år. Modellerna som användes var log-regressions modeller 

med företaget som tvärsnittsenhet och året som tidsmässig enhet. På grund av diverse 

egenskaper i data användes en populations genomsnittsmodell där generaliserade 

estimeringsekvationer (GEE) korrigerade för korrelationerna mellan de oberoende 

variablerna och de fasta effekterna, vilket gjorde de slumpmässiga effekterna lämpliga 

för den justerade modellen. För att testa för robustheten i modellen, gjordes flera 

alternativa modeller, bland annat en multinomial logit-regression där en separation 

gjordes mellan styrelser med en kvinnlig medlem och dem med två eller fler, samt en 

negativ binomial regression med antalet kvinnliga styrelsemedlemmar som beroende 

variabel. Dessa visade dock inga skillnader i resultaten till den ursprungliga modellen, 

samma variabler var signifikanta och hade samma förtecken, varpå endast resultaten 

från logit-regressionen presenterades. 

Den beroende variabeln var en dummyvariabel som antog värdet 1 ifall företaget hade 

minst en kvinnlig styrelsemedlem och i annat fall värdet 0. Som förklarande variabler 

användes organisationens storlek (logaritmisk omsättning), industrins arbetskraft (%-

andelen kvinnliga anställda), företagets diversifieringsstrategi och nätverkseffekten, 

där man mätte det totala antalet kvinnliga styrelsemedlemmar till vilka ett specifikt 

företag var länkat genom sina externa styrelsemedlemmar. Som kontrollvariabler 

användes styrelsens storlek, företagets ålder, totala risken, Tobin’s Q, ROA, 

skuldsättningsgrad, aktieavkastning samt värdeviktad marknadsavkastning. De hade 

även dummyvariabler som kontrollerade för årsfasta effekter. 

Resultaten visar att faktorer som företagets storlek, andelen kvinnliga anställda i 

branschen samt andelen länkar kvinnliga styrelsemedlemmar emellan ökar på 

sannolikheten att ett företag har kvinnliga medlemmar i sin styrelse. Man kan alltså 

säga att när företagets storlek ökar med en från sampelmedeltalet ökar sannolikheten 

för att det finns kvinnliga styrelsemedlemmar med 19 %. När det gäller andelen 

anställda på branschen visar resultaten att en 1 % ökning i andelen anställda, från 

medeltalet, ökar på sannolikheten för kvinnlig representation med 1 %. Även när 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar ökar med en i de länkade företagen är 

sannolikheten att det finns kvinnliga styrelsemedlemmar i företaget 9 % högre. Av 

kontrollvariablerna är andelen styrelsemedlemmar, organisationens ålder och totala 

risken signifikanta. 

Resultaten anger således att ju större ett bolag är, ju fler kvinnliga anställda branschen 

har och ju fler länkar mellan kvinnliga styrelsemedlemmar och andra företag det finns, 
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desto större är sannolikheten att företaget har kvinnliga medlemmar i sin styrelse. 

Forskningen kunde dock inte dra slutsatser gällande kausaliteten. (Hillman et al. 2007) 

3.2. Kotiranta, Kovalainen & Rouvinen (2007) 

I artikeln ”Female Leadership and Firm Profitability” undersöker på den finska 

marknaden sambandet mellan företagets värde och kvinnligt ledarskap. Artikeln 

undersöker både kvinnliga styrelsemedlemmars inverkan samt kvinnliga verkställande 

direktörers. De finner ett positivt samband mellan kvinnligt ledarskap och företagets 

lönsamhet. Undersökningen finner även statistiskt signifikanta skillnader i företag med 

kvinnligt ledarskap gentemot övriga, kvinnligt ledarskap var vanligare inom utbildning, 

hälsovård och sociala tjänster samt inom hotell- och restaurangbranschen samt inom 

mindre bolag (mätt enligt antalet anställda). 

Data i undersökningen består av finska aktiebolag som sysselsatte minst 10 personer. 

Undersökningen gjordes för år 2003 och antalet företag steg till 14 020, vilket torde 

vara det största samplet hittills. I samplet hade 7,6 % av företagen en kvinnlig 

verkställande direktör och 22,3 % av styrelsemedlemmarna var kvinnor. Som mått på 

lönsamhet användes ROA, ROI och rörelsemarginalen. Företagens medeltals 

lönsamhet var 12,3 % då företag med en kvinnlig verkställande direktör i medeltal hade 

en lönsamhet på 14 %. Skillnaden, 1,8 %, var statistiskt signifikant på 1 % nivå. I företag 

där över 50 % av styrelsen var kvinnor var lönsamheten 3,1 % högre än i de övriga 

företagen. Även denna skillnad var statiskt signifikant på 1 % nivå. 

För att undersöka andra faktorer som kan inverka på lönsamheten gjordes en OLS-

regression med lönsamheten som beroende variabel och som oberoende variabler 

bland annat verkställande direktörens kön, andelen kvinnliga styrelsemedlemmar, 

verkställande direktörens ålder, styrelsens storlek, styrelsens medeltals ålder, 

verkställande direktören som styrelseordförande, exportaktivitet, utländskt ägo, 

industri, företagets storlek och ålder. 

Resultaten visar att företag med en kvinnlig verkställande direktör signifikant har 1,52 

% högre lönsamhet och företag med fler kvinnliga styrelsemedlemmar signifikant är 

2,11 % mer lönsamma. Detta gällde även då observerbara företagsspecifika och 

industrispecifika faktorer togs i beaktande. Undersökningen kunde inte ta ställning till 

kausaliteten eller individuella- och icke-observerbara företagsspecifika faktorer. 

(Kotiranta et al. 2007) 



 

 

21 

3.3. Rose (2007) 

Artikeln ”Does female board representation influence firm performance? The Danish 

evidence” undersöker ifall kvinnliga styrelsemedlemmar påverkat företagsvärdet i 

danska bolag. Rose hittar till motsatts från några tidigare undersökningar, inga resultat 

som skulle tyda på att de påverkar. Enligt hans tolkning beror detta på att 

styrelsemedlemmar med okonventionell bakgrund anpassar sitt tankesätt att passa 

ihop med majoriteten av traditionella styrelsemedlemmarnas tankesätt, vilket kunde 

leda till att en möjlig värdeökning inte sker. Undersökningen är intressant för min del, 

eftersom den undersöker den nordiska marknaden, till skillnad från andra som mest 

koncentrerat sig på den amerikanska. 

Data är företag listade på Copenhagen Stock Exchange under åren 1998-2001. Banker, 

försäkringsbolag och några fotbollsklubbar exkluderas på grund av annorlunda 

bokföring och därmed svårigheter att beräkna Tobin’s Q för dem. Från det slutliga 

samplet exkluderas även några bolag som data inte fanns tillgängligt för hela 

tidsperioden. Efter nödvändiga exkluderingar består samplet av 443 företagsårs 

observationer. Andelen kvinnor i styrelser i samplet var endast 4 %, vilket är mycket 

lägre än tidigare undersökningar visat. Endast 22 % av bolagen hade en eller flera 

kvinnor i styrelsen och största andelen kvinnor av en styrelse var 64 %. Tobin’s Q har i 

medeltal varit 1,35. 

Undersökningen är gjord som en OLS-tvärsnittsregression där Tobin’s Q fungerat som 

beroende variabel, som ett mått över förtagets prestation. Detta är ett generellt mått 

som används som proxy för ett företags förmåga att generera aktieavkastning. Tre 

stycken regressioner görs, de två första undersöker hur kvinnliga styrelsemedlemmar 

inverkar på värdet och den tredje undersöker hur utländska styrelsemedlemmar 

påverkar. Som förklarande variabler i de två första regressionerna används antingen 

andelen kvinnlig representation, eller en dummyvariabel för ifall det finns en eller flera 

kvinnliga styrelsemedlemmar. Övriga variabler är styrelsemedlemmarnas utbildning, 

medeltalet av belöningar personerna på förvaltningsrådet fått, tillväxten, mätt som 

ökning i tillgångar under tidsperioden 1998-2001, kumulativt ägande av alla som äger 

mer än 5 % i bolaget, storleken, mätt som nettoomsättning, företagets risk, mätt som 

standardavvikelsen av storleken, en dummyvariabel för optionsprogram och bransch 

dummyvariabler. 
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Resultaten visar inga tecken på att kvinnlig representation skulle påverka företagets 

värde, varken mätt som andelen kvinnliga medlemmar eller som förekomsten av 

kvinnliga medlemmar. Därför kan det antas att de inte i Danmark påverkar bolagets 

prestation. Undersökningen påvisar att av dessa variabler är det endast tillväxten som 

signifikant kan sägas påverka företagets värde, genom att öka det. (Rose, 2007) 

3.4. Ahern & Dittmar (2011) 

I artikeln ”The Changing of the Boards: The Impact on Firm Valuation of Mandated 

Female Board Representation” undersöker författarna hur den lagstadgade kvot Norge 

implementerat för kvinnlig representation i bolagsstyrelsen påverkat bolagets värde, 

aktiepris och styrelsens struktur. De kommer fram till att marknaden vid 

annonseringen av kvoten reagerade negativ och aktievärdet för bolag med färre kvinnor 

i styrelsen sjönk dagarna efter nyheten. De fann även en negativ effekt i det långa 

loppet genom en sänkning i Tobin’s Q. Undersökningen är för min del intressant, 

eftersom det är den första där man verkligen kunnat undersöka hur en drastisk ökning i 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar påverkar bolag och eftersom den är gjord på en 

marknad som liknar Finlands. 

Data de hade bestod av information om bolagets verkställande direktör, styrelsens 

struktur samt många karakteristika för styrelsemedlemmarna, bland annat ålder, 

utbildning, tidigare arbetserfarenhet, för alla börsnoterade norska bolag som var listade 

på Oslo Stock Exchange under tiden 2001-2009. Informationen om styrelsen och 

verkställande direktören samlades från bolags årsrapporter medan marknads- och 

bokföringsdata tillhandahölls från CompuStat Global. Som värdemått för företaget 

använde författarna Tobin’s Q, vilket de räknat ut som summan av totala tillgångar och 

marknadsvärde exklusive bokvärdet av eget kapital dividerat på totala tillgångar. 

Samplet består av 1,230 företags-år observationer för 248 norska bolag över tiden 

2001-2009. Under sampelperioden är storleken för styrelsen 5,5 medlemmar och hålls 

relativt konstant. Andelen kvinnliga styrelsemedlemmar låg i början av tidsperioden 

vid 5,42 % när den i slutet var 42,62 %. Data visar ändringar i styrelsens karakteristika 

vilket tyder på att implementeringen av kvoter ändrade på styrelsens struktur. I 

slutändan av tidsperioden hade styrelserna mindre verkställande direktör erfarenhet, 

färre beroenden medlemmar och flera icke-verkställande chefer. 

Deras undersökning är tvådelad, först gör de en händelsestudie där de undersöker 

aktieprisets reaktion dagen då lagen första gången annonserades och därefter 
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undersöker de kvotens effekt på Tobin’s Q. Eftersom den andra delen är närmare min 

undersökning presenterar jag endast den metoden i detalj.  För att kunna undersöka 

vilka exogena förändringar kvoten hade på bolagsstyrelsen använder författarna 

styrelsestrukturen innan kvoten som mått för förändringarna. De gör en instrumental 

variabelregression samt en reducerad regression där den beroende variabeln är Tobin’s 

Q (justerat för industri) och de oberoende variablerna är andelen kvinnlig 

representation samt dummyvariabler för företagsfasta effekter och årsfasta effekter. 

Genom företagsfasta effekter kan de snappa upp annat som påverkar Q utan att ta med 

tidsvarierande kontrollvariabler, eftersom dessa också kunde påverkas av lagen om 

kvoten. 

Händelsestudien visar att aktiepriset reagerade negativt på nyheten om lagen, speciellt 

i bolag som inte hade en enda kvinnlig representant i styrelsen. Samma sak gällde även 

i det långa loppet, det vill säga Tobin’s Q var negativt efter implementeringen av 

kvoten, en ökning på 10 % i andelen kvinnliga styrelserepresentanter ledde till en 0,19 

sänkning i Tobin’s Q. Bolag som innan lagen inte hade en enda kvinnlig representant 

var minskningen 3 % större än för bolag med åtminstone en kvinnlig styrelsemedlem. 

Även styrelsens karaktär och bolaget förändrades efter kvoten, styrelserna blev yngre 

och hade mindre erfarenhet och företagen ökade sin skuldsättning och 

företagsförvärven ökade. Ett intressant faktum var att styrelsernas storlek inte ökade 

det vill säga de nya kvinnliga styrelsemedlemmarna tillsattes inte enbart till styrelsen, 

utan de ersatte de manliga. Dessa resultat indikerar på att en styrelse de facto är 

konstruerad på det optimala sättet och genom att tillsätta en radikal begränsning på 

valmöjligheterna av styrelsemedlemmar minskar man på effektiviteten. (Ahern & 

Dittmar, 2011) 

3.5. Adams & Ferreira (2009) 

Artikeln ”Women in the boardroom and their impact on governance and performance” 

undersöker, på den amerikanska marknaden, huruvida man kan anta att kvinnor 

ändrar på företagets bolagsstyrning och prestation. De finner resultat som säger att 

kvinnliga medlemmar har bättre närvarostatistik, att manliga medlemmar har färre 

närvaroproblem i mer diversifierad styrelser och att kvinnliga medlemmar mer 

sannolikt ansluter sig till monitoreringskommittéer. De hittar dock inte klara resultat 

på huruvida prestationen förbättras genom större diversitet, vilket tidigare 

undersökningar gjort. 
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Samplet är obalanserat paneldata för styrelsemedlemmar i företag på S&P 500, S&P 

MidCap och S&P SmallCap för tidpunkten 1996-2003. Data är samlat från Investors 

Responsibility Research Center och innehåller information från företags 

årsredovisningar. Eftersom SEC kräver att företag meddelar vilka av deras 

styrelsemedlemmar närvarat på under 75 % av styrelsemöten, finns också denna 

information tillgänglig. Även styrelseledamotens oberoende samt medlemskap i olika 

kommittéer publiceras här. Sitt finansiella data har de samlat från Compustat och 

CRSP. Det slutliga samplet består av 86 714 styrelsemedlemskap, 8 253 företagsår av 1 

939 företag. Andelen kvinnliga styrelsemedlemmar i samplet är 8,11 % varav de 

innehar 8,87 % av styrelseplatserna. 84 % av dem är oberoende styrelsemedlemmar, 

6,6 % beroende och resten klassas som anslutna styrelsemedlemmar. Under 

undersökningsperioden har andelen kvinnliga styrelsemedlemmar stigit med 25 %, 

från 8,1 % till 10,4 %. Andelen företag som endast har en kvinnlig styrelsemedlem hölls 

konstant vid 40 % under hela perioden. 

Modellerna i undersökningen är OLS-regressioner. Eftersom endogenitets bekymmer 

uppkommer på grund av möjliga utelämnade icke-observerbara företagsegenskaper 

och kan leda till korrelationer mellan diversiteten och governance variablerna använder 

sig forskarna av firm fixed effects. För att testa kausaliteten gjordes en undersökning 

med instrumentella variabler. De antar att andelen manliga styrelsemedlemmar med 

styrelsekopplingar till kvinnliga styrelsemedlemmar skulle vara ett giltigt instrument 

för andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. 

Olika beroende variabler undersöktes, dessa var närvaroproblem, kommitté 

medlemskap, verkställande direktör byte, styrelsekompensation, verkställande direktör 

kompensation, Tobin’s Q samt ROA. De fem första riktar sig till huruvida företagets 

bolagsstyrning ändras på basis av kvinnliga styrelsemedlemmar och de två sista 

fungerar som prestationsmått. Som förklarande variabler användes bland annat en 

dummyvariabel för kvinnlig representation, andelen kvinnliga styrelsemedlemmar, 

andelen manliga styrelsemedlemmar, andelen nya manliga styrelsemedlemmar, 

mötesarvode, antalet andra styrelsemedlemskap, antalet styrelsemöten, styrelsens 

storlek, andelen oberoende styrelsemedlemmar, anställningstid, företagets omsättning, 

Tobin’s Q, ROA, variabler relaterade till verkställande direktören, volatiliteten, antalet 

företagssegment samt andelen manliga styrelsemedlemmar med styrelsekoppling till 

kvinnliga styrelsemedlemmar. 



 

 

25 

Kring undersökningen ifall kvinnliga styrelsemedlemmar påverkar företagets 

bolagsstyrning finner forskarna resultat som indikerar på att kvinnliga 

styrelsemedlemmar med 30 % sannolikhet har mindre närvaroproblem samt att i 

styrelser med kvinnliga medlemmar har männen med 9 % sannolikhet mindre 

närvaroproblem. Detta antyder att mer diversifierade styrelser har mindre problem 

med närvaro. Resultaten visar också att kvinnliga styrelsemedlemmar är 

överrepresenterade i övervakningsrelaterade kommittéer, vilket visar att kvinnor oftare 

tillsätts till kommittéer än de inte gör det. När det gäller verkställande direktör byten 

visar resultaten att andelen kvinnor i styrelsen är en viktig determinant för turnover-

performance känsligheten vilket kunde betyda att kvinnor är hårdare på att övervaka 

än män. 

Kring frågan ifall kvinnliga styrelsemedlemmar påverkar företagets prestation, finner 

undersökningen inga signifikanta resultat som skulle påvisa en positiv påverkan. 

Eftersom de tidigare resultaten pekade på att styrelser med kvinnliga medlemmar är 

strängare kan man fundera på ifall en för sträng styrelse påverkar företagets prestation 

negativt. Resultaten visar att kvinnliga styrelsemedlemmar påverkar prestationen 

positivt i företag med svagare bolagsstyrning. (Adams & Ferreira, 2009) 

3.6. Carter, Simkins & Simpson (2003) 

Artikeln ”Corporate Governance, Board Diversity and Firm Value” undersöker 

sambandet mellan styrelsens diversitet och företagets värde. Undersökningen är 

intressant eftersom den finner ett positivt samband mellan andelen kvinnor och 

minoriteter i bolagsstyrelser och företagets värde. De finner även att andelen kvinnor 

stiger med företagets och styrelsens storlek, men sjunker när andelen insiders ökar. 

Företagen som undersöks är börsnoterade Fortune 1000 företag för året 1997. Slutliga 

antalet företag i samplet är 638 på grund av avsaknad information om styrelser och 

finansiellt data. Medeltalet av styrelsestorleken i samplet är 11, av vilka 2,8 är insiders, 

1,1 kvinnor och 0,7 minoriteter. Av företagen hade 47 % endast en kvinna i styrelsen, 

medan 25 % inte hade en enda. Inom mat, kläder, papper och kemisk tillverkning, 

transport och kommunikationsbranscherna fanns minst företag utan en enda kvinna i 

styrelsen.  

I undersökningen gjordes både en OLS-regression och en 2SLS-regression. I OLS 

regressionen användes Tobin’s Q som beroende variabel och som förklarande variabel 
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en dummyvariabel för kvinnlig/minoritets representation samt andelen 

kvinnlig/minoritets representation. Som kontrollvariabler fungerade styrelsens storlek, 

antalet styrelsemöten per år, verkställande direktören som styrelseordförande, en 

dummyvariabel för ifall styrelsemedlemmar får aktiekompensation, insiderägande och 

andelen insiders i styrelsen. Som övriga kontrollvariabel inkluderades företagets 

storlek, mätt som den naturliga logaritmen för totala tillgångarna, ROA samt en 

dummyvariabel för bransch. I 2SLS regressionen användes både Tobin’s Q och 

diversiteten som beroende variabler. Den gjordes för att undersöka huruvida man kan 

säga ifall ett högre värde påverkar företagets diversitet. 

Resultaten indikerar att företag med flera insiders med mindre sannolikhet har kvinnor 

och minoritetsmedlemmar, vilket tyder på att kvinnor oftare är oberoende 

styrelsemedlemmar. Samtidigt ser det ut som att styrelser med kvinnliga medlemmar 

också har fler minoritetsmedlemmar och vice versa. Det hittar också ett samband 

mellan förekomsten av kvinnliga styrelsemedlemmar och företagets storlek och värde. 

Företag med två eller flera kvinnliga styrelsemedlemmar har ett Tobin’s Q på 1,58 mot 

1,03 för företag med färre kvinnor. Överlag visar resultaten att minoritetsmedlemmar 

och kvinnliga medlemmar påverkar företagets värde positivt (Carter et al. 2003) 

3.7. Sammafattning av tidigare forskningar 

Även om undersökningar gällande kvinnlig representation till viss mån har gjorts, finns 

det inte konsensus gällande resultaten. Hillman et al. (2007) finner att man med större 

sannolikhet hittar kvinnliga medlemmar i större bolaget, vilket också Brammer et al. 

(2007) kommer fram till. Brammer et al. (2007) konstaterar också att företag i vissa 

branscher tenderar ha flera kvinnliga styrelsemedlemmar. Farrell och Hersch (2005) 

fann i sin studie att institutionella investerare påverkar nyanställning av kvinnliga 

medlemmar. Deras resultat påvisar också att bolag slutar anställa kvinnor till styrelsen 

efter att ”kvoten” är fylld. Enligt deras undersökning, tenderar företag som klarar sig 

bättre också ha flera kvinnliga styrelsemedlemmar. Adams, Gray och Nowland (2011) 

undersöker marknadens reaktion till anställningen av nya kvinnliga 

styrelsemedlemmar och finner att den genomsnittliga marknadsreaktionen är positiv. 

Detta skulle tyda på att aktieägarna uppskattar att företag diversifierar sin styrelse och 

det faktum att kvinnor medför större monitorering. Medan Ahern & Dittmar (2011) 

kommer till motsatta resultat när de undersöker samma på den norska marknaden. 
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Gällande kvinnliga styrelsemedlemmars inverkan på bolagets värde, är resultaten 

oklara. Å ena sidan konstaterade Carter et al. (2003), Erhardt et al. (2003) och 

Kotiranta et al. (2007) att kvinnlig representation associeras med en ökning i 

företagsvärdet och lönsamheten, medan Adams & Ferreira (2009) och Ahern & Dittmar 

(2011)  inte gör detta. Adams & Ferreira (2009) finner dock att i företag där starkare 

monitorering krävs, höjer kvinnlig styrelserepresenation på värdet. Ahern & Dittmar 

finner att företagsvärdet sjunkit i bolag som tillsatt mer kvinnliga styrelsemedlemmar 

och att monitoreringen och styrelsens erfarenhet sjunkit. Rose (2007) finner inga 

signifikanta resultat vilket enligt skribenten kan tyda på att nyttan med diversiteten 

inte kommer fram, då nya medlemmar anpassar sig enligt de gamla. Randøy, Oxelheim 

& Thomsen (2006) undersöker styrelsediversitet på den nordiska marknaden och 

finner inga tecken på att högre kvinnlig representation skulle sänka på företagets värde. 

De finner också att större styrelser är mer diversifierade och att det inte i Norden 

exsisterar ett så kallat ”old boys club” fenomen, då styrelsekopplingarna inte påverkar 

diversiteten negativt. 

I tabell 1 på följande sida sammanfattas de signifikanta och för denna undersökning 

viktigaste resultaten från de presenterade tidigare forskningarna. 
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Tabell 1 Sammanfattande tabell över resultat i tidigare studier 
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4 DATA 

I den empiriska delen kommer två undersökningar att genomföras. En där det 

undersöks hurdana faktorer som determinerar kvinnlig representation i styrelser och 

en där deras inverkan på bolagets värde undersöks. I detta kapitel kommer data som 

används i studien att beskrivas samt insamlingsprocessen och begränsningar med den. 

Variablerna för undersökningens modeller kommer att presenteras och deras, på basis 

av tidigare forskningars, förväntade inverkan. Slutligen kommer en genomgång av 

deskriptiv statistik. 

4.1. Datasökningsprocessen 

Datamaterialet i denna undersökning är insamlat från företagens egna årsberättelser 

och årsredovisningar samt Thomson Reuters datastream. Tidsperioden för 

undersökningen är 2007-2011 och innefattar bolag som under hela tidsperioden varit 

listade på Helsingforsbörsen. Tidpunkten för data är årslutet, eftersom detta är det som 

funnits tillgängligt. Detta ger en tidsperiod på 5 år vilket torde leda till ett bra 

datasampel och tillräckligt många observationer. Denna tidsperiod har kännetecknats 

av fluktuationer i marknaden och är därför intressant att se på eftersom man då kan 

tänka sig att ledarskapet spelar större roll. I tidigare undersökningar har tidsperioder 

mellan 1-13 år använts. Att se på företag listade på Helsingforsbörsen är vidare 

intressant eftersom man kan anta att styrelsens könsstruktur förändrats de senaste 

åren och fortsätter förändras eftersom koden för finsk bolagsstyrning rekommenderar 

att bägge könen skall finnas representerade och eftersom statsrådet meddelat att 

bolagen självmant fram till år 2014 tydligt skall öka andelen kvinnor ifall en lagstiftning 

om kvoter skall undvikas. (Statsrådets principbeslut om regeringens 

jämställdhetsprogram 2012-2015, 2012) 

Eftersom ett kriterium för företagen i samplet var att de skulle vara listade under hela 

tidsperioden samt att data för alla nödvändiga variabler skulle finnas består det slutliga 

samplet av 102 stycken företag. Eftersom undersökningen kommer vara tudelad, det 

vill säga en del som undersöker determinanterna av kvinnlig representation och en som 

undersöker deras inverkan på värdet varierar även antalet företag i undersökningarna. 

Då Tobin’s Q kommer att användas som värdemått i den andra undersökningen har 

företag inom bank-, finans- och försäkringsbranschen tagits bort ur den, varpå antalet 

företag i denna består av 89 stycken. Orsaken till att de lämnats bort är eftersom deras 
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nyckeltal räknas ut annorlunda och deras kostnadsstruktur ser annorlunda ut. Detta 

har även gjorts i tidigare undersökningar som till exempel Rose (2007). Detta leder 

alltså till 510 företagsår i den första delen av undersökningen och 445 i den andra. 

Företagen är indelade i branscher på basis av företagets SIC-kods två första siffror. 

Detta ledde till en indelning i sju branscher; bygg, detaljhandel, finans, försäkring och 

fastighet, partihandel, servicebranschen, tillverkning samt transport, kommunikation 

och utilities. SIC-koderna har uppdaterats skilt för varje år, vilket ledde till att vissa 

bolag under tidsperioden bytte bransch. Att välja med banker och finansbolag i den 

första undersökningen var naturligt då tidigare undersökningar funnit tecken på att det 

finns fler kvinnliga styrelsemedlemmar inom denna bransch. (Brammer et al., 2007) 

All data rörande styrelsens uppbyggnad och ägarstruktur har handplockats från 

företagens årsberättelser och årsredovisningar, medan företagsdata insamlats från 

Thomson Reuters datastream, för respektive år. Styrelsens sammansättning är den som 

varat sedan bolagsstämman respektive år. Uppgifter om antal anställda i de diverse 

branscherna har tillhandahållits från statistikcentralen och företagens TOL2008 koder 

från Kauppalehtis nätsidor. 

Ett problem som uppstod vid insamlandet av data var att finna uppgifter om tidigare 

styrelsestrukturer för företag som inte publicerar sina årsberättelser på sina nätsidor, i 

dessa fall har företagen fallit bort från undersökningen. Det slutliga antalet torde dock 

vara tillräckligt stort för att undersökningen kan genomföras. I styrelsens storlek har 

inte arbetstagarnas representanter räknats med, eftersom dessa inte är valda på basis 

av aktieägarna och eftersom de har mindre makt i styrelsen. 

4.2. Variabler 

Då undersökningen består av två delar, den som undersöker determinanterna för den 

kvinnliga representationen och den som undersöker de kvinnliga medlemmarnas 

inverkan på företagets värde kommer det att naturligt finnas två beroende variabler. 

Dessa är andelen kvinnlig representation i styrelsen samt Tobin’s Q. De huvudsakliga 

förklarande variablerna samt kontrollvariablerna kommer delvis att variera, även om 

vissa kommer att användas i båda undersökningarna. Därför har jag valt att presentera 

alla variabler i ett och, för att få klarhet, i slutet presentera en tabell över den tänkbara 

inverkan av variabeln samt i vilken undersökning vilken variabel inkluderas. 
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4.2.1. Huvudvariabler 

Kvinnliga styrelsemedlemmar, KvAndl, definieras som antalet kvinnliga 

medlemmar i styrelsen genom det totala antalet styrelsemedlemmar. Denna variabel 

fungerar som måttet för styrelsens diversitet, det vill säga det handlar om en 

observerbar diversitet. Om en medlem är kvinna eller inte har definierats på basis av 

bilden och namnet. Det har inte funnits många fall där det på basis av dessa två inte 

skulle vara lätt att göra indelningen, eftersom det i Finland finns en klar indelning i 

kvinnliga och manliga namn. Då namnet varit utländsk och ingen bild funnits 

tillgänglig har jag, genom att via Google söka information om personen i fråga, hittat 

pålitliga källor på basis av vilka jag kunnat definiera könet. Denna variabel kommer att 

fungera som den beroende variabeln för undersökningen av vad som determinerar 

kvinnlig representation samt som förklarande variabel för företagets värde. I tidigare 

undersökningar har det använts en dummyvariabel för den kvinnliga representationen, 

men i denna undersökning har jag valt att använda andelen eftersom väldigt många 

bolag fortfarande endast har en kvinnlig styrelsemedlem varpå en dummyvariabel för 

minst en skulle leda till väldigt många observationer och därmed inte nödvändigtvis ge 

den information som söks. En dummyvariabel för bolag med fler än en medlem skulle 

igen leda till allt för få observationer eftersom datasamplet endast består av kring 100 

bolag. Sambandet mellan den kvinnliga representation och Tobin’s Q är oklart, tidigare 

undersökningar har visat varierande resultat. Det som är intressant här är ifall man kan 

anta att andelen kvinnliga styrelsemedlemmar påverkar företagets värde eller ifall 

företagets värde påverkar andelen kvinnlig representation, denna kausalitet kommer 

att undersökas. 

Företagets värde kommer i denna studie att mätas som Tobin’s Q, TobinQ. Detta är 

ett mått som används i tidigare liknande undersökningar och torde därför vara 

lämpligt. Tobin’s Q definieras som marknadsvärdet av det egna kapitalet och bokvärdet 

av det främmande kapitalet genom företagets totala tillgångar. På grund av svårigheter 

att hitta rätt data har denna undersökning räknat ut Tobin’s Q som företagets 

marknadsvärde genom dess bokföringsvärde, för att kontrollera för det främmande 

kapitalet har skuldsättningsgraden satts in som en kontrollvariabel. Tobin’s Q antar 

värden som ligger kring 1 och indikerar ifall företaget kan anses vara över- eller 

undervärderat. Ett Q-värde under 1 indikerar att företagets ersättningskostnader för 

dess tillgångar är högre än värdet på dess aktier och betyder att företagets aktie är 

undervärderad. Ett högt Q-värde i sin tur innebär att aktien är övervärderad. Tobin’s Q 

kommer att fungera som beroende variabel i undersökningen där den kvinnliga 
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representationens inverkan på företagets värde undersöks och kommer även att 

fungera som en förklarande variabel i kausalitetstestet angående värdet. Hur 

sambandet kommer att vara kan man inte i detta fall säga då tidigare undersökningar 

inte funnit ett entydigt svar. 

4.2.2. Övriga variabler 

Som ett mått på företagets storlek, MvLn, har det logaritmerade marknadsvärdet i 

slutet av året använts. I tidigare studier har antingen företagets omsättning, 

marknadsvärde eller antal anställda använts som mått på företagsstorlek och i denna 

undersökning har jag valt att använda marknadsvärdet samt logartimera det för att 

större bolag inte skulle få alltför stor tyngd i samplet, samt minska på problem med 

icke normalfördelning. Enligt tidigare undersökningar förväntas företagets storlek 

påverka positivt antalet kvinnliga styrelserepresentanter (Hillman et al. 2007), samt 

påverkar positivt företagtes värde (Carter et al. 2003). 

Som mått för branschens arbetskraft, ArbKr, har andelen kvinnliga anställda per 

bransch, enligt 2-siffrigt TOL2008, använts. Detta data fanns tillgängligt för år 2009, 

nyare finns inte ännu att få och det äldre hade jag inte haft tillgång till. Eftersom det 

dock rör sig om en tidsperiod på +/-2 år kring detta, har jag valt att anta att 

anställningsprocenten inom en bransch inte varierar så mycket från år till år att inte 

samma siffra kunde användas för alla år. Hillman et al. (2007) fann i sin undersökning 

ett positivt samband mellan antalet kvinnliga anställda inom en bransch och antalet 

kvinnliga styrelsemedlemmar.  

Ägarstrukturen finns med i form av dummyvariabler för statsägo, samt totala 

andelen institutionella ägare, InstAndl, inom bolagets 20 största som i slutet av året 

ägde 1 % eller mer av bolaget, samma gäller utländska institutionella ägare, UtInstAndl. 

Ägandet har räknats i antal röster inte aktier eftersom det är frågan om ägare som 

främst påverkar styrelsevalet.  Variablerna InstAndl och UtInstAndl finns med 

eftersom tidigare undersökningar påpekat att institutionella ägare värdesätter positivt 

diversifierade styrelser (Gillan & Starks, 2000) och Farrell & Hersch (2005) fann ett 

positivt samband mellan andelen institutionella ägare och kvinnliga 

styrelsemedlemmar. Ifall det finns en skillnad på inhemska institutionella ägare eller 

utländska har inte undersökts, men kunde vara av intresse i och med att marknaderna 

blir allt mer globala och utländska ägare kanske har andra värdesättningar och 

värdesätter mer diversitet eftersom det går i samma riktigt som internationella 
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bolagsstyrningsstandarder (Oxelheim & Randøy, 2003). Statsägo finns med på grund 

av statens roll som ägare och ägarpolitik och har delats in i tre stycken 

dummyvariabler, en för bolag där staten äger 5-20%, Stat5-20, en för bolag där staten 

äger 20-50 %, Stat20-50, och en för bolag med över 50 % statsägo, Stat50-. På grund 

av statens ägarpolitik förväntas dessa variabler påverka positivt och fungerar samtidigt 

som kontrollvariabler för att plocka bort den delen av representationen som kan antas 

bero på statsägo. 

Dummyvariablerna för branscherna är som tidigare nämndes bygg, detaljhandel, 

finans, försäkring och fastighet, partihandel, servicebranschen, tillverkning samt 

transport, kommunikation och utilities. Företagen är indelade enligt deras tvåsiffriga 

SIC koder och dessa har uppdaterats skilt för varje år, vilket ledde till att vissa bolag 

under tidsperioden bytte bransch. Brammer et al. (2007) finner att det finns klart mera 

kvinnliga styrelsemedlemmar i företag inom detaljhandeln, utilities, banker och media. 

Oxelheim & Randøy (2003) fann att företagsvärdet var högre inom 

tillverkningsbranschen samt inom informationsteknik och telekomindustrin (i detta fall 

servicebranschen). Resten av branscherna har inget förväntat samband med 

bolagsvärdet. 

Företagsåldern, AgeLn, har räknats ut som den faktiska ålder från när bolaget har 

grundats. Hillman et al. 2003 fann ett samband mellan ålder och kvinnlig 

representation, de kom fram till att äldre bolag med större sannolikhet hade flera 

kvinnliga styrelsemedlemmar. För att göra variabeln mer normalfördelad har den 

naturliga logaritmen av ålder använts i regressionerna. 

Som mått för styrelsens storlek, StyrelseSt, har antalet styrelsemedlemmar använts. 

Detta är ett mått som ganska allmänt använts inom studier kring styrelsens struktur 

och dess inverkan på företaget, även i de tidigare undersökningar jag presenterat. 

Hillman et al. (2007) fann ett positivt samband mellan antalet styrelsemedlemmar och 

antalet kvinnliga medlemmar, vilket kan anses vara trovärdigt eftersom antalet 

styrelsemedlemmar också visat sig öka i samband med att företagets storlek ökar. 

(Carter et al. 2003) Man kan dock förvänta sig att företagets värde sjunker i samband 

med att styrelsens storlek ökar. (de Andres et al. 2005) Detta kan vara en intressant 

punkt i denna undersökning då den andra delen undersöker huruvida antalet kvinnliga 

medlemmar ökar på värdet. Ifall fallet är så att kvinnor inte ersätter en manlig medlem 

utan endast tillsätts och därmed ökar storleken av styrelsen, kan de kanske leda till en 

minskning i värdet. 
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Oberoende styrelsemedlemmar, ObeAndl, har i denna avhandling, på grund av 

svårigheter att hitta data, definierats som styrelsemedlemmar som inte samtidigt sitter 

i företagets ledning eller fungerar som företagets verkställande direktör. Tidigare 

undersökningar har inte funnit ett klart samband mellan antalet oberoende 

styrelsemedlemmar och företagets värde. Man har dock konstaterat att kvinnliga 

styrelsemedlemmar oftare är oberoende styrelsemedlemmar samt att de inte hör till 

samma kretsar som de sittande styrelsemedlemmarna varpå man kunde förvänta sig att 

antalet oberoende medlemmar också påverkar positivt antalet kvinnliga medlemmar 

(Carter et al., 2003, Brammer et al., 2007). 

Som kontrollvariabler har ännu några bokföringsmässiga variabler som kan antas 

påverka både värdet och den kvinnliga representationen insatts. Totala risken (risk) är 

beräknad som standardavvikelsen av den årliga dagsavkastningen, 

skuldsättningsgraden (SSG) som de totala skulderna genom totala tillgångana och 

ROA som avkastningen på det totala kapitalet. Den totala risken kan antas inverka på 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar i enlighet av resultaten i Hillman et al.s (2007) 

undersökning, medan skuldsättningsgraden som mått på företagets kapitalstruktur och 

ROA som mått på prestation kan antas påverka värdet. 

Tabell 2 sammanfattar det förväntade sambandet mellan den beroende och de 

förklarande variablerna. Ifall variabeln inte används i undersökningen presenteras 

inget förväntat samband. 

Tabell 2 Variablernas förväntade samband 

 

KvAndl TobinQ

Marknadsvärde + +

Arbetskrafts +

Stats ägo +

Institutionellt ägo +

Utl. institutionellt ägo +/-

Ålder +

Styrelsens storlek + -

Andel oberoende + +

Risk +

Andel kvinnliga +/-

ROA +

SSG +/-

Bygg +/- +/-

Detaljhandel + +/-

Finans, försäkring och fastighet + +/-

Partihandel +/- +/-

Servicebranschen +/- +

Tillverkning +/- +

Transport, kommunikation och utilities + +/-
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4.3. Deskriptiv statistik 

I följande kapitel beskrivs den deskriptiva statistiken för det slutliga samplet på 102 

bolag över tidsperioden 2007-2011. Då undersökningen är tvådelad och den andra 

delen exkluderar finansbranschen presenterar tabell 3 vissa variabler två gånger det vill 

säga med och utan finansbranschen. Antalet företag i den andra delen av 

undersökningen uppgick till 89 stycken. 

 

Figur 1 Andelar kvinnliga styrelsemedlemmar 

Som man kan se från figur 1 så har andelen kvinnliga styrelsemedlemmar under 

undersökningsperioden stigit från 11,95 % till 18,87 % vilket är en ökning på 58 %. 

Detta kan man på en såpass kort tidsperiod se som en väldigt stark ökning vilken säkert 

delvis beror på det faktum att finska koden för bolagsstyrning från och med 2008 

rekommenderar att bägge könen skall vara representerade i bolagsstyrelser. Ett tecken 

på detta är det faktum att andelen kvinnliga styrelsemedlemmar sjunkit mellan åren 

2007 och 2008 medan den därefter stigit jämt med 20-10 % årligen. 
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Figur 2 Antal kvinnor i styrelser med kvinnliga medlemmar 

Om man dock ser på förändringen i hur många styrelser som endast har en kvinnlig 

medlem (figur 2.) och hur många som har fler än en kan man tolka att detta inte skulle 

vara fallet, eftersom andelen styrelser med mer än en kvinnlig medlem hållits vid 

samma nivå hela undersökningsperioden. Därför kan man inte direkt anta att ökningen 

beror på det faktum att styrelserna skulle ha tagit med en så kallad kvotsmedlem, utan 

av andra orsaker. Fortfarande kan man dock se att de flesta styrelser endast har en 

kvinnlig medlem då man under hela tidsperioden kan se att kring 68 % av styrelserna 

med kvinnliga medlemmar endast har en kvinnlig medlem. Från bilaga 1 kan man se 

den klara ökningen i styrelser som har kvinnliga medlemmar, år 2007 låg den vid 54 % 

för att ha stigit till 84 % år 2011. 

 

Figur 3 Branschindelning 
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Företagen är indelande i branscher och i figur 3 kan man avläsa vilka branscher som är 

mest dominerande i samplet. Eftersom samplet är relativt litet, vilket beror på den 

mindre marknad som undersökningen görs på, får vissa branscher väldigt få 

observationer. Endast 2 % av sampelföretagen är inom detaljhandeln, medan 50 % är 

inom tillverkningsbranschen. Detta kan möjligtvis leda till att resultaten för 

branschdummyn inte blir signifikanta, då bara få observationer finns. Indelningen i fler 

branscher är dock nödvändig eftersom tidigare undersökningar observerat att kvinnliga 

styrelsemedlemmar oftare finns inom bank-, detaljhandelsbranschen och utilities. 

Skulle man vilja slå ihop branscherna mer, skulle dessa branscher falla bort. 

 

Figur 4 Andel kvinnliga styrelsemedlemmar och anställda per bransch 

När man sedan ser på figur 4 och hur andelen kvinnliga styrelsemedlemmar varierar 

branschvis kan man konstatera att det för tillfället verkar finnas mest kvinnliga 

medlemmar inom transport-, kommunikations- och utilitiesbranschen, medan det 

finns minst inom servicebranschen. Enligt tidigare undersökningar har det funnits fler 

kvinnor inom bank- och detaljhandeln, vilket i detta fall inte direkt går att uteslutas 

eftersom andelarna ligger ganska jämt och dessa branscher har en ganska liten andel i 

samplet. Man kan samtidigt se att den branschen där det finns flest kvinnliga anställda 

är finans-, försäkrings- och fastighetsbranschen medan bygg- och servicebranschen har 
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minst. Tidigare forskningar har funnit en större sannolikhet i att det finns kvinnliga 

styrelsemedlemmar inom branscher med fler kvinnliga anställda, vilket enligt detta 

delvis kunde stämma. Branscherna med färre kvinnor har också färre styrelseposter. 

Dock kan man inte direkt säga att de branscher som har flest anställda skulle ha mer 

styrelsemedlemmar. Dessa resultat kan dock endast ses som riktgivande eftersom 

branscherna för de anställda i datamaterialet är noggrannare indelat. 

Tabell 3 Deskriptiv statistik 

 

Alla företag Storlek Kvinnor Oberoende Statsägo Inst.ägo

Max 11 0,67 1 0,56 0,59

Medeltal 6,21 0,15 0,95 0,03 0,12

Min 3 0 0 0 0

Standardavvikelse 1,52 0,13 0,10 0,11 0,11

Skevhet 0,29 0,61 -3,24 3,55 1,09

Kurtosis 0,71 0,03 17,23 11,92 1,03

Jarque Bera  17,46[0,0001]**  31,67[0,0000]**  7066[0,0000]**  4020[0,0000]**  28696[0,0000]**

Utl.inst.ägo Arbetskraft MV(ln) Risk Ålder

Max 0,18 0,86 25,37 0,10 160

Medeltal 0,005 0,42 19,15 0,03 49,78

Min 0 0,09 14,91 0,01 0

Standardavvikelse 0,02 0,20 1,99 0,01 37,92

Skevhet 5,36 0,47 0,22 2,34 0,92

Kurtosis 35,52 -1,11 -0,47 9,80 -0,07

Jarque Bera  121,2[0,0000]** 45,21[0,0000]**  9,065[0,0108]*  2461[0,0000]**  71.54[0,0000]**

Ej finansbranchen Storlek Kvinnor Oberoende Tobin's Q

Max 11 0,67 1,00 9,91

Medeltal 6,22 0,15 0,95 2,33

Min 3 0 0 0,25

Standardavvikelse 1,48 0,13 0,11 1,72

Skevhet 0,32 0,64 -3,31 1,68

Kurtosis 0,93 0,12 17,65 3,10

Jarque Bera  23,08[0,0000]** 30,68[0,0000]**  6431[0,0000]**  381,3[0,0000]**

MV(ln) ROA SSG

Max 25,37 80,32 70,48

Medeltal 19,13 4,74 24,98

Min 14,91 -45,64 0

Standardavvikelse 2,01 10,83 15,68

Skevhet 0,26 0,48 0,30

Kurtosis -0,53 11,97 -0,28

Jarque Bera 10,66[ 0,0048]** 8,2[0,0165]* 2628[0,0000]**
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Ur den deskriptiva statisktiken i tabell 3 kan man se att andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar i medeltal ligger vid 15 % med maximalt 67 % och minimalt 0,00. 

Styrelsestorleken är i linje med tidigare undersökningar och andelen oberoende 

styrelsemedlemmar klart i linje med vad koden för finsk bolagsstyrning säger. Det som 

inte framgår ur tabellen är att 100 % av alla kvinnliga medlemmar i samplet är 

oberoende medlemmar. Ur bilaga 2 kan man se att samtidigt som andelen kvinnliga 

medlemmar ökat har också styrelsestorlekarna stigit, vilket kunde tyda på att en 

kvinnlig medlem inte nödvändigtvis ersätter en manlig, utan gör styrelsen större. 

Tidigare undersökningar har konstaterat att man tenderar att finna kvinnor i större 

styrelser, vilket detta också kan ses som ett tecken på. Institutionella ägare äger i 

medeltal 12 % av alla bolag med en standardavvikelse på 0,11. Utländska institutionella 

ägare är inte så vanliga i bolag på Helsingforsbörsen, vilket kan bero på det faktum att 

börsen är mindre till skala och det rådande ekonomiska läget inte lockar att investera i 

mindre och mer okända marknader. Siffrorna i samplet med och utan finansbranschen 

varierar inte så mycket. Tobin’s Q har i medeltal legat vid 2,33 vilket tyder på att 

företagen under tidsperioden generellt sätt varit övervärderade. Högsta värdet är 9,91 

medan lägsta är 0,25. ROA och skuldsättningsgraden har en klart högre 

standardavvikelse än resten av variablerna, medan risken, andelen kvinnor och 

oberoende medlemmar samt ägarprocentarna har de klart lägsta. När man ser på 

skevheten och kurtosisen är det klart att så gott som alla variabler skiljer sig från 

värden som motsvarar normalfördelningen. Ser man på resultaten för Jarque Bera-

testet kan man även där se att alla variabler lider av problem med normalfördelningen 

vilket kan orsaka problem vid undersökningsskedet. 
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Tabell 4 Skillnader i medeltalen mellan styrelser utan kvinnlig medlem och med 
åtminstone en kvinnlig medlem 

 

Tabell 4 visar skillnaderna i variabelmedeltalen för företag utan en enda kvinnlig 

styrelsemedlem och företag med åtminstone en. Enligt dessa kan man se att styrelser 

med kvinnliga medlemmar i medeltal är större med större andel oberoende 

medlemmar. De tillhör också större bolag och både Tobin’s Q och ROA är i medeltal 

högre i sådana bolag. Detta kunde vara en indikator på att de kvinnliga medlemmarna 

höjer på bolagets värde eller på att kvinnor tenderar att vara med i styrelser i mer 

värdefulla företag.  Företagen med kvinnliga styrelsemedlemmar är också äldre och har 

en högre skuldsättningsgrad. Det intressanta är att det i medeltal ägs av färre inhemska 

institutionella ägare och har en lägre risk. Detta stämmer inte överens med 

förväntningarna och tidigare undersökningar. Statsägo är som väntat högre, då 

statsägda bolag skall sträva efter en andel på 40 % kvinnor. Det syns ingen skillnad i 

andelen kvinnliga anställda i bolag med eller utan kvinnliga styrelsemedlemmar. Enligt 

t-testet är skillnaderna signifikanta när det gäller styrelsens storlek, andelen oberoende 

medlemmar, andelen statsägo, företagtes ålder, storlek, risk och ROA. Detta indikerar 

på att man kunde finna resultat som pekar på att kvinnor oftare är med i större 

styrelser, styrelser med fler oberoende medlemmar samt i större, äldre och mindre 

riskfyllda företag. Resultaten visar också att ROA i medeltal är större i bolag med 

kvinnliga styrelsemedlemmar, detta på en 5 % signifikansnivå. 

 

Ingen kvinna Åtm. 1 kvinna Differansen T-test (p-värde)

Styrelse storlek 5,41 6,59 1,18 0,00

Andel oberoende 0,93 0,97 0,04 0,00

Statsägo 0,00 0,05 0,05 0,00

Inst.ägo 0,13 0,11 -0,01 0,31

Utl.inst.ägo 0,005 0,005 0,000 0,92

Arbetskraft 0,42 0,42 0,001 0,94

MVln 18,20 19,67 1,48 0,00

Risk 0,03 0,02 -0,003 0,00

Ålder 37,23 55,83 18,60 0,00

Tobin's Q 2,20 2,22 0,03 0,88

ROA 3,02 5,39 2,37 0,03

SSG 25,05 26,31 1,27 0,44
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Tabell 5 Korrelationsmatris mellan determinantvariablerna 

 

Som man kan se ur tabell 5 är den största korrelationen mellan marknadsvärdet och 

styrelsens storlek, vilket kunde vara väntat då större bolag ofta tenderar att ha större 

styrelser. Denna korrelation ligger dock vid 67 % vilket ännu inte kan anses vara en för 

hög korrelation för att resultaten skulle lida av det väsentligt. (Koop, 2008) Resten av 

variabelkorrelationer är låga. 

Tabell 6 Korrelationsmatris mellan värdevariablerna 

 

Samma sak gäller när man ser på tabell 6 och korrelationera mellan variablerna för 

värdeundersökningen, där alltså finansbranschen plockats bort. Inte heller här kan 

man finna alarmerande korrelationer. 

MVLN ARBKR STAT5-20 STAT20-50 STAT50- INSTANDL UTINSTANDL AGE STYRELSEST OBEANDL RISK

MVLN 1

ARBKR 0,09 1

STAT5-20 0,28 0,04 1

STAT20-50 0,25 -0,03 -0,04 1

STAT50- 0,25 0,01 -0,04 -0,03 1

INSTANDL 0,15 0,06 0,03 -0,02 -0,04 1

UTINSTANDL 0,01 -0,09 0,07 -0,05 -0,03 0,10 1

AGE 0,31 0,09 0,00 0,14 -0,07 -0,04 -0,07 1

STYRELSEST 0,67 0,03 0,15 0,17 0,14 0,11 0,08 0,18 1

OBEANDL 0,15 -0,03 0,05 0,09 -0,03 0,10 0,06 0,18 0,12 1

RISK -0,21 -0,11 -0,04 0,05 -0,07 -0,10 0,00 -0,22 -0,18 -0,14 1

TOBINQ KVANDL STYRELSEST OBEANDL MVLN ROA SSG

TOBINQ 1

KVANDL -0,03 1

STYRELSEST 0,00 0,27 1

OBEANDL 0,00 0,06 0,10 1

MVLN 0,18 0,37 0,66 0,14 1

ROA 0,13 0,11 0,03 0,04 0,21 1

SSG -0,20 0,01 0,04 0,00 -0,06 -0,34 1
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5 METOD 

Följande kapitel presenterar avhandlingens metodik samt modellerna för de olika 

regressionerna och deras hypoteser. 

5.1. Estimeringsmetoden 

Data är paneldata vilket innebär att det finns både tidsserie- och tvärsnittsegenskaper i 

data. När man gör en undersökning med paneldata finns det fyra alternativa metoder 

man kan använda. (Gujarati & Porter, 2009) 

1) Pooled OLS modell, där alla observationer slås ihop utan att ta i beaktande 
tvärsnitts- och tidsserieegenskaperna i data. 

2) Fasta effekternas minstakvadratsmetods dummyvariabel modell (LSDV), där alla 
observationer sammaförs, men varje tvärsnittsenhet har en egen (intercept) 
dummyvariabel. 

3) Fasta effekter inom-gruppen modell (WG), där man också sammanslår 
observationerna men för varje enhet uttrycks variablerna som en avvikelse från 
dess medelvärde. Sedan estimeras en OLS regression på sådana ”medelvärdes-
korrigerade” värden. 

4) Random effekter modell (REM), där man istället för att som i modell 2 ge varje 
enhet en egen specifik dummy, antar man att interceptvärdet är slumpmässigt 
plockat från ett större sampel, än det i undersökningen. 

Denna avhandling kommer att använda sig av den första modellen, det vill säga en 

Pooled OLS där observationerna poolas ihop samt GLS med random effekter. OLS, eller 

minsta kvadratmetoden gör några klassiska antagenade för modellen som bör 

uppfyllas. Dessa är (Koop 2008): 

 E(Yi) = βXi, y-variabeln skall ligga på regressionslinjen. 

 var(Yi) = σ2, variansen är den samma för alla observationer. 

 cov(Yi, Yj) = 0 för i ≠ j, observationerna är okorrelerade med varandra. 

 Yi är normalfördelad 

 Xi är icke stokastiska. 

Även ifall dessa antaganden inte fullständigt möts, kan man ändå få godtyckliga 

resultat med en OLS-regression. För att minska på problemen med möjlig 

heteroskedasticitet, som uppkommer då varianserna inte är samma och 



 

 

43 

autokorrelation, kommer även GLS-metoden, generaliserade minsta kvadratmetoden, 

att användas. GLS-metoden räknar ut feltermernas varians genom att minimera en 

viktad summa av deras kvadrater, då OLS-metoden endast räknar ut en oviktad. GLS-

metoden är därmed den effektivaste paneldatametoden. (Gujarati & Porter, 2009)  

Ett antagande som görs när man använder sig av den poolade OLS-metoden är att 

interceptet för alla företag i samplet är det samma, vilket ju inte fallet oftast är. Genom 

att använda sig av fasteffektmetoden eller randomeffektmetoden, varpå alla företag får 

ett eget intercept, kan man undvika detta problem. Adams & Ferreira (2009) gjorde en 

regression med fasta effekter för att minska på problem som uppstår av möjliga 

utelämnade företagsegenskaper och kan leda till korrelation mellan diversiteten och de 

övriga variablerna. Jag kommer att göra en GLS-modell med randomeffekter istället för 

fasta effekter, eftersom Hausman-testet inte förkastade randomeffektmodellen och 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar inte varierar mycket inom bolagen över tiden.  

Estimeringarna görs med hjälp av programmet Eviews. Eftersom en OLS-modell görs, 

även om modellen inte nödvändigtvis uppfyller alla givna antaganden, kommer 

medelfelen att korrigeras med hjälp av White period metoden, anpassad för paneldata, 

som antar att residualerna för tvärsnittet är heteroskedastiska och seriekorrelerade och 

räknar därmed ut robusta medelfel för ekvationen. Undersökningen kommer också att 

inkludera tidsdummyn i alla modeller, så att tidseffekternas inverkan tas i beaktande. 

5.2. Modellspecifikation 

Undersökningens avsikt är alltså att studera både vilka faktorer som determinerar den 

kvinnliga representationen i bolagsstyrelser samt sambandet mellan företagets värde 

och den kvinnliga representationen. Modellen för vad som determinerar den kvinnliga 

representationen är liknande som den som användes av Hillman et al. (2007) med 

vissa avvikelser som diskuteras senare. Modellen för företagets värde liknar modellerna 

som användes av till exempel Rose (2007) och Adams & Ferreira (2009). 

Alla modeller kommer att vara multipla regressionsmodeller, med paneldata. 

Undersökningen kommer att bestå av sju stycken regressioner, fyra som undersöker 

determinanterna och tre som undersöker sambandet mellan värdet och den kvinnliga 

representationen. De förklarande variablerna kommer att variera, men i de fyra första 

kommer andelen kvinnlig representation fungera som beroende variabel och i de 

följande två regressionerna företagets värde, den sista undersöker kausaliteten kring 
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sambandet mellan värdet och kvinnlig representation och kommer därmed ha andelen 

kvinnlig representation som beroende variabel. I en regression kring determinanterna 

kommer ägardata för ett år tidigare att användas, för att se ifall man kan anta att 

ägarnas inverkan på styrelsen inte direkt syns, utan först senare. Eftersom man också 

kunde anta att de beslut styrelsen gör, inte direkt syns i företagets värde, kommer även 

andelen kvinnlig representation fördröjas med ett år för att se dess inverkan på Tobin’s 

Q året efter. För att testa kausaliteten gällande sambandet mellan värdet och andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar har en regression med andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar som beroende variabel och ett Tobin’s Q värde för ett år innan 

använts. 

5.3. Modellerna 

I följande kapitel presenteras huvudmodellerna för bägge undersökningarna. 

Undersökningen kring den kvinnliga representationens determinanter kommer att 

göras med hjälp av åtta stycken regressioner där variablerna varierar, dessa olika 

regressions-modeller presenteras inte skilt, utan de kan avläsas från resultattabellerna. 

Modellen som presenteras innehåller alla variabler. 

5.3.1. Determinanter av kvinnlig representation (modell 1) 

Ekvationerna 1-4 undersöker vilka faktorer som determinerar den kvinnliga 

representationen i bolagsstyrelser. Nedan presenteras modellen i sin helhet, det vill 

säga med alla variabler medan resultaten presenterar de alternativa modellerna där 

endast vissa variabler plockats med.  

Ekvationerna 1-3 använder ägardata från tidsperiod t. 

                                                                      

                                                

                             

Ekvation 4 använder ägardata från tidsperioden t-1. 
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, där 

  = interceptet 

       = Den naturliga logaritmen av marknadsvärdet för företag i, tidsperiod t 

       = Andelen kvinnliga arbetstagare i företag is bransch under år 2009 

                         Dummyvariabel för statsägo, den är indelad i tre stycken, en 

för företag med 5-20 % statsägo, en för företag med 20-50 % statsägo och en för företag 

med över 50 % statsägo. Variabeln antar värdet 1 ifall företag is statsägo är inom den 

givna procenten under tiden t(t-1), annars värdet 0 

                                Sammanlagda andelen av de institutionella ägare som 

äger ≥ 1 % av företaget i under tidsperioden t(t-1) 

                                    Sammanlagda andelen av de utländska 

institutionella ägare som äger ≥ 1 % av företaget i under tidsperioden t(t-1) 

         Den naturliga logaritmen av företag is ålder räknat från grundningsåret, 

tidsperiod t 

              Antalet styrelsemedlemmar i företag i under tidsperioden t 

           Andelen oberoende styrelsemedlemmar i företag is styrelse under 

tidsperioden t 

        Företag is risk under tidsperioden t, räknat som standardavvikelsen på 

dagsavkastningen under tidpunkten t. 

            Dummyvariabler för branscherna, tidsperiod t 

    tvärsnittsdummyn 

    tidsdummyn 

εit = regressionens felterm 
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5.3.1.1. Skillnader till Hillman et al. (2007) 

Till skillnad från Hillman et al. (2007) som koncentrerade sig främst på att undersöka 

determinanterna ur ett resursberoendeperspektiv har jag valt att inkludera även 

ägardata och branschdata. Variablerna som även fanns i Hillman et al. (2007) 

undersökningen är; företagsstorleken, branschens arbetskraft, åldern, styrelsens 

storlek samt totala risken. Resten av variablerna har jag inte inkluderat antingen på 

grund av deras osignifikans eller också på grund av svårigheter att få tag på rätt data. 

En annan skillnad är den beroende variabeln. Hillman et al. (2007) använde en 

dummyvariabel som antog värdet 1 ifall styrelsen hade minst 1 kvinnlig medlem och 

annars värdet 0. Jag har i undersökningen valt att istället använda andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar, dels på grund av att man således kan se även mindre skillnader 

och dels för att det i slutskedet av tidsperioden fanns minst en kvinnlig styrelsemedlem 

i 84 % av bolagen, vilket skulle ha kunnat snedvrida resultaten. En annan skillnad är 

måttet på företagets storlek, där jag valt att använda marknadsvärdet istället för 

omsättningen. 

Andra undersökningar har funnit samband mellan företagets ägare och andelen 

kvinnlig representation samt branschen företaget verkar i. Därför valde jag att även 

inkludera dessa variabler. Den huvudsakliga modellen undersöker samma variabler 

som Hillman et al. (2007), medan de alternativa plockar med de övriga. Variabeln för 

statsägo är viktig i denna undersökning, då statsägda bolag har en annan princip i 

styrelsevalet och därmed kunde snedvrida resultaten. Därmed kommer statsägo 

variablerna att finnas med i alla regressioner. 

5.3.1.2. Hypoteser (1-5) 

Denna undersökning ställer flera hypoteser, då inte endast en variabels inverkan på 

den kvinnliga prestationen undersöks, utan flera. Hypoteserna testar ifall koefficienten 

för variablerna är olika från noll. 

Hypotes 1 antar att företagets storlek är positivt associerat med antalet kvinnliga 

styrelsemedlemmar. 
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Hypotes 2 antar att branscher med flera kvinnliga anställda också skulle ha flera 

kvinnliga styrelsemedlemmar. 

              

              

Hypotes 3 antar att andelen institutionella ägare inverkar på andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar. 

                 

                 

Hypotes 4 antar att andelen utländska institutionella ägare inverkar på andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar. 

                   

                   

Hypotes 5 antar att andelen statsägo inverkar på andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar. 

              

             

På basis av tidigare forskningar antas kontrollvariablerna; ålder, styrelsens storlek, 

andelen oberoende styrelsemedlemmar samt risken påverka andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar positivt. Av branscherna kan man vänta sig finna mer kvinnor i 

inom finans-, detaljhandelsbranschen samt utilities. 
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5.3.2. Inverkan på företagets värde (modell 2) 

Ekvation 5 och 6 undersöker sambandet mellan andelen kvinnliga styrelsemedlemmar 

och företagets värde, mätt som Tobin’s Q. I ekvation 6 undersöks ifall den kvinnliga 

representationen på sikt påverkar mer, då man nödvändigtvis inte direkt kan se en 

förändring i värdet då styrelsen gör långsiktigare beslut. Detta undersöks genom att 

fördröja andelen kvinnliga styrelsemedlemmar med ett år.  

                     (          )                                      

                                            

, där 

  = interceptet 

                           Andelen kvinnliga styrelsemedlemmar i företags is 

styrelse under tidsperioden t(t-1) 

              Antalet styrelsemedlemmar i företag i under tidsperioden t 

           Andelen oberoende styrelsemedlemmar i företag is styrelse under 

tidsperioden t 

       = Det logaritmerade marknadsvärdet för företag i, tidsperiod t 

       Avkastningen på det totala kapitalet, företag i, tidsperiod t 

       Skuldsättningsgraden för företag i, tidsperiod t 

            Dummyvariabler för branscherna, tidsperiod t 

    tvärsnittsdummyn 

    tidsdummyn 

εit = regressionens felterm 
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5.3.2.1. Hypotes (6) 

Hypotes 6 antar att andelen kvinnliga styrelsemedlemmar påverkar företagsvärdet. 

               

               

5.3.3. Kausaliteten (modell 3) 

Kausalitetstestet undersöker ifall man kan anta att företagets värde skulle påverka 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar, det vill säga ifall kvinnor söker sig till bolag som 

är mer värdefulla. Detta görs genom ekvation 7 genom att fördröja Tobin’s Q med ett år 

och använda andelen kvinnlig representation som beroende variabel. Variablerna är 

övrigt de samma som i modell 2. 

                                                                   

                                    

5.3.3.1. Hypotes (7) 

Hypotes 7 antar att företagets värde inverkar på andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. 
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6 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Resultaten för modell (1), 

ekvationerna 1-4, där determinanterna för den kvinnliga representationen undersöks 

presenteras först, varefter dessa resultat kort kopplas ihop med tidigare 

undersökningars resultat. Därefter presenteras resultaten för modell (2), ekvationerna 

5 och 6, som undersökte den kvinnliga representationens inverkan på företagets värde. 

Också dessa resultat jämförs med tidigare undersökningars resultat. Som tredje 

presenteras resultaten i kausalitetstestet, modell (3). Slutligen presenteras 

modelldiagnostiken för modellerna. En djupare genomgång av resultaten förs i kapitel 

7. 
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6.1. Determinanter för kvinnlig representation 

Tabell 7 presenterar de centrala resultaten för vad som determinerar kvinnlig 

representation i bolagsstyrelser på den finska börsen. Här presenteras resultaten från 

både pooled OLS-regressioner, samt GLS-regressioner med random effekter. Alla 

regressioner inkluderar tidsdummyn. I ekvation 4 har ägandet fördröjts med ett år för 

att kontrollera ifall ägarnas beslut syns senare och inte samma år och därmed kunde 

antas påverka värdet följande år. 

Tabell 7 Modell 1, resultat för ekvationerna 1-4 

 

(1) Determinanter av kvinnlig representation

Ekvation

Estimeringsmetod OLS GLS OLS GLS OLS GLS OLS GLS

Y-variabel

Mv (Ln) 0.007962

(0.1183)

0.009978

(0.0753)*

ArbKr (%) 0.030711

(0.5091)

0.032733

(0.4944)

DStat(5-20) 0.101562

(0.0013)***

0.077502

(0.1162)

0.122290

(0.0000)***

0.100754

(0.0308)**

0.131835

(0.0000)***

0.097039

(0.0598)*

0.124085

(0.0000)***

0.100350

(0.0166)**

DStat(20-50) 0.186881

(0.0005)***

0.174833

(0.0000)***

0.194333

(0.0003)***

0.185234

(0.0000)***

0.189935

(0.0009)***

0.187825

(0.0000)***

0.190837

(0.0001)***

0.166056

(0.0001)***

DStat(50+) 0.252158

(0.0000)***

0.248038

(0.0000)***

0.266029

(0.0000)***

0.270679

(0.0000)***

0.298223

(0.0000)***

0.299921

(0.0000)***

0.273380

(0.0000)***

0.282685

(0.0000)***

InstAndl (%) -0.056458

(0.4495)

-0.116989

(0.0358)**

-0.015523

(0.8394)

-0.026204

(0.6129)

UtInstAndl (%) -0.493934

(0.0521)*

-0.314105

(0.0607)*

-0.201416

(0.5550)

0.237624

(0.2591)

Age (Ln) 0.019995

(0.0615)*

0.017918

(0.0528)*

0.021933

(0.0370)**

0.021117

(0.0207)**

0.023871

(0.0374)**

0.022017

(0.0244)**

0.020764

(0.0602)*

0.021531

(0.0332)**

StyrelseSt 0.003236

(0.6985)

0.001288

(0.8587)

0.010043

(0.1910)

0.006057

(0.3548)

0.008639

(0.2387)

0.004899

(0.4594)

0.011033

(0.1653)

0.006182

(0.3376)

ObeAndl (%) 0.008583

(0.9202)

0.054114

(0.4415)

0.020251

(0.8217)

0.059814

(0.4064)

0.017866

(0.8417)

0.060294

(0.4123)

0.063455

(0.4669)

0.112866

(0.2714)

Risk -0.660311

(0.3152)

-0.292920

(0.5361)

-0.891842

(0.1867)

-0.503280

(0.2869)

-0.974919

(0.1685)

-0.467924

(0.3227)

-0.705812

(0.2571)

-0.283866

(0.5231)

Konstant -0.118446

(0.2517)

-0.189674

(0.0516)

0.00000

(0.9997)

-0.012736

(0.8750)

-0.000276

(0.9979)

-0.054671

(0.5549)

-0.047273

(0.6169)

-0.077542

(0.4453)

Branschdummy Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej

Ägandet fördröjt

med ett år
Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja

Tidsdummy Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Random effekt Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja

Observationer 510 510 510 510 510 510 408 408

Företag 102 102 102 102 102 102 102 102

R2 0.352668 0.236133 0.350964 0.238936 0.364647 0.244198 0.360635 0.247320

DW 0.533378 1.226009 0.543674 1.239358 0.555908 1.247177 0.603500 1.388319

Resultat från regressionerna 1-8 med pooled OLS och GLS random effekts. Robusta medelfel med White period används i alla regressioner

I regression 4 har ägandet fördröjts med ett år. P-värden för t-statistikan anges inom parentes, *, **, *** antyder signifikans på 10 %, 5 % och 

1 % nivå. Alla modeller (F-statistika) är starkt signifikanta. Variabler:  ArbKr (den procentuella andelen kvinnliga anställda), DStat (dummyvari-

abler för företag med statägo enlig procenten given i parentesen), InstAndl och UtInstAndl (totala procentuella andelen institutionella och

utländska instituionella ägare som äger över 1 % i bolaget), Age (enligt grundningsåret, logaritmerat), Risk (standardavvikelse på dagliga 

avkastningen).

1 2 3 4

KvAndl (%)
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Ur tabell 7 kan man se att faktorer som signifikant determinerar andelen kvinnlig 

representation i bolagsstyrelser är bolagets storlek, statsägo, inhemskt och utländskt 

institutionellt ägo samt bolagets ålder.  

Hypotes 1 antog att företagsstorleken skulle vara positivt associerad med kvinnlig 

representation. Större företag möter större press på legitimitet och press från 

omgivningen varpå man kunde anta att dessa med större sannolikhet har kvinnliga 

styrelsemedlemmar. Marknadsvärdet har enligt resultaten en positiv effekt, det vill 

säga det finns ett samband mellan större bolag och större andel kvinnliga 

styrelsemedlemmar. Detta betyder att man på en 10 % signifikansnivå kan förkasta 

nollhypotesen om att företagets storlek inte skulle inverka på andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar. Detta är dock inte en väldigt hög signifikans, vilket måste tas i 

beaktande. Variabeln är endast signifikant när man tar i beaktande företagsfasta 

effekterna. 

Hypotes 2 antog att den kvinnliga arbetskraften inom en bransch skulle inverka på 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar.  Här finner undersökningen inga signifikanta 

resultat på att det skulle vara så. Koefficienten är positiv, men eftersom p-värdet ligger 

vid 0,50 kan inte nollhypotesen förkastas. 

Hypotes 3 antog att andelen inhemska institutionella ägare skulle inverka på andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar. Resultaten visar att det, när man inkluderar random 

effekter, är så. Med en 5 % signifikansnivå kan man förkasta nollhypotesen och 

acceptera att andelen kvinnliga styrelsemedlemmar sjunker när andelen inhemska 

institutionella ägare ökar. En 10 % ökning i andelen institutionella ägare leder till en 1,2 

% sänkning i andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. Detta gäller ägare och styrelse 

samma år, när ägardata fördröjs med ett år är resultaten inte längre signifikanta. Vilket 

alltså tyder på att ägarnas beslut är direkta och genast påverkar styrelsens struktur. 

Hypotes 4 antog att andelen utländska institutionella ägare inverkar på andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar. Detta stämmer enligt undersökningen, både då man har 

med random effekter och inte har med. På en 10 % signifikansnivå kan man säga att 

när andelen utländska institutionella ägare ökar, minskar andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar. En 10 % ökning i andelen utländska institutionella ägare minskar 

på andelen kvinnliga styrelsemedlemmar med 3,1-4,9 %. Detta gäller också endast för 

ägarandelen samma år, det vill säga det tidsfördröjda ägandet har ingen signifikant 

inverkan på andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. 
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Hypotes 5 antog att statsägandet skulle inverka på andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar och som förväntat stämmer detta.  Enligt resultaten påverkar 

andelen statsägo väldigt signifikant andelen kvinnliga styrelsemedlemmar, bolag med 

över 50 % statsägo har kring 25 % flera kvinnliga styrelsemedlemmar, än bolag med 

mindre än 5 % statsägo. Detta är väntat då medeltalet av andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar ligger vid 15 %, medan bolag där staten är majoritetsägare, sedan 

år 2006, haft 40 % kvinnliga styrelsemedlemmar. Antalet bolag med 5-20 % statsägo 

under tidsperioden var 22 stycken, antalet med 20-50 % 19 stycken och antalet med 

över 50 % 15 stycken. Detta betyder att samplet var relativt litet men resultaten kan ses 

som riktgivande och de var enligt förväntningarna. 

Av kontrollvariablerna är endast ålder signifikant och antyder att äldre bolag skulle ha 

fler kvinnliga styrelsemedlemmar, eller att kvinnliga styrelsemedlemmar söker sig till 

äldre bolag. Variabeln var signifikant på en 5-10 % nivå i alla regressioner. Av 

branscherna låg ingen under en 10 % signifikansnivå, närmast kom detaljbranschen 

och transport, kommunikation och utilities bägge med ett p-värde på 0,11. 

Detaljbranschen koefficient var 0,094 och transport, kommunikation och utilities -

0,047. Resten av branscherna var inte nära 10 % signifikansen. Tidsdummyna visar en 

positiv trend i andelen kvinnliga styrelsemedlemmar, vilket är i linje med ökningen och 

de nya rekommendationerna. Resultaten visar att åren 2009, 2010 och 2011 starkt 

signifikant kan associeras med en ökning i andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. 

Alla modeller är signifikanta och förklaringsgraden, R2 ligger kring 35 % i OLS-

regressionerna och kring 24 % i GLS-regressionerna. För att kontrollera att inte 

statsägandet förklarar för mycket av modellerna, har jag testat med alternativa 

modeller där statsägandet tagits bort, vilket sänkte förklaringsgraderna till kring 20 % 

för OLS-regressionerna och 18 % för GLS-regressionerna. Därmed kan man inte säga 

att statsägot ensam skulle förklara allt. Att förklaringsgraden dock fortfarande är 

ganska låg kan bero på att det finns flera icke-observerbara företagsspecifika faktorer 

som inte tas upp i modellen. 

Som robusthetstest till dessa regressioner har jag också utfört probit-regressioner med 

en dummyvariabel för kvinnlig representation som beroende variabel, samma som 

Hillman et al. (2007) gjort. Dessa resultat varierade inte från de presenterade, samma 

variabler var signifikanta och förklaringsgraden sjönk en aning. Därför har jag valt att 

inte presentera dem. Den enda skillnaden var att variabeln som mäter styrelsens 



 

 

54 

storlek i dessa regressioner blev positivt signifikant, vilket tyder på att större styrelser 

oftare har åtminstone en kvinnlig medlem. 

6.1.1. Resultaten jämfört med tidigare studier 

När man jämför dessa resultat med resultat från tidigare undersökningar finns det 

vissa samband och vissa motstridigheter. Hillman et al. (2007) fann i sin undersökning 

att man med större sannolikhet finner kvinnliga styrelsemedlemmar i större bolag, 

bolag med större styrelser, äldre bolag samt bolag inom branscher med fler kvinnliga 

anställda. Kotiranta et al. (2007) jämförde variabelmedeltalen och kontstaterade å sin 

tur att bolag med kvinnlig ledarskap var signifikant mindre än bolag utan. Resultaten i 

denna undersökning pekar på att man i linje med Hillman et al. (2007) skulle finna fler 

kvinnliga styrelsemedlemmar i större och äldre bolag samt att bolag med åtminstone en 

kvinnlig styrelsemedlem har större styrelser. Enligt resultaten i denna undersökning 

finns det inget samband mellan andelen kvinnliga styrelsemedlemmar och andelen 

kvinnliga anställda i en bransch. Detta kan dock bero på det faktum att undersökningen 

inte hade tillgång till uppgifter om antal anställda skilt för varje år, och på grund av att 

vissa branscher hade en klart mindre andel i samplet. 

När det gäller ägardata så finner undersökningen motsatta resultat till de förväntade då 

både Gillan & Starks (2000) och Farrell & Hersch (2005) funnit ett positivt samband 

mellan institutionella ägare och diversitet samt kvinnliga styrelsemedlemmar, finner 

denna undersökning ett negativt samband. Tidigare undersökningar har poängterat att 

i och med ökad press på legitimitet och internationella bolagsstyrningsstandarder 

skulle även institutionella ägare värdesätta diversitet, vilket i detta fall inte tycks 

stämma. Orsakerna diskuretas närmare i kapitel 7.1 

 

 

 

 



 

 

55 

6.2. Inverkan på företagets värde 

Tabell 8 nedan presenterar ekvationerna som undersöker den kvinnliga 

representationens inverkan på företagets värde. I ekvation 6 har andelen kvinnlig 

representation fördröjts med ett år, för att se ifall beslut styrelsen gör påverkar först 

senare och inte samma år. 

Tabell 8 Modell 2, resultat för ekvationerna 5 och 6 

 

Av resultaten kan man avläsa att styrelsens storlek, marknadsvärdet samt 

skuldsättningsgraden och i vissa fall ROA, inverkar signifikant på företagets värde. När 

styrelsens storlek stiger, sjunker bolagets värde medan bolagets storlek i sin tur 

påverkar positivt på bolagets värde, eller att större bolag är med värdefulla än mindre. 

Här kan man dock fundera på sambandet mellan marknadsvärdet och Tobin’s Q, då det 

också är uträknat på basis av företagets marknadsvärde. Som robusthetstest gjordes 

regressioner med företagets omsättning som storleksmått, dessa uppnådde inga 

signifikanta resultat varpå man kan anta att ett visst samband mellan marknadsvärdet 

och Tobin’s Q inverkar på resultaten. Skuldsättningsgraden påverkar negativ då 

random effekterna inte tas i beaktande, medan dess inverkan blir positiv när de tas. Av 

(2) Kvinnliga representationens inverkan på värdet

Ekvation

Estimeringsmetod OLS GLS OLS GLS

Y-variabel

KvAndl (%) -0.621807

(0.4613)

-0.514850

(0.3787)

-0.360408

(0.6593)

-0.696379

(0.3249)

StyrelseSt -0.226575

(0.0128)**

-0.198295

(0.0020)***

-0.185752

(0.0393)**

-0.164366

(0.0090)***

ObeAndl (%) -0.405791

(0.5856)

0.002748

(0.9953)

-0.616372

(0.4671)

-0.084380

(0.8290)

Mv (Ln) 0.259638

(0.0004)***

0.538017

(0.0000)***

0.214705

(0.0040)***

0.446005

(0.0000)***

ROA 0.000487

(0.9709)

-0.016579

(0.0686)*

0.014621

(0.2821)

-0.004023

(0.6194)

SSG -0.018909

(0.0615)*

0.022574

(0.0282)**

-0.019933

(0.0681)*

0.024915

(0.0468)**

Konstant -0.628971

(0.6946)

-8.205528

(0.0000)***

0.063450

(0.9674)

-6.590592

(0.0003)***

Branschdummy Ja Ja Ja Ja

KvAndl fördröjt

med ett år
Nej Nej Ja Ja

Tidsdummy Ja Ja Ja Ja

Random effekt Nej Ja Nej Ja

Observationer 445 445 356 356

Företag 89 89 89 89

R2 0.243296 0.245377 0.255647 0.337656

DW 0.692804 1.392334 0.677585 1.353859

Resultat från regressionerna 5 och 6 med pooled OLS och GLS random effekts. 

Robusta medelfel med White period används i alla regressioner. P-värdet för

t-statistikan anges inom parentes, *, **, *** antyder signifikans på 10 %, 5 %

och 1 % nivå. Alla modeller (F-statistika) är starkt signifikanta.

5 6

TobinQ
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branscherna så visar detaljbranschen, servicebranschen och tillverkningsbranschen en 

signifikant positiv korrelation med företagets värde. 

Hypotes 6 som antog att den kvinnliga representationen skulle ha en inverkan på 

företagets värde erhåller inga signifikanta resultat. Koefficienten för KvAndl är negativ 

vilket skulle tyda på att andelen kvinnliga styrelsemedlemmar sänker på bolagets 

värde, men resultaten är inte statistiskt signifikanta. Detta sker inte heller då andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar fördröjs med ett år. Därmed accepters H0 för hypotes 6. 

Tidsdummyna visar att Tobin’s Q signifikant varit högst år 2008 och lägst 2009 för att 

därefter följa en signifikant stigande trend. 

6.2.1. Resultaten jämfört med tidigare studier 

Resultaten angående kvinnliga representationens påverkan på företagsvärdet är i linje 

med vad vissa tidigare undersökningar också kommit fram till. Rose (2007) hittade 

inget signifikant samband, vilket också gällde Adams & Ferreira (2009). Bägge två hade 

också ett negativt förtecken på koefficienten. Ahern & Dittmar (2011) fann signifikanta 

tecken på att andelen kvinnliga styrelsemedlemmar sänker på företagets värde. 

Intressant är att undersökningen fann motsatta resultat till Kotiranta et al.s (2007) 

undersökning som visade ett positivt samband mellan företagets lönsamhet och 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. Att denna undersökning inte hittade det är 

således intressant. Orsakerna till detta diskuteras närmare i kapitel 7.2 

De Andres et al. (2005) fann att större styrelser minskar på bolagets värde, vilket också 

i avhandlingens undersökning tycks vara fallet. Enligt Jensen (1993) blir en större 

styrelse mer symbolisk och tappar greppet om förvaltningsprocessen. Samma 

slutresultat kom Eisenberg et al. (1998) till då de undersökte detta samband på mindre 

bolag med mindre styrelser på den finska marknaden. Därmed kan man inte anta att de 

endast gäller större styrelser, vilket även denna avhandlings resultat indikerar. Carter 

et al. (2003) i sin tur fann ett positivt samband med företagets storlek och dess värde. 

Dessa resultat är således i linje med avhandlingens resultat. 
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6.2.2. Kausalitetstest 

För att testa kausaliteten har Tobin’s Q fördröjts med ett år och regresserats mot den 

kvinnliga andelen. Detta för att se ifall man kunde anta att kvinnliga 

styrelsemedlemmar söker sig till bolag med högre värde. 

Tabell 9 Modell 3, resultat för ekvation 7 

 

Tabell 9 presenterar resultaten i kausalitetstestet. Dessa är väldigt lika de som erhölls i 

ekvationerna 1-4, det vill säga man kan inte säga att företagets värde signifikant skulle 

inverka på andelen kvinnliga styrelsemedlemmar i framtiden. Därmed accepteras Ho
 

för hypotes 7, och inga slutsatser angående kausaliteten i denna undersökning kan 

dras. Detta har även varit fallet i tidigare undersökningar. 

 

 

(3) Kausaliteten

Ekvation

Estimeringsmetod OLS GLS

Y-variabel

TobinQt-1
-0.004561

(0.3432)

-0.001445

(0.6658)

StyrelseSt -0.001890

(0.8487)

-0.002020

(0.8052)

ObeAndl (%) 0.027940

(0.8002)

0.089993

(0.4146)

Mv (Ln) 0.024099

(0.0017)***

0.022461

(0.0015)***

ROA 0.001444

(0.1189)

0.000814

(0.0820)*

SSG 0.000489

(0.5376)

0.000613

(0.2117)

Konstant -0.351832

(0.0223)**

-0.388373

(0.0009)***

Branschdummy Ja Ja

Tidsdummy Ja Ja

Random effekt Nej Ja

Observationer 356 356

Företag 89 89

R2 0.215221 0.203630

DW 0.482089 1.381212

Resultat från regression 7 med pooled OLS och

GLS random effekts. Robusta medelfel med White

period används i alla regressioner. P-värdet för 

t-statistikan anges inom parentes, *, **, ***

antyder signifikans på 10 %, 5 % och 1 % nivå. Alla

modeller (F-statistika) är starkt signifikanta.

KvAndl (%)

7
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6.3. Modelldiagnostik 

Till följande diskuteras modellens godhet genom att olika modelldiagnostiska problem 

samt åtgärder för deras korrigering tas upp. 

6.3.1. Heteroskedasticitet 

Ett antagande när man gör en OLS-regression är att varianserna för feltermerna skall 

vara samma, det vill säga de skall vara homoskedastiska. Ifall detta inte uppfylls lider 

regressionens feltermer av heteroskedasticitet, feltermernas varians varierar bland 

observationerna. Detta gör att estimaten blir snedvridna och resultatens signifikans 

inte blir pålitliga (Koop, 2008). För att korrigera för möjlig heteroskedasticitet har 

feltermerna i modellerna korrigerats med White period, anpassat för paneldata, varpå 

möjligheterna att felaktigt förkasta nollhypotesen minskar. En annan åtgärd som tagits 

är att göra alternativa modeller med GLS istället för OLS, vilket inverkar på storleken 

av felet i feltermernas varians genom att minimera en viktad summa av residualernas 

kvadrater istället för att endast minimera en oviktad (Gujarati & Porter, 2009). Detta 

minskar ytterligare på problemen associerade med heteroskedasticitet. 

6.3.2. Autokorrelation 

Ett annat antagande för en OLS-regression är att feltermerna inte får vara korrelerade 

med varandra. Ifall de är det uppstår vad som kallas för autokorrelation. I 

tvärsnittsdata tenderar detta inte vara ett problem, men eftersom mitt data har både 

tvärsnitts- och tidsserieegenskaper kan man anta att en viss autokorrelation 

förekommer. Detta kan man även avläsa från Durbin-Watson statistikan i 

resultattabellerna. Ifall värdet ligger över 2 kan man anta att inga problem finns, 

medan problemen blir större ju närmare 0 statistikan går (Koop, 2008). 

Detta beror högst antagligen på att till exempel ägarandelarna och andelen kvinnliga 

samt oberoende styrelsemedlemmar inte förändras mycket årligen, vilket också gäller 

styrelsens storlek. Har ett företag en stor styrelse, är styrelsen stor även följande år. Då 

autokorrelation förekommer är inte OLS-estimatorn längre BLUE. Här har jag också 

valt att minska på problemen dels genom att använda White period, som korrigerar för 

seriekorrelation, och genom att även estimera modellerna med GLS. När GLS används, 

stiger DW till klart över 1, vilket är ett bättre tecken. Därmed borde resultaten lida av så 

lite autokorrelationsproblem som möjligt. 
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6.3.3. Normalitet 

Ett tredje antagande vid en OLS-estimation är att data är normalfördelat, det vill säga 

att de flesta observationer ligger nära medelvärdet och att de inte varierar allt för 

mycket från det. Ju större datasampel man har, desto bättre chans har man att uppnå 

normalfördelning. Ifall en fördelning inte är normalfördelad är den antingen skev eller 

kan ha en för hög eller låg topp, då lider samplet av skevhet eller kurtosis. När man ser 

på siffrorna för skevhet och kurtosis under kapitel 4.3 och tabell 3. kan man konstatera 

att många av variablernas skevhetssiffror avviker från 0 och kurtosisen från 3. Detta 

tyder på ett icke normalfördelat data. För att ytterligare testa ifall normalfördelning 

uppfylls har värden för Jarque-Bera testet presenterats. Jarque-Bera nollhypotesen 

säger att data är normalfördelat. Från tabell 3. kan man dock avläsa att alla Jarque-

Bera test förkastar nollhypotesen och därmed antagandet om normalfördelning. (Koop, 

2008) 

6.3.4. Multikollinaritet 

Multikollinaritet uppstår då ifall två eller flera förklarande variabler är högt korrelerade 

med varandra. Ifall en regression lider av multikollinaritet blir det svårt att säga klart 

vilken förklarande variabel som påverkar den oberoende variabeln. (Koop, 2008) 

Ett tecken på hög multikollinaritet är ett högt R2-värde samtidigt som få variabler är 

signifikanta, detta eftersom variablerna främst förklarar varandra. I detta fall borde 

multikollinaritet inte vara ett problem, eftersom R2-värdena är relativa och signifikanta 

resultat uppkommer. Ett annat sätt att kontrollera för multikollinaritet är att se på 

korrelationen mellan de olika variablerna. Ur tabell 5. och 6. under kapitel 4.3 kan man 

se att inga variabler har en hög korrelation med varandra. Därmed borde 

multikollinaritet inte vara ett problem i denna undersökning. 
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Följande kapitel analyserar och diskuterar resultaten. Resultaten för bägge 

undersökningarna diskuteras skilt, varefter en kritisk diskussion kring modellerna och 

resultaten förs. Eftersom kausaliteten inte kunde fastställas, kommer inte denna att 

diskuteras närmare. Slutligen presenteras förslag till fortsatt forskning. 

7.1. Determinanter av kvinnlig representation 

Tidigare undersökningar samt teorin kring resursberoende och agentteorin poängterar 

att styrelsen är ett ytterst viktigt organ för bolaget och dess sammansättning inte torde 

vara slumpmässigt utan ett resultat av den mest effektiva sammansättning av individer 

som kan ge bolaget värde. Genom att effektivast råda och ge anvisningar, skapa 

trovärdighet och tillföra kommunikationsmöjligheter och externa kontakter kan en 

styrelse vara värdefull för bolaget. (Hillman et al., 2007) Detta ligger i grunden till 

tanken om att det verkligen kunde finnas behov av mer diversitet i bolagsstyrelser och 

att man kunde tänka sig hitta determinanter för denna diversitet. Undersökningen fann 

tecken på att det de facto finns vissa gemensamma nämnare för styrelser med kvinnliga 

representanter och att dessa kan kopplas ihop med det som både resursberoendeteorin 

samt agentteorin säger. På den finska marknaden är dessa resultat de första, då tidigare 

undersökningar (Kotiranta et al. 2007) koncentrerat sig på hur värdet påverkas och 

endast på deskriptiv nivå sett på de övriga skillnaderna i bolagen. 

Enligt teorin skulle större bolag vara under större press från både allmänheten som 

från insidan. Allmänheten kanske sätter mer press på bolagets trovärdighet i och med 

att bolaget är mer synligt och mera kan påverka den allmänna ekonomin, samt visa 

exempel. Samtidigt kunde man också anta att agentproblemen i större bolag, med 

möjligtvis mer diversifierat ägande, också kunde bli mer väsentliga och därmed mer 

belasta bolaget. (Adams et al. 2010) I och med en mer diversifierad ägarstruktur kunde 

man också anta att en mer diversifierad styrelse bättre skulle representera ägarnas 

åsikter. Resultaten i undersökningen är i linje med detta i och med att de tyder på att 

större bolag skulle ha en större andel kvinnliga styrelsemedlemmar. Samma slutsats 

kunde dras om bolagets ålder, där även tidigare undersökningar funnit ett positivt 

samband med andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. (Hillman et al., 2007) 

Avhandlingens resultat indikerar på att bolagets ålder skulle vara positivt korrelerat 

med andelen kvinnliga styrelsemedlemmar, så att äldre bolag har fler. Ur ett 
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agentteoretiskt perspektiv kunde man anta att större bolag kräver mer monitorering på 

grund av större komplexitet (Adams & Ferreira, 2009) och då kvinnor i tidigare 

undersökningar visat sig vara hårdare på att monitorera, kanske de bättre passar in i 

stora bolags styrelser. Att tidigare undersökningar på finska marknaden funnit tecken 

på att kvinnor tenderar att sitta i mindre bolags styrelser (Kotiranta et al., 2007) kan 

bero på att denna undersökning endast tittade på börsnoterade bolag och inte mindre 

aktiebolag och att de börsnoterade på senare tiden varit under större press på att 

anställa kvinnliga styrelsemedlemmar. Därmed kanske de större bolagen delvis på 

grund av sina väsentligare agentkostander och press på ökad legitimitet varit snabbare 

på att svara på de allmännan anvisningarna av statsrådet och koden för finsk 

bolagsstyrning. 

När man fortsätter se på styrelsen ur ett resursberoendeperspektiv kunde man också 

anta att andelen kvinnliga anställda i branschen skulle kunna inverka på andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar, detta eftersom kvinnorna i styrelserna kunde fungera 

som förebilder för de anställda och visa tecken på att man i denna bransch eller företag 

har möjligheter att avancera och inte möts av ett glastak. Hillman et al. (2007) fann ett 

signifikant positivt samband mellan detta, vilket dock denna undersökning inte gjorde. 

Att ett samband i detta fall inte fanns, även om förväntningarna för det var positiva kan 

dels bero på datamaterialets omfång, då undersökningen endast hade tillgång till ett år 

av anställningsinformation. Detta kombinerat med det faktum att antalet kvinnliga 

styrelsemedlemmar under undersökningsperioden stigit radikalt, samtidigt som antalet 

anställda hållits konstant, kan spela stor roll. Dels kunde man också här fundera på 

kausaliteten, visst kan de vara så att i en bransch med fler kvinnliga anställda finns det 

fler kvinnliga styrelsemedlemmar, i och med att utbudet är större, men dels kan man 

också anta att kvinnliga arbetstagare också söker sig till branscher där det redan finns 

fler kvinnliga styrelsemedlemmar. Detta kunde vara en intressant synpunkt i 

framtiden. Undersökningen av Brammer et al. (2007) poängterade dock att en starkare 

determinant för kvinnlig representation än andelen ansällda i branschen är andelen 

kvinnliga kunder i branschen. De kom fram till att företag inom bank-, 

detaljhandelsbranschen och utilities skulle ha fler kvinnliga styrelsemedlemmar i och 

med att dessa branscher har mer kontakt med kvinnliga kunder. Detta passar också 

ihop med Hillman et al. (2007) resonemang om att kvinnor sköter 88 % av alla inköp, 

varpå en diversifierad styrelse skulle ha mer förståelse av dessa konsumenter.  Detta 

fann dock undersökningen inte heller några starka tecken på. Detaljbranschen hade en 
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positiv koefficient, men i och med osignifikansen (p-värde 0,11) kan man inte anta att 

denna bransch signifikant skulle inverka på andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. 

Att resultaten visade att andelen institutionella ägare korrelerar negativt med andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar var motstridigt till förväntningarna. Här hade 

undersökningen väntat sig, liksom tidigare undersökningar påvisat, att institutionella 

investerare de facto skulle värderar högre bolag med diversitet varpå man kunde anta 

att bolag med fler institutionella ägare skulle ha fler kvinnliga styrelsemedlemmar 

(Gillian & Starks, 2000 och Farrell & Hersch, 2005). I och med att diskussioner om 

diversitet varit aktuella skulle kanske investerare vilja investera mer i bolag med högre 

diversitet. Att resultaten dock visar att detta inte är fallet utan tvärtom visar att 

institutionella investerare sänker på antalet kvinnliga styrelsemedlemmar pekar på att 

de inte ser på diversiteten som ett investeringsbeslut. Detta kan bero på den rådande 

ekonomiska situationen, som gjort det mer kritiskt för institutionella investerare att 

hitta rätt värderade investeringsföremål istället för att se på dynamiken i bolagets 

styrelse. Under sämre ekonomiska tider kan det hända att institutionella investerare 

närmast koncentrerar sig på att generera vinst och måste enligt investeringspolicyn 

flytta investeringar från mer riskfyllda objekt till mindre riskfyllda. Detta kunde vara en 

orsak till att andelen de facto påverkas negativt, då Ahern & Dittmar (2011) fann att 

bolag med högre andel kvinnliga styrelsemedlemmar också är mer riskfyllda. Detta 

kunde inte denna undersökning ta ställning till, då variabeln för bolagets risk inte var 

signifikant. En annan orsak till detta kan vara det samband Hermalin & Weisbach 

(2003) fann med mer diversifierade styrelser och företag med små ägarandelar. Äger 

de institutionella stor del av företaget, blir ägandet inte lika diversifierat. Att statsägot 

var något som påverkade positivt och dessutom var starkt signifikant var i linje med 

förväntningarna och på grund av statens ägarpolitik diskuteras detta inte närmare i 

resultaten. Det som dock kan påpekas är att statsägande inte ensam förklarar andelen 

kvinnlig representation, i och med att förklaringsgraden för modellerna hölls vid en 

godtagbar nivå även utan denna kontrollvariabel. 

Att rekommendationerna insatta av både statsrådet och koden för finsk bolagsstyrning 

skulle inverka kan man se på tidstrenden, antalet kvinnliga styrelsemedlemmar har 

stigit signifikant årligen sedan år 2009. Kunde man således anta att större och äldre 

bolag bättre följt dessa rekommendationer, medan bolag med stor andel institutionella 

ägare inte följt dem? 
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7.2. Företagets värde 

Gällande huruvida den kvinnliga styrelserepresentationen kunde ha en inverkan på 

företagets värde var förväntningarna tvetydiga. Tidigare undersökningar har 

poängterat många fördelar med diversitet, samtidigt som även nackdelar kommit fram. 

Fördelarna poängterar att diversitet kunde öka på andelen innovationer, bidra med 

större kompetensbas och därmed vinna komparativa fördelar (Watson et al., 1993) 

samtidigt som andra konstaterat att diversitet även kan öka på konflikter i och med att 

olika tänkande och värderingar möts (Pelled 1996). Tidigare undersökningar har också 

poängterat att mer diversifierade styrelser effektivare skulle kunna råda och anvisa i 

och med nya tankesätt (Adams & Ferreira, 2009) och därmed öka på styrelsens och 

bolagets effektivitet. Å andra sidan kunde man tänka sig att ett företag genom att 

ständigt söka efter den bästa och mest effektiva styrelseuppsättningen, redan skulle ha 

en styrelse som arbetar så bra som möjligt för just sitt företag, varpå en yttre press på 

diversitet skulle skada företaget (Adams et al., 2010). Kotiranta et al. (2007) 

undersökte hur finska aktiebolags lönsamhet påverkas av kvinnligt ledarskap och kom 

till den slutsatsen att de var lönsammare. Denna undersöknings resultat är unika i och 

med att den gjorts med färskare data och på börsnoterade bolag, under en tidsperiod då 

kvinnlig representation i styrelser på grund av yttre påtryckningar och 

rekommendationer ökat tydligt. 

Undersökningen fann inget samband mellan företagets värde och andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar. Koefficienten för variabeln var negativ, men resultaten 

osignifikanta. Detta är i linje med tidigare undersökningars resultat. Rose (2007) fann i 

sin undersökning att andelen kvinnliga styrelsemedlemmar inte hade någon inverkan, 

vilket kunde tolkas bero på att de nya styrelsemedlemmarna snabbt anpassar sig till 

samma tankesätt och normer som de nuvarande och därmed inte medför de nyttor man 

kan nå med ökad diversitet. Adams & Ferreira (2009) fann att företag i och med en 

ökad kvinnlig representation, tappade värde, vilket de tolkade kunna bero på det 

faktum att kvinnor var hårdare på att monitorera bolagen. Liknande resultat kom 

Ahern & Dittmar (2011) till då de undersökte hur den norska marknaden reagerat på 

offentliggörandet av den lagstadgade kvoten för kvinnliga styrelsemedlemmar. Under 

dagen för annonseringen föll aktiepriset för de bolag som hade färre kvinnliga 

medlemmar mer och de långsiktiga resultaten visade att bolagen som hamnat anställa 

fler kvinnliga medlemmar för att komma upp till 40 % visade lägre Tobin’s Q värden. 

Detta var också något Farrell & Hersch (2005) konstaterade, nämligen att när 

diversiteten söks för fel orsaker och pressas på, minskar den på företagets värde i och 
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med att möjligtvis mindre kvalificerade personer anställs. De kunde dock inte påvisa att 

detta stämde, men konstaterade att yttre påtryckningar hade en inverkan då bolag 

slutade utnämna kvinnliga medlemmar när de fick kvoten full. Här kan man möjligtvis 

dra vissa paralleller till situationen i Finland, då koden för finsk bolagsstyrning 2008 

rekommenderade att bägge könen skall finnas med i styrelsen. Helt så är det dock inte 

på finska marknaden, om man ser på siffrorna i bilaga 1 som visar att andelen styrelser 

med fler än en kvinna också stigit jämt under undersökningsperioden. Samtidigt skall 

man inte heller glömma vilket marknadsläge undersökningen är gjord i, samtidigt som 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar 2008 började stiga, började marknaden i och 

med finanskrisen sjunka. Därför skulle det vara intressant att undersöka samma sak för 

en längre tidsperiod, en där man kunde kombinera både bra och dåliga marknadslägen.  

Resultaten påvisade att större bolag skulle vara mer värdefulla samtidigt som större 

styrelser skulle minska på bolagets värde. Eisenberg et al. (1998) fann detta stämma på 

den finska marknaden och bägge dessa påståenden är i linje med vad som konstaterats 

i tidigare undersökningar. Det som från början var ett intressant faktum var att man 

även konstaterat att kvinnliga styrelsemedlemmar oftare sitter i större styrelser, varpå 

man kunde tänka sig att de skulle korrelera negativt med företagets värde. Detta, ifall 

kvinnliga styrelsemedlemmar de facto sitter i större styrelser fann undersökningen inga 

tecken på. Att de kvinnliga styrelsemedlemmarna inte gör styrelsen större, kan i sin tur 

betyda att de ersätter en annan medlem som tillfört nytta till bolaget. Då borde den nya 

medlemmen kunna tillföra mer nytta en den gamla för att inverkan skall synas. I och 

med att ökningen varit stor under de senaste åren, kan även detta spegla sig i att nyttan 

inte syns, då de nya medlemmarna kanske är yngre och fortfarande oerfarna. Därmed 

kanske effekten först syns på långsikt. Tidstrenden visar dock en ökning i Tobin’s Q 

från och med 2009 tills 2011. Här kunde man evetuellt fundera ifall det finns ett 

samband mellan att andelen kvinnliga styrelsemedlemmar också ökat under denna tid, 

men att deras inverkan inte ännu hunnit med i företagets värde. Kotiranta et al. (2007) 

fann ett positivt samband mellan ett företag med kvinnliga ledare och dess lönsamhet 

när de undersökte finska aktiebolag. Därmed kanske man i framtiden kunde finna ett 

sådant samband även bland de börslistade. Kotiranta et al. (2007) använde främst ROA 

som lönsamhetsmått, vilket kan vara delorsak till de varierande resultaten. Att Tobin’s 

Q, som är kopplat till marknadsvärdet, för börslistade sjunkit under min tidsperiod är 

inte ovanligt, då börsen ibland i allmänhet sjunkit mycket. 
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7.3. Kritisk diskussion 

I detta kapitel presenteras möjliga problem med modellen och datasamplet, samt vilka 

följder dessa kan ha på resultaten och resultattolkningen. De största bristerna i 

undersökningen är följande: 

 Tidsperioden är kort och marknaden ostabil 

 Andelen kvinnliga styrelsemedlemmar har stigit ”onaturligt” 

 Sampelstorleken 

 Förenklat Tobin’s Q 

 Modelldiagnostiska brister 

Eftersom tidsperioden för undersökningen endast är 5 år, samtidigt som dessa 5 år 

kännetecknats av ostabilitet på marknaden kan man anta att detta påverkar 

trovärdigheten av resultaten. Samtidigt som marknaden gått ner i och med finanskrisen 

har andelen kvinnliga styrelsemedlemmar stigit dels på grund av onaturliga orsaker. 

Utan rekommendationen 2008 om att bägge könen skall vara representerade, skulle 

kanske andelen i dagens läge inte vara lika hög, varpå man lättare kunnat tolka en 

naturlig korrelation mellan de olika variablerna. Tidigare undersökningar har dock 

också haft kortare tidsperioder, men i och med att den finska marknaden är mindre 

jämfört med dem, har totala antalet observationer blivit mindre. En tidsperiod på 5 år 

och 89-102 bolag gjorde att undersökningens andel observationer varierade mellan 

455-510, om man jämför med Rose (2007) vars undersökning bestod av 443 

observationer är detta godtagbart, men till exempel Hillman et al. (2007) hade i sin 

undersökning 9722 observationer och Adams & Ferreira (2009) 8253 stycken. Med 

tanke på detta, kunde samplet i denna undersökning ha varit lite större, vilket kanske 

hade lett till fler signifikanta resultat. Att undersökningen dock kunde hitta signifikanta 

resultat på determinantsidan var positivt. På grund av den korta tidsperioden kunde 

inte heller kausalitetstestet göras med en längre fördröjning, eftersom detta skulle leda 

till enbart några år av observationer. 

Tobin’s Q har på grund av svårigheter att finna tillförlitligt data räknats ut som 

marknadsvärdet av det egna kapitalet genom bokvärdet, vilket inte är den normala 

definitionen på Tobin’s Q. I normala fall brukar Tobin’s Q räknas ut som 

(marknadsvärdet av det egna kapitalet + bokvärdet av det främmande)/totala kapitalet. 

Denna förenklade Tobin’s Q har dock också använts av Hillman et al. (2007) och den 
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slutliga modellen tar i beaktande det främmande kapitalet i och med en variabel som 

mäter skuldsättningsgraden. Därmed borde detta inte orsaka större problem. Man 

kunde dock få mer tillförlitliga resultat ifall man räknade om Tobin’s Q enligt den mer 

invecklade modellen. 

Utöver dessa brister lider modellerna av vissa modelldiagnostiska brister. 

Datamaterialet är inte normalfördelat och lider av problem med heteroskedasticitet och 

autokorrelation. Modellen lider inte av multikollinaritet, vilket konstaterades i kapitel 

6.3.4 och för att korrigera för normalfördelningen har logaritmerade värden använts 

där det är möjligt. Nästa åtgärd skulle vara att öka på sampelstorleken. För att 

korrigera för heteroskedasticitet och autokorrelation har de metoder Eviews erbjuder 

använts samtidigt som en alternativ modell med GLS-estimator gjorts. Detta borde 

minska på problemen och således kan man konstatera att allt som är möjligt för att 

korrigera problemen är gjort och resultatens tillförlitlighet torde inte minska på grund 

av modelldiagnostiska problem. Man skall dock komma ihåg att resultat som nu har 

endast en 10 % signifikansnivå skall accepteras med försiktighet och inga drastiska 

slutsatser har dragits på basis av dem. 

7.4.  Förslag till fortsatt forskning 

Även om denna avhandling gav nya intressanta resultat öppnade den också många nya 

möjliga infallsvinklar för framtida forskning. Att andelen kvinnliga styrelsemedlemmar 

i framtiden kommer att öka är ett faktum, men hur detta kommer att påverka 

företagets värde kan man inte på basis av denna undersökning säga. Eftersom 

undersökningsperioden inte var väldigt lång och andelen kvinnliga styrelsemedlemmar 

ökat markant under den, kan man kanske tänka sig att de beslut dessa medlemmar nu 

gör, inte kortsiktigt syns i bolagets värde. Därmed skulle en undersökning med en 

längre tidperiod kunna ge mera insyn i hur det sett ut i verkligheten. Något som kunde 

vara intressant att se på skulle vara hur de olika styrelsemedlemmarnas kopplingar till 

varandra samt deras ålder påverkar. Tidigare undersökningar har visat att styrelser 

med större korskopplingar är mer diversifierade och att diversifierade styrelser ofta är 

styrelser med yngre medlemmar. Att styrelser med yngre medlemmar är mer oerfarna 

kunde spela en roll när man ser på deras inverkan på bolagets värde. Samtidigt kanske 

man kunde få fram fler intressanta synvinklar genom att inte endast se på 

styrelsemedlemmens kön, utan också dennes utbildning. Sist och slutligen är det ju de 

icke-observerbara skillnaderna som spelar större roll. 
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Ägarnas inverkan på styrelsens diversitet kunde också undersökas närmare, är det så 

att ett mer spritt ägande också betyder mer diversitet i bolagsstyrelsen? Då större bolag 

har fler kvinnliga medlemmar, kunde man kanske tänka sig att detta är fallet. Att även 

se på hur familjeägandet påverkar andelen kvinnliga kunde vara intressant. 

Avhandlingen kunde inte heller svara på frågan om kausaliteten, är det så att kvinnor 

söker sig till större och äldre bolag eller är det så att dessa bolag oftare anställer 

kvinnliga styrelsemedlemmar? Samma sak gäller företagets värde, avhandligen hittade 

inget samband, vilket tidigare forskningar gjort men inte heller de har kunnat svara på 

frågan om kausaliteten. 
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APPENDIX 1 STYRELSESTRUKTUREN ENLIGT KÖN I FINLAND 
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APPENDIX 2 VARIABELMEDELTAL ÅRSVIS 

 

2007 2008 2009 2010 2011

Styrelse karaktärsdrag (alla företag)

Storlek 6,11 6,08 6,16 6,31 6,37

Kvinnor 11,96 % 11,94 % 14,44 % 17,03 % 18,87 %

Oberoende 94,31 % 95,33 % 95,24 % 95,21 % 95,74 %

Styrelse karaktärsdrag (ej finansbranschen)

Storlek 6,13 6,07 6,17 6,34 6,38

Kvinnor 12,05 % 12,29 % 14,58 % 17,51 % 19,07 %

Oberoende (%) 94,19 % 95,30 % 94,89 % 95,03 % 95,86 %

Företags egenskaper (alla företag)

Statsägo 3,54 % 3,31 % 3,31 % 3,22 % 3,24 %

Instit.ägo 11,38 % 11,16 % 11,16 % 11,66 % 13,59 %

Utl.inst.ägo 0,37 % 0,63 % 0,47 % 0,35 % 0,82 %

MV(ln) 19,39 19,37 18,68 19,07 19,26

ROA 8,36 5,48 1,14 4,25 4,22

SSG 22,87 27,53 27,44 25,24 24,66

Risk 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03

Ålder 48,51 48,29 49,29 51,51 51,29

Företags egenskaper (ej finansbranschen)

Tobin's Q 2,80 2,74 1,47 1,93 2,41

MV(ln) 19,37 19,54 18,66 19,05 19,24

ROA 8,44 5,77 0,84 4,34 4,50

SSG 22,36 27,37 28,25 25,36 24,00

Risk 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03
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APPENDIX 3 FÖRETAG I STUDIEN 

 

Företag Bransch Andel kvinnliga

styrelsmedlemmar

Företag Bransch Andel kvinnliga 

styrelsmedlemmar

Affecto Tillverkning 6,67 % Nordic Aluminium Tillverkning 25,00 %

Ahlstrom Tillverkning 6,19 % Norvestia Finans, försäkring

& fastighet

0,00 %

Aldata Solution Servicebranschen 5,00 % Okmetic Tillverkning 4,00 %

Alma Media Tillverkning 8,21 % Olvi Tillverkning 7,33 %

Amer Sports Tillverkning 14,29 % Oral Hammaslääkärit Servicebranschen 15,71 %

Aspo Tillverkning 10,00 % Oriola-KD Partihandel 13,57 %

Aspocomp Group Tillverkning 0,00 % Orion Oyj Tillverkning 19,05 %

Atria Tillverkning 6,19 % Outokumpu Tillverkning 41,07 %

Basware Servicebranschen 10,00 % Outotec Tillverkning 6,19 %

Biohit Tillverkning 5,71 % PKC Group Tillverkning 10,67 %

CapMan Finans, försäkring &

fastighet

16,67 % Pohjois-Karjalan

Kirjapaino

Tillverkning 16,19 %

Cargotec Transport, kommunikation

och utilities

9,05 % Pohjola Pankki Finans, försäkring

& fastighet

25,00 %

Cencorp Tillverkning 0,00 % Ponsse Tillverkning 17,33 %

Citycon Finans, försäkring

& fastighet

8,00 % Pöyry Transport, kommunikation

och utilities

14,29 %

Componenta Tillverkning 24,67 % QPR Software Servicebranschen 9,00 %

Comptel Servicebranschen 0,00 % Raisio Oyj Finans, försäkring &

fastighet / Tillverkning

19,33 %

Cramo Servicebranschen 2,86 % Ramirent Servicebranschen 16,38 %

Digia Servicebranschen 5,71 % Rapala VMC Tillverkning 2,86 %

Dovre Group (Proha) Servicebranschen 15,00 % Rautaruukki Partihandel 41,79 %

Elecster Tillverkning 14,00 % Raute Tillverkning 16,67 %

Elektrobit Tillverkning 0,00 % Revenio Group Partihandel 4,00 %

Elisa Transport, kommunikation

och utilities

20,38 % Ruukki Group Tillverkning /Bygg 12,69 %

Etteplan Servicebranschen 6,67 % Saga Furs Partihandel 16,67 %

Exel Composites Tillverkning 0,00 % Sampo Oyj Finans, försäkring

& fastighet

24,44 %

Finnair Transport, kommunikation

och utilities

35,00 % Sanoma Tillverkning 38,00 %

Finnlines Transport, kommunikation

och utilities

0,00 % Sievi Capital Finans, försäkring

& fastighet

0,00 %

Fortum Transport, kommunikation

och utilities

44,29 % Solteq Detaljhandel /

Serviebranschen

7,33 %

F-Secure Servicebranschen 23,33 % Soprano Servicebranschen 16,86 %

Glaston Tillverkning / Transport,

kommunikation och utilities

0,00 % Sponda Finans, försäkring

& fastighet

32,38 %

HKScan Tillverkning 11,33 % SSK Suomen Säästäjien

Kiinteistöt Oyj

Finans, försäkring

& fastighet

13,33 %

Honkarakenne Tillverkning 12,86 % Stockmann Oyj Detaljhandel 32,14 %

Huhtamäki Tillverkning 23,21 % Stonesoft Detaljhandel 0,00 %

Ilkka-Yhtymä Oyj Tillverkning 26,67 % Stora Enso Oyj Tillverkning 19,68 %

Incap Tillverkning 21,00 % Takoma Partihandel 0,00 %

Interavanti Finans, försäkring

& fastighet

0,00 % Talentum Tillverkning 10,00 %

Ixonos Servicebranschen 5,83 % Technopolis Finans, försäkring

& fastighet

10,00 %

Kemira Tillverkning 37,14 % Tecnotree Servicebranschen 0,00 %

Kesko Oyj Partihandel 14,29 % Teleste Tillverkning 10,00 %

Kesla Oyj Tillverkning 22,00 % Tieto Servicebranschen 13,29 %

Kone Tillverkning 28,16 % Tiimari Tillverkning 21,50 %

Konecranes Tillverkning 15,00 % Trainers' House Servicebranschen 16,67 %

Lassila & Tikanoja Transport, kommunikation

och utilities

14,67 % Tulikivi Bygg 14,29 %

Lemminkäinen Bygg 18,00 % UPM-Kymmene Tillverkning 22,79 %

Lännen Tehtaat Tillverkning 15,24 % Uponor Tillverkning 22,00 %

Marimekko Tillverkning 44,00 % Vacon Tillverkning 11,07 %

Martela Tillverkning 5,71 % Vaisala Oyj Tillverkning 15,71 %

Metso Tillverkning 24,44 % Viking Line Transport, kommunikation

och utilities

22,86 %

Metsä Board Tillverkning 11,11 % Wulff Partihandel 0,00 %

Neste Oil Tillverkning 39,64 % YIT Bygg 12,57 %

Nokia Tillverkning 21,58 % Yleiselektroniikka Partihandel 33,33 %

Nokian Renkaat Tillverkning 14,76 % Ålandsbanken Finans, försäkring

& fastighet

14,29 %


