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Sammandrag: Syftet med undersökningen var att fastställa vilka faktorer som påverkar 

andelen kvinnor i börsnoterade finländska företagsstyrelser samt vilka faktorer som påverkar 

kvinnornas ägarandelar i företagen. Idag är styrelsediversitet ett mycket omdiskuterat ämne 

och även om andelen kvinnliga styrelseledamöter har stigit är kvinnorna ändå färre än männen 

i företagsstyrelserna i Finland. 

Undersökningen omfattar 121 börslistade finländska företag. Data kring företagens 

ägarstruktur, styrelsestruktur och andel kvinnliga anställda har samlats in för år 2014. Denna 

undersökning fungerar som en uppföljning på Mäkinens undersökning om determinanter för 

kvinnlig styrelserepresentation från år 2012, med en utökning i form av en undersökning om 

faktorer som påverkar kvinnornas ägarandelar. 

Genom regressionsanalyser undersöks vilka faktorer som påverkar andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar samt vilka faktorer som påverkar kvinnornas ägarandelar. Ett samband 

kunde påvisas mellan variablerna statligt ägande, medelandelen kvinnliga styrelsemedlemmar 

inom branschen i fråga samt institutionella finländska ägare och den beroende variabeln andel 

kvinnliga styrelsemedlemmar. 

Denna undersökning presenterar unika resultat kring faktorer som påverkar kvinnornas 

ägarandelar på den finländska marknaden. Ett negativt samband mellan kvinnornas 

ägarandelar och företagets storlek kunde påvisas vilket antas kunna bero på att det påverkar 

företagets marknadsvärde negativt ifall kvinnliga styrelsemedlemmar väljs in i styrelsen för att 

uppfylla en kvinnokvot istället för att de väljs in på basen av sin kompetens. Inga andra 

variabler antydde något statistiskt signifikant samband. Kvinnornas ägarandelar var lägre än 

männens vilket antas bero på att kvinnorna är färre, men också på att de är relativt nya i 

styrelserna eftersom andelen kvinnliga styrelsemedlemmar ökat kraftigt på senaste år. 

Nyckelord: Bolagsstyrning, diversitet, corporate governance, ägarstruktur, agentteori, 
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1 INLEDNING 

Över hela världen har regeringar blivit mera uppmärkssamma på korrelationen mellan 

ekonomisk tillväxt och jämställdhet mellan båda könen (Economist 2006). Andelen 

kvinnor som är representerade i bolagsstyrelser är ett ämne som varit mycket på 

tapeten de senaste åren. Enligt Catalyst (2014) är andelen styrelseplatser som innehas 

av kvinnor 26,8 % i Finland, 27,0 % i Sverige och 40,5 % i Norge. Av siffrorna att döma 

är andelen kvinnor på styrelseposter helt klart lägre än andelen män. 

 Norge var det första landet i världen att införa en kvot för andelen kvinnor i 

bolagsstyrelser. Sedan år 2003 måste andelen kvinnor i en styrelse, ifall 

medlemsantalet överstiger nio medlemmar, vara åtminstone 40 % kvinnor. (Storvik 

och Teigen 2010) Flera undersökningar har gjorts kring kvinnor i styrelser och 

diversitet i styrelser. Resultaten är inte entydiga och man har inte kunnat bevisa något 

klart, positivt samband mellan kvinnliga styrelsemedlemmar och företagsvärdet. (Rose 

2007; Adams och Ferreira 2009) 

Enligt statsrådets principbeslut om regeringens jämställdhetsprogram 2012-2015 

(2012) tillämpas lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män när man skall tillsätta 

styrelsemedlemmar i företag som staten är delägare i. Huruvida det påverkar företaget 

positivt eller negativt att vara tvungna att välja in kvinnliga styrelsemedlemmar är svårt 

att avgöra. Andelen kvinnliga styrelsemedlemmar i statsägda företag uppgår dock 

redan till 40 % sedan år 2006. (Kotiranta, Kovalainen och Rouvinen 2007) 

 Bland annat Ahern och Dittmar (2012) har kommit fram till att styrelsemedlemmarna 

var yngre och mera oerfarna när flera kvinnliga styrelsemedlemmar valdes in i 

styrelsen. Unga och oerfarna styrelseledamöter kan å ena sidan ha en negativ effekt på 

företagsvärdet eftersom de kanske inte är tillräckligt kompetenta (Farrell och Hersch 

2005; Pelled 1996). Å andra sidan kan unga och oerfarna styrelsemedlemmar bidra 

med ett nytt tankesätt och nya innovationer (Rose 2007). 

Det är inte enbart andelen kvinnliga styrelsemedlemmar som varit i fokus i 

undersökningarna, utan flera undersökningar har gjorts kring hur diversitet i 

bolagsstyrelser påverkar företagets värde. Undersökningar har bl.a. gett resultatet att 

en mer diversifierad grupp har större förutsättningar att komma på nya idéer och 

innovationer (Rose 2007; Watson, Kumar och Michaelsen 1993; Erhardt, Werbel och 
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Schrader 2007). Nackdelar med diversiteten kan exempelvis vara sänkt prestation och 

mera emotionella konflikter (Pelled 1996; Adams och Ferreira 2009).   

1.1 Problemområde 

Tidigare undersökningar kring ämnet diversitet i styrelser har påvisat att diversitet i 

styrelsen har flera positiva faktorer såsom exempelvis bättre prestation hos ett företag 

med en mer diversifierad styrelse (Carter, Smikins och Simpson 2003). Vissa 

undersökningar har även visat att en diversifierad styrelse skulle inverka negativt på 

företagets prestation (Adams och Ferreira 2009).  

Som tidigare nämndes är andelen kvinnor i styrelser i Finland 26,8 % (Catalyst 2014). 

Enligt koden för finsk bolagsstyrning (2010) skall båda könen vara representerade i en 

styrelse.  T.ex. i Norge har man infört kvoter för hur stor andel av 

styrelsemedlemmarna som skall vara kvinnor och även i andra länder har man 

diskuterat att införa kvinnokvoter i styrelserna (Nekhili och Gatfaoui 2013). På senaste 

år har andelen kvinnor i styrelser stigit. Bland annat i statsrådets principbeslut om 

regeringens jämställdhetsprogram 2012-2015 (2012) tillfogades en åtgärd som skall 

garantera att andelen kvinnliga styrelsemedlemmar i alla börsbolag där staten är 

majoritetsägare skall vara minst 40 %. Enligt Kotiranta et al. (2007) har detta mål dock 

redan varit uppfyllt sedan år 2006. Undersökningar som fokuserar på tiden efter år 

2006 när andelen kvinnliga styrelsemedlemmar kraftigt ökade är få. Det är svårt att 

redan nu dra några slutsatser kring hur den kraftiga ökningen av kvinnliga 

styrelsemedlemmar påverkat företagen på den finländska marknaden. 

Mäkinen (2012) undersökte determinanter för kvinnlig styrelserepresentation samt 

kvinnornas inverkan på företagets värde för börsnoterade finländska företag. Denna 

undersökning fungerar som en uppföljning på Mäkinens undersökning, men utökar 

även undersökningen genom att studera kvinnornas ägarandelar i företagen. 

Många undersökningar som fokuserar på företagsvärdet och andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar har gjorts (Pelled 1996; Farrell och Hersch 2005; Adams och 

Ferreira 2009; Mäkinen 2012), men hittills finns inga publicerade undersökningar där 

skillnader mellan kvinnornas och männens ägarandelar i företagen studerats. Denna 

undersökning om kvinnornas ägarandelar är unik på den finländska marknaden. 

Diskussionen kring huruvida kvinnliga styrelsemedlemmar bör väljas in i en 

företagsstyrelse på basen av sin kompetens eller för att uppfylla en kvinnokvot väcker 
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frågor kring agentproblemet. Tidigare studier (Adams och Ferreira 2009; Virtanen 

2010) har kommit fram till att kvinnliga styrelsemedlemmar söker sig till 

övervakningsuppgifter och att kvinnorna utövar mera makt än männen. Ifall dessa 

påståenden stämmer kan man anta att kvinnornas ägarandelar sett till antalet röster 

skulle vara större än männens ägarandelar. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka vilka faktorer som påverkar andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar samt vilka faktorer som påverkar de kvinnliga 

styrelsemedlemmarnas ägarandelar i företaget. 

1.3 Kontribution  

Mäkinen (2012) har gjort en avhandling om determinanter för kvinnlig 

styrelserepresentation. Hon kom fram till att flera kvinnliga styrelsemedlemmar fanns 

inom större företag och inom äldre företag. Hon fann även att statsägda företag hade 

flera kvinnor och att institutionellt ägda företag hade färre kvinnliga 

styrelsemedlemmar. Mäkinens undersökning är den första publicerade 

undersökningen där andelen kvinnor i styrelser och deras påverkan på företagets värde 

bland företag på den finländska marknaden undersöks. Denna undersökning fungerar 

som en vidareutveckling av Mäkinens undersökning från år 2012. Faktorerna som 

påverkar andelen kvinnliga styrelsemedlemmar undersöks, men kvinnorna undersöks 

även ur ett agentteoretiskt perspektiv i och med att deras ägarandelar undersöks. 

Denna undersökning är den första på den finländska marknaden där de kvinnliga 

styrelsemedlemmarnas ägarandelar undersöks. 

1.4 Omfattning 

I denna studie undersöks företag listade på den finländska börsen. Eftersom samtliga 

företag på Helsingforsbörsen undersöks är det tämligen svårt att kategorisera dem 

enligt en viss bransch eller en viss storlek. Det slutgiltiga antalet företag som 

undersöktes var 121 stycken. För samtliga företag har data per 31.12.2014 samlats in. 
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1.5 Disposition 

Först presenteras styrelsen och styrelsesammansättningen utgående från den 

existerande teorin kring ämnet. Även teori kring diversitet och ägarstruktur tas upp i 

detta avsnitt. Därefter kommer tidigare studier som tangerar samma ämne att 

presenteras. I avsnitt fyra presenteras metodologin för denna undersökning och i 

avsnitt fem presenteras datamaterialet och deskriptiv statistik av värde för 

undersökningen. Slutligen presenteras resultaten i avsnitt sex och diskuteras sedan i 

avsnitt sju, där även idéer till vidareutveckling av ämnet presenteras. 
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2  TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer information om hur ett företag styrs och hur det påverkar 

företagets resultat att presenteras. Bl.a. styrelsen och företagsledningen kommer att 

presenteras samt faktorer som påverkar styrelsens sammansättning. Även styrelsens 

uppgifter samt teori kring styrelsediversitet och styrelsens ägarandel i företaget 

kommer att behandlas i detta kapitel. 

2.1 Corporate governance 

Corporate governance är ett engelskt begrepp som saknar någon egentlig svensk 

översättning. Corporate governance handlar om att separera ägarskap och kontroll. 

Enligt Shleifer och Vishny (1997) är corporate governance hur investerarna får 

företagsledningen att ge dem tillbaks sitt investerade kapital. Corporate governance har 

även definierats som ett kontrollsystem som övervakar ett företag. Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) definierar corporate governance 

som ”relationer mellan ett företags styrelse, dess aktieägare och andra intressenter. 

Corporate governance tillhandahåller också strukturen genom vilken företagets mål är 

definierade och sätten för att uppnå dem samt övervakande av prestation”. (Mallin 

2011) 

Corporate governance omfattar mera än bara förhållandet mellan styrelsen och 

aktieägarna. Det finns även andra intressenter så som lånegivare eller myndigheter och 

lagstiftare (Mallin 2011). Corporate governance är ett riskelement som påverkar 

företagets risk. Bra corporate governance handlar om att styra företaget så att man 

maximerar aktieägarnas intresse, dvs. maximerar aktievärdet och dividenden. (Monks 

och Minow 2008) Grundproblemet i corporate governance är tanken om att 

företagsledningen inte maximerar investerarnas intressen om de inte på något sätt är 

tvingade till det genom någon form av kontroll av investerarna. (Shleifer och Vishny 

1997) 

2.2 Agentproblemet 

Agentproblem uppstår i samband med separationen av ägarskap och kontroll. 

Agentproblemet går ut på att principalen, i detta fall aktieägaren, anställer en agent, i 

detta fall företagsledningen, som skall utföra en tjänst för principalens räkning. Denna 

tjänst involverar oftast någon typ av beslutsfattande i principalens räkning. Om båda 
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parterna vill maximera sin nytta så kommer agenten högst antagligen att handla på 

något sätt som inte maximerar principalens nytta (Jensen och Meckling 1976). 

Företagsledningens uppgift är att verka i aktieägarnas bästa intresse. Detta kan bli ett 

problem för aktieägaren att kontrollera eftersom han kanske inte är tillräckligt insatt i 

företaget för att kunna avgöra om företagsledningen handlar i enlighet med 

aktieägarnas intressen (Bodie, Merton och Cleeton 2009). Styrelsens uppgift är att 

övervaka och kontrollera företagsledningen. Styrelsen kan anställa och avskeda 

företagsledningen samt bestämma över företagsledningens kompensation (Fama och 

Jensen 1983). 

I allmänhet kallas kostnader som uppstår pga. konflikter mellan olika intressenter i ett 

företag för agentkostnader. Det finns olika former av agentkostnader. Exempelvis kan 

företagsledningen göra investeringar som inte gynnar aktieägarna utan istället ökar 

företagsledningens makt. Andra agentkostnader kan t.ex. vara när företagsledningen 

tar sig an riskfyllda investeringar som med hög sannolikhet ökar företagets värde, men 

som kan drabba lånegivarna vid en eventuell förlust. Företagsledningen i ett mycket 

skuldsatt företag kan placera om företagets tillgångar på ett sätt som ökar företagets 

aktievärde, men minskar företagets totala värde (Bodie et al. 2009). Enligt Jensen och 

Meckling (1976) omfattar agentkostnader tre faktorer. Kostnader för att övervaka 

agenten, kompensationskostnader åt agenten som är tillräckligt höga för att denne inte 

skall agera i sitt eget tycke, samt residual förluster. Residualförluster står för förluster 

som uppstår i och med att agenten inte helt och hållet handlar i principalens intresse.  

Agentteorin är intressant för denna undersökning i och med att kvinnornas ägarandelar 

i företagen undersöks. Eventuellt kan man anta att det finns skillnader i kvinnornas och 

männens ägarandelar. Eventuella skillnader kan antas bero på agentproblemet, 

kvinnorna har visat sig söka sig till övervakningskommittéer och att gärna ta på sig 

övervakande uppdrag (Adams och Ferreira 2009). Ifall kvinnorna utövar mera makt 

och övervakar mera än männen kunde man anta att de skulle inneha större ägarandelar 

än männen. 

2.3 Resursberoendeteorin 

Pfeffer (1972) presenterade resursberoendeteorin som går ut på att det finns ett 

ömsesidigt beroende mellan företag och externa enheter som kontrollerar viktiga 

resurser för företaget. Detta innebär att företag är öppna organisationer som behöver 

externa enheter för att överleva. Eftersom företaget ofta själv inte kan påverka dessa 
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enheter leder detta till stora utmaningar och kostnader för företagen. Genom att 

samarbeta med de parter de är beroende av kan företagen minska riskerna och använda 

nödvändiga resurser. Styrelsen är en essentiell mekanism för att inleda sådant 

samarbete. Passande styrelsemedlemmar kan ge företagen fördelar och få dem att 

minska på sitt beroende till externa källor. På grund av att omgivningen förändras, 

förändras också beroendet och behovet av vissa typer av styrelsemedlemmar. Ett 

företag som klarar av osäkerheter i sin omgivning bra, klarar sig också bättre på 

marknaden (Pfeffer 1972). 

Genom att välja de rätta styrelsemedlemmarna med rätt kontakter kan företaget 

minimera sina risker. Pfeffer och Salancik (1978) definierar tre fördelar företag kan få 

genom att utnyttja styrelsens kontakter. Dessa tre fördelar är: råd och anvisningar, 

legitimitet eller trovärdighet samt kanaler att förmedla information och få förhandsrätt 

till speciella kontakter eller stöd från viktiga parter utanför företaget.  Nackdelar med 

utnyttjande av styrelsens kontakter är att företaget tvingas ge upp en del av sitt 

oberoende (Hillman, Shropshire och Cannella 2007). 

2.4 Företagsledningen 

Ägaren till ett företag kan i många fall vara den som styr företaget, men framförallt i 

större företag delegerar ofta aktieägaren styrandet av företaget till en utomstående 

person. Företagsledningen, dvs. företagets verkställande direktör eller ekonomichef 

kan alltså ofta vara utomstående personer som inte äger aktier i företaget. Aktieägarna 

väljer i sin tur en styrelse som har som uppgift att kontrollera företagsledningen så den 

inte missbrukar sin makt eller fattar andra beslut som inte gynnar aktieägarna. (Bodie 

et al. 2009) 

Anledningar till att delegera företagsstyrandet är bl.a. att ägaren inte har personlighet 

att styra företaget, men nog ekonomiska förutsättningar för att äga aktier i det. En 

annan anledning till att delegera företagsstyrandet kan vara att för att kunna 

effektivisera produktionen är en ägarstruktur med många ägare mera lönsam än en 

ägarstruktur med få ägare. Ägarna kan också vilja diversifiera sin risk genom att sprida 

ut sitt ägande över flera företag. Genom att delegera styrandet kan ägarna veta relativt 

lite om företagets produktion och tillverkningsteknologi, vilket sänker kostnaderna för 

samlande av information. En femte anledning är att ägaren kan sälja andelar i företaget 

utan att det påverkar företagets produktion. Om ägaren inte känner till så mycket om 
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företagets teknologi påverkar det inte företaget ifall ägarna förändras. (Bodie et al. 

2009) 

2.5 Styrelsen 

Många undersökningar har gjorts om vilken roll som styrelsen egentligen har i 

företaget. Att hitta något entydigt svar på denna fråga är svår och undersökningarna 

har istället fokuserat på skillnader mellan styrelser och ifall dessa skillnader leder till 

skillnader i hur företag fungerar och presterar (Adams et al. 2010). Enligt Brickley, 

Coles och Terry (1994) har styrelser med fler oberoende medlemmar större tendens att 

alliera sig med företagsledningen än med aktieägarna, gentemot styrelser med fler 

beroende medlemmar. Detta eftersom företagsledningen ofta kan påverka vem som 

sitter i företagsstyrelsen och styrelsemedlemmar som inte sitter med i 

företagsledningen ofta innehar aktier i företaget. Brammer, Millington och Pavelin 

(2007) kom fram till att ju större styrelserna blir med fler oberoende medlemmar, 

desto mera diversifierade är de. Mera diversifierade styrelser påverkar företagets 

prestation positivt enligt Carter et al. (2003), medan Adams och Ferreira (2009) fann 

ett negativt samband mellan diversitet i styrelsen och företagets prestation. 

Enligt Adams och Ferreira (2007) har styrelsen två roller, en övervakande roll och en 

rådgivande roll. Styrelsen är den slutgiltiga lagliga auktoriteten i ett företag när det 

kommer till beslutsfattande. Styrelsen måste granska och godkänna fundamentala 

operativa och finansiella beslut och andra planer och strategier som påverkar företaget. 

Att aktivt delta i företagets beslutsfattande karaktäriserar styrelsens övervakande roll 

(Adams och Ferreira 2007). I styrelser med fler kvinnliga medlemmar är styrelsen 

bättre på att övervaka företagsledningen. I och med att företagens ekonomiska aktivitet 

blir allt större, ökar också agentkostnaderna (Adams, Hermalin och Weisbach 2010). 

Den rådgivande rollen tar sig mera uttryck i att styrelseledamöterna ger råd åt 

ledningen och visar hur ledningen skall fatta beslut. Styrelsemedlemmarna är beroende 

av informationen som ledningen ger eftersom de kanske har ett heltidsjobb i något 

annat företag samtidigt och kanske inte är så insatta i just det företagets information 

(Adams och Ferreira 2007). 

2.5.1 Den finländska styrelsen 

Enligt kod för finsk bolagsstyrning (2010) ansvarar styrelsen för bolagets förvaltning 

och för att verksamheten är koordinerad på ett sätt som uppfyller ändamålen. 
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Styrelsens uppgift är att övervaka företagets operativa ledning, tillsätta och avskeda 

verkställande direktören, godkänna företagets strategiska mål och 

riskhanteringsprinciper samt se till att ledningssystemet är fungerande. God 

bolagsstyrning innebär att styrelsen ser till att företaget fastställer värden att följa i sin 

verksamhet. (Kod för finsk bolagsstyrning 2010) 

Enligt koden för finsk bolagsstyrning (2010) skall styrelsen även skriftligt fastställa alla 

styrelsemedlemmarnas arbetsuppgifter och ansvarsområden i en arbetsordning. 

Utgående från arbetsordningen kan företagets ägare få information om styrelsens 

arbete och bedöma hur väl de sköter sina uppgifter. I koden framkommer också att 

styrelsen bör uppge hur många möten de haft och när mötena hållits så att det skall 

vara lättare för företagsägarna att bedöma styrelsemedlemmarnas prestation. 

I allmänhet består styrelsemedlemmarna i finländska noterade företag av externa (dvs. 

oberoende) styrelsemedlemmar. I vissa företag kan verkställande direktören vara med i 

styrelsen. I koden framkommer också att den som väljs in i styrelsen skall ha den 

kompetens som styrelseuppdraget kräver samt tillräckligt med tid för uppdraget. Bägge 

könen skall vara representerade i styrelsen. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är 

ett år. Samma styrelsemedlem kan sitta flera mandatperioder i samma styrelse. Det är 

av intresse för denna undersökning att man i koden skriver att båda könen skall vara 

representerade i styrelsen. Eventuellt kan man anta att detta påverkat andelen kvinnor 

i företagsstyrelserna. (Kod för finsk bolagstyrning 2010)  

2.6 Styrelsens struktur 

Olika faktorer har använts för att kunna förklara styrelsens struktur. Flera 

undersökningar har också gjorts för att förklara hur styrelsens struktur påverkar 

styrelsens prestation. De tre huvudsakliga faktorerna som undersökts är: storlek 

(Jensen 1993; Eisenberg, Sundgren och Wells 1998), sammansättning (Sander och 

Carpenter 1998) samt intern struktur och funktion (de Andres, Azofra och Lopez 

2005). De följande avsnitten kommer att fokusera på olika faktorer som påverkar 

styrelsens struktur. Eftersom denna undersökning fokuserar på diversiteten och 

ägarandelen bland styrelsemedlemmarna kommer dessa två ämnen att behandlas lite 

grundligare. 
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2.6.1 Styrelsens storlek 

I allmänhet har undersökningar tytt på ett negativt samband mellan styrelsens storlek 

och företagets värde. (Jensen 1993; Yermack 1996; de Andres et al. 2005). Enligt 

Jensen (1993) kan styrelsens storlek leda till informationsproblem. I stora företag med 

stora styrelser är det ofta den verkställande direktören som bestämmer 

föredragningslistan för styrelsemöten och det är därmed han som bestämmer mängden 

information som delges åt styrelsemedlemmarna. När styrelsemedlemmarna inte får all 

information leder det till att de presterar dåligt, även om de skulle vara mycket 

kompetenta som styrelsemedlemmar. Jensen menar också att för stora styrelser har en 

negativ effekt på styrelsens prestanda. Det är lättare för den verkställande direktören 

att kontrollera styrelsen ifall styrelsemedlemmarna begränsar sig till 7-8 stycken 

(Jensen 1993). 

Företagets storlek påverkar också hur företaget ser på styrelsens storlek (Eisenberg et 

al. 1998). Orsaker till att styrelsens storlek påverkar dess prestanda är huvudsakligen 

att en stor styrelse leder till kommunikationsproblem och koordinerande av 

styrelsemedlemmarna samt att det är svårare för styrelsen att kontrollera 

företagsledningen, vilket leder till agentkostnader (Eisenberg et al. 1998). Brammer et 

al. (2007) konstaterar att större styrelser tenderar att vara mer diversifierade. 

2.6.2 Styrelsens könsdiversitet 

Adams och Ferreira (2009) kom fram till att kvinnor uppför sig på ett annat sätt än 

män när de är medlemmar i en styrelse. Kvinnor visade sig kontrollera 

företagsledningen mera än männen. Man hittade dock inga bevis på att en 

könsdiversifierad styrelse skulle ha en positiv inverkan på företagets värde och 

prestation. 

Carter et al. (2003) fann ett positivt samband mellan diversitet i styrelsen och 

företagets värde. Enligt Brammer et al. (2007) är andelen kvinnor i styrelser större 

inom bl.a. detaljhandel, media och banker. Enligt Brammer et al. (2007) är kvinnor i 

styrelsen mera positivt förknippade med företag som har närkontakt till sina kunder än 

med företag som är aktiva inom en bransch med mycket kvinnlig arbetskraft. Detta 

skulle innebära att ett företags diversitet påverkas av företagets affärsmiljö och hur 

diversifierade deras kunder är. Hillman et al. (2007) fann att stora företag med stora 
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styrelser samt företag med flera kvinnliga anställa tenderar att ha fler kvinnor i 

styrelsen. 

2.6.3 Beroende och oberoende styrelsemedlemmar 

Beroende medlemmar kallas medlemmar som har någon koppling sedan tidigare till 

företaget. De kan t.ex. äga aktier i företaget. Oberoende medlemmar är i sin tur 

medlemmar som inte har något förhållande till företaget (Adams och Ferreira 2009). 

Enligt koden för finsk bolagsstyrning (2010) är en styrelsemedlem beroende om: han 

har ett anställnings- eller befattningsförhållande med företaget nu eller har haft det de 

tre senaste åren, han av företaget eller personer som hör till företagets operativa 

ledning får ersättning för uppdrag som inte ansluter sig till styrelseuppdrag eller annan 

rådgivning, han sitter i den operativa ledningen för ett annat företag som har eller 

under de tre senaste åren har haft ett betydande kund-, leverantörs- eller 

samarbetsförhållande med företaget, han hör till den operativa ledningen i ett företag 

vars styrelsemedlem hör till den operativa ledningen i hans företag, han under de tre 

senaste åren har fungerat som företagets revisor, han är medarbetare till den 

nuvarande revisorn eller anställd eller medarbetare i ett revisorssamfund som under de 

tre senaste åren har fungerat som företagets revisorer.  

Huruvida det påverkar företagets värde om styrelsemedlemmarna är beroende eller 

oberoende är inte klart fastslaget. Exempelvis de Andres et al. (2005) fann inget 

samband mellan styrelsemedlemmarnas oberoende och företagets värde. Enligt Fama 

och Jensen (1983) känner interna medlemmar till mera om företaget, medan 

utomstående styrelsemedlemmar inte är beroende av företaget och därför kan se 

företaget med andra ögon och erbjuda en större nytta. Interna medlemmar har 

eventuellt en större makt i företaget än oberoende medlemmar eftersom de känner till 

mera information om företaget. De oberoende medlemmarna å sin sida kan 

komplettera med kunskap om andra saker än de interna inom företaget (Fama och 

Jensen 1983). 

Adams och Ferreira (2009) menar att kvinnliga styrelsemedlemmar på ett sätt kan 

anses vara oberoende eftersom de inte rör sig i samma kretsar som manliga 

styrelsemedlemmar. Carter et al. (2003) menar vidare att kvinnor i medeltal är yngre 

och rekryterade utanför företaget och att de därför skulle kunna anses vara mera 

oberoende än manliga styrelsemedlemmar. Brammer et al. (2007) finner också ett 

samband mellan mera diversifierade styrelser och oberoende styrelsemedlemmar. 
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Carter et al. (2003) menar att en diversifierad styrelse kan anses vara en oberoende 

styrelse eftersom en mera otippad styrelsemedlem tänker annorlunda än en traditionell 

styrelsemedlem. En oberoende och annorlunda styrelsemedlem skulle eventuellt kunna 

anses vara en perfekt styrelsemedlem eftersom han tänker på ett annat sätt som kan ge 

mervärde för företaget. I det stora hela kan styrelsemedlemmar som på pappret är 

oberoende också bli beroende eftersom de med tiden utvecklar egna åsikter och tankar 

kring företaget och antagligen förr eller senare kommer att välja vilken sida de hör till 

inom företaget (Monks och Minow 2008). 

2.7 Ägarstrukturens inverkan 

Hur ägarstrukturen påverkar företaget kan delas upp i två delområden. Dels har man 

undersökt hur hela företagets ägarstruktur påverkar företaget och dels har man 

undersökt hur företagsstyrelsens ägarandelar påverkar företaget. Hurdana företagets 

ägare är kan påverka styrelsens sammansättning. 

Traditionellt har ägande bland företagsledningen ansetts öka övervakningen och ge 

upphov till en ökad vilja att ta risker. Detta ska kunna minska agentkostnaderna och 

leda till ökat företagsvärde. Man har inte kunnat hitta några speciella skillnader mellan 

företag med stora blockägare och företag med ledningsägare. Vissa undersökningar har 

påvisat att stora blockägare påverkat företagets prestation positivt medan andra 

undersökningar inte hittat något samband. (Krivogorsky 2006)  

Turki och Sedrine (2012) menar att ett av de huvudsakliga problemen inom corporate 

governance inte är att kontrollera företagsledningen utan att expropriation bland 

minoritetsägare är det verkliga problemet. La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer och 

Vishny (2000) fann att koncentrerat ägande ger insiders möjligheten till expropriation. 

De menar att koncentrerat ägande kan leda till att blockägarna drar nytta av privata 

fördelar på bekostnad av minoritetsägarna. 

Enligt Gillan och Starks (2000) värdesätter institutionella ägare diversifierade styrelser 

vilket innebär att ägarstrukturen påverkar styrelsens diversitet. Farrell och Hersch 

(2005) hittade ett positivt samband mellan kvinnliga styrelsemedlemmar och andelen 

institutionella ägare. Bland annat Dobbin och Jung (2011) fann att kvinnliga 

styrelsemedlemmar hade ett positivt samband med institutionella ägare. De menar att 

institutionella ägare pressar företagen till att välja kvinnliga styrelsemedlemmar. Även 
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Farrell och Hersch (2005) påstår att genom att ha kvinnliga styrelsemedlemmar ger 

företagen positiva signaler åt institutionella investerare. 

Nekhili och Gatfaoui (2013) skriver att flera studier visat att kvinnliga 

styrelsemedlemmar är vanligare inom familjeägda eller familjekontrollerade företag. 

Detta beror på att kvinnorna ofta rekryteras inom familjen. Risken med detta skulle 

eventuellt kunna vara att okvalificerade familjemedlemmar väljs in i styrelsen. 

2.7.1 Styrelsens ägarandel 

Eventuellt kan man anta att ägarstrukturen påverkar styrelsen eftersom företagets 

ägare väljer styrelsemedlemmarna. Insider dominerande styrelser hittas oftare i företag 

med aktiva ägare och där verkställande direktören äger en stor del av företaget, medan 

större och äldre företag oftare har en sakkunnig ledning med små ägarandelar och 

mera oberoende styrelsemedlemmar. (Hermalin och Weisbach 2003)  

För att minimera agentkostnaderna kan företagsledningen eller företagsstyrelsen ges 

aktieandelar i företaget i fråga som kompensation för sitt arbete. Genom att ge 

ledningen eller styrelsemedlemmarna aktieandelar minimerar man risken att de agerar 

i sina egna intressen eftersom även de vill maximera aktievärdet på sina aktieandelar. 

Styrelsemedlemmar med aktieandelar i företaget har även en större chans att influera 

beslutsfattandet i företagsledningen (Mallette och Hartman 2008). Monks och Minow 

(2008) skriver att vissa företag väljer att endast betala sina styrelsemedlemmar genom 

att ge dem aktier i företaget istället för att ge dem betalt i form av lön eller bonusar.  

Seyhun presenterade 1998 en teori om att företagsledningen justerar sina ägarandelar 

för att reflektera graden av avvikelser mellan marknadsförväntningarna och insider 

informationen angående företagets framtida prestation. 

Turki och Sedrine (2012) menar dock att om företagsledningen innehar en stor del av 

aktierna i företaget blir det svårare för utomstående ägare att utöva kontroll över 

företaget. Morck, Shleifer och Vishny (1988) menar att ägande bland styrelsen eller 

företagsledningen kan ha en positiv effekt ifall de äger en relativt liten del av aktierna. 

Om de äger stora aktieandelar blir entrenchment effekten större och samma problem 

som Turki och Sedrine nämnde uppstår. Turki och Sedrine (2012) fann också att 

styrelsestrukturen hade ett negativt samband med ägarkoncentrationen. 
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Nekhili och Gatfaoui (2013) undersökte även ifall företagsledningens ägarandel 

påverkade andelen kvinnor i styrelsen och fann delvis belägg för att en företagsledning 

som äger aktier i företaget har större tendens att välja in kvinnor i styrelsen. Adams och 

Ferreira (2009) fann även belägg för att kvinnor mera sällan deltar i 

kompensationskommittéer i företagen och att kvinnliga styrelsemedlemmar hade ett 

positivt samband med aktiebaserad kompensation. De fann även att mera 

diversifierade styrelser oftare hade aktiebaserad kompensation. Nekhili och Gatfaoui 

(2013) fann även att kvinnor i kompensationskommittéer associerades med lägre lön 

för företagsledningen, lägre bonusar och även lägre kompensation överlag.  

Utgående från dessa tidigare studier kan man dra slutsatsen att styrelser med kvinnliga 

styrelsemedlemmar oftare har aktiebaserad kompensation framom 

penningkompensation eller bonusar. Kvinnorna verkar också påverka kompensationen 

till det lägre ifall de är med i kompensationskommittéer. Man kan alltså dra slutsatsen 

att ifall de kvinnliga styrelsemedlemmarna äger aktier i företaget finns en stor risk att 

dessa aktieandelar är kompensation för styrelsearbetet.  

2.7.2 Finländska staten som ägare 

Att staten är en ägare i företaget kan också tänkas påverka styrelsesammansättningen. 

Staten tillämpar jämställdhetslagen i sitt val av styrelsemedlemmar. Enligt statsrådets 

principbeslut om statens ägarpolitik (2011) skall de huvudsakliga anledningarna till att 

en styrelsemedlem väljs in i styrelsen vara medlemmens erfarenhet och sakkunnighet, 

säkerställande av ett gott samarbete och mångsidigt kunnande samt att statsrådets 

princip gällande jämställdhet följs. Tidigare rekommenderades att företagen följde 

lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor.  I lagen står det så här om andelen 

kvinnor och män i styrelser: 

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)) 

I statsrådets principbeslut om regeringens jämställdhetsprogram 2012-2015 (2012) 

tillfogades dock en åtgärd som skall garantera att andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar i alla börsbolag där staten är majoritetsägare skall vara minst 40 %. 

Enligt Kotiranta et al. (2007) har detta mål dock redan varit uppfyllt sedan år 2006. 

När man föreslår styrelsemedlemmar till företag där staten är minoritetsägare skall 
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man göra det så att man håller fast vid jämställdhetsmålen. Detta innebär att statsägda 

företag antagningsvis har flera kvinnor i sina styrelser och att statsägandet kan antas 

påverka antalet kvinnliga styrelsemedlemmar. 

2.7.3 Styrelsens och företagsledningens kompensation 

I takt med att företagsledningens kompensationer ökat har också antalet 

undersökningar kring detta ämne ökat markant de senaste 20 åren (Barontini och 

Bozzi 2011).  Traditionellt har företagsledningen och styrelsen erhållit kompensation i 

form av betalning. På senare tid har det blivit allt vanligare att kompensera 

företagsledningen och styrelsemedlemmarna i form av aktier eller optioner i företaget. 

(Monks och Minow 2008) På detta sätt vill man även försöka minska agentkostnaderna 

genom att ge styrelsen och företagledningen aktier i företaget (Mallette och Hartman 

2008). 

Att mäta hur stor makt en aktieägare i företaget har är relativt lätt om företaget har ett 

system där en aktie motsvarar en röst. I Europa är det dock ganska vanligt att ha olika 

former av aktier med olika antal röster per aktie, vilket gör det svårare att mäta graden 

av kontroll en aktieägare innehar (Barontini och Bozzi 2011). Man bör ta eventuella 

kompensationsprogram i beaktande när man undersöker ägarandelarna i ett företag 

eftersom en styrelsemedlem kan ha erhållit sina ägarandelar som kompensation och 

alltså inte köpt dem självmant. 

2.8 Diversitet 

I följande avsnitt kommer för- och nackdelar med diversitet samt hur de påverkar 

styrelsens uppgifter att behandlas. I detta avsnitt tas även diversiteten i finländska 

aktiebolag upp samt hur man antar att den utvecklas i fortsättningen. 

2.8.1 Fördelar med diversitet 

Som tidigare nämndes definierade Pfeffer och Salancik (1978) tre områden där 

styrelsen kan vara till nytta. Dessa tre områden är: råd och anvisningar, trovärdighet 

samt kommunikation och externa kontakter. Nedan kommer dessa tre områden att 

diskuteras mera ingående. 
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1) Råd och anvisningar 

En mera diversifierad styrelse kan leda till mera kvalificerade styrelsemedlemmar 

eftersom man får flera personer att välja mellan när man inkluderar minoriteter. Ökad 

diversitet leder till flera nya innovationer, en större kompetensbas och eventuella 

möjligheter till att vinna komparativa fördelar. (Watson et al. 1993; Erhardt et al. 2007) 

Enligt Robinson och Dechant (2003) kan attityder och uppfattningar variera 

systematiskt inom olika befolkningsmässiga variabler så som exempelvis kön. Genom 

diversitet får man tillgång till ett större antal möjliga styrelsemedlemmar och även 

diversiteten på attityder och uppfattningar ökar vilket kan leda till att flera idéer 

uppstår då flera olika tankesätt uppstår. 

Styrelsemedlemmar med liknande bakgrund och medlemmar som länge jobbat 

tillsammans har en tendens att tänka i samma banor. En mer diversifierad grupp har 

större förutsättningar att komma på nya idéer. Med nya idéer får man även nya råd och 

annorlunda anvisningar (Rose 2007). Eftersom kvinnor inte tillhör den traditionella 

målgruppen för styrelsemedlemmar kan de anses mera oberoende än männen enligt 

Adams och Ferreira (2009). 

Robinson och Dechant (2003) menar att diversitet kan leda till förbättrad effektivitet i 

företagsledningen eftersom en mer diversifierad högsta ledning har ett bredare 

perspektiv. De menar att ett bredare perspektiv leder till ökad förståelse för 

omgivningen och klokare beslut. En mera diversifierad styrelse kan alltså bidra till 

effektivare råd och anvisningar. 

2) Trovärdighet 

Gillan och Starks (2000) menar att flera olika intressenter kan antas vilja ha en mer 

diversifierad styrelse så som exempelvis institutionella ägare. Enligt Daily och Schwenk 

(1996) kan också en ökad diversitet leda till att företagets rykte på arbetsmarknaden 

ökar. Man kan därför dra slutsatsen att en diversifierad styrelse i dagens läge är mera 

trovärdig än en mindre diversifierad styrelse. 

3) Kommunikation och externa kontakter 

Undersökningar har visat att diversitet påverkar företagets värde både på lång och kort 

sikt. En mera diversifierad styrelse leder till en bättre marknadsförståelse. Eftersom 

marknaden hela tiden blir mera diversifierad så kan en mera diversifierad styrelse och 
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ett mera diversifierat företag leda till flera och även bättre kontakter till kunder och 

leverantörer (Robinson och Dechant 2003). Enligt Hillman et al. (2007) är det 

kvinnorna som gör 88 % av alla inköp och kontrollerar alla utgifter i nästan hälften av 

alla förmögna hushåll i USA. Antagningsvis känner kvinnorna till hur konsumenterna 

tänker och agerar, och genom att välja kvinnliga styrelsemedlemmar kan företaget 

utöka sin kundkännedom. 

Enligt Smith, Smith och Verner (2005) signalerar ett företag med en mera diversifierad 

styrelse åt kvinnliga anställa och konsumenter att företaget respekterar kvinnors 

rättigheter och att kvinnor har möjlighet att avancera inom företaget. Diversitet kan 

även ge upphov till bättre globala förhållanden i och med ökad förståelse för 

internationella bolagsstyrningsstandarder (Oxelheim och Randøy, 2003). Detta skulle 

tyda på att branscher med många kvinnliga anställda och utländska företagsägare har 

mera diversifierade styrelser. I Kotiranta et al:s  (2007) undersökning tolkades 

sambandet mellan kvinnor på ledande positioner och företagets lönsamhet att bero på 

en minskning av hindren för kvinnor att avancera inom företaget. 

2.8.2 Nackdelar med diversitet 

Samtidigt som diversitet kan ha fördelar kan diversitet även föra med sig nackdelar. 

Nackdelar med diversitet i styrelser är att den kan ha negativa effekter och sänka 

företagets prestation. Enligt Pelled (1996) ökade de emotionella konflikterna i och med 

könsdiversitet, vilket påverkade prestationen negativt. Enligt Adams och Ferreira 

(2009) var orsaken till minskat företagsvärde pga. diversitet att kvinnorna har en 

tendens att övervaka strängare, vilket påverkar företagets prestation negativt ifall 

företaget redan är välfungerande. Ifall företaget led av dålig övervakning hade dock de 

kvinnliga styrelsemedlemmarna en positiv inverkan på företagets värde. Eventuellt är 

kvinnor oftare styrelsemedlemmar i större företag eftersom större företag är mera 

komplicerade och behöver mera övervakning. (Adams och Ferreira 2009) 

En annan nackdel med diversitet kan också vara diversitet pga. fel orsaker. Ifall 

kvinnliga styrelsemedlemmar väljs pga. lagstiftning och en ”tvångskvot” kan det 

innebära att fel kandidat väljs till styrelsemedlem. Farrell och Hersch (2005) fann att 

institutionella ägare ofta valde kvinnliga styrelsemedlemmar och att företag anställde 

kvinnor ända tills ”kvinnokvoten” uppnåddes. Att mindre kompetenta 

styrelsemedlemmar skulle anställas till följd av detta kunde de dock inte bevisa. 

Eftersom ett företag ständigt söker efter den ideala styrelsestrukturen kan man inte 



18 
 

 

vänta sig ett signifikant samband mellan struktur och prestation menar Adams et al. 

(2010). Om enbart diversiteten skulle vara den faktor som ökar företagets värde, skulle 

företagen antagligen redan ha en optimalt diversifierad styrelse. Ahern och Dittmar 

(2012) menar att styrelserna redan är optimalt konstruerade och att lagstiftning som 

påverkar detta har en kraftigt negativ effekt på företagsvärdet. 

 

Tabell 1 För- och nackdelar med diversitet 

Fördelar med diversitet Nackdelar med diversitet 

Mera kvalificerade styrelsemedlemmar 

Nya innovationer, nytänkande 

Större kompetensbas 

Förbättrad effektivitet 

Ökad trovärdighet 

Bättre kundkontakt 

 

Sänkt prestation 

Mer emotionella konflikter 

Strängare övervakning 

Inkompetenta styrelsemedlemmar 

 

2.8.3 Diversitet i finländska styrelser 

Idag ligger Finland rätt bra till i statistiken med sina 26,8 % kvinnor i företagsstyrelser 

jämfört med resten av länderna i Europa. Det är dock på senare tid som andelen 

kvinnor i bolagsstyrelser börjat öka och har ökat ganska kraftigt. En av de största 

orsakerna till denna ökning antas vara rekommendationen som togs in i koden för finsk 

bolagsstyrning år 2008. Nu rekommenderas att båda könen skall vara representerade i 

ett börsnoterat företags styrelse (Linnainmaa 2010). Om rekommendationen inte följs 

skall företaget uppge en förklaring till varför inte rekommendationen följs. Tidigare 

innehöll koden endast en rekommendation om att diversitet borde beaktas när man 

tillsätter styrelsen. Enligt Linnainmaas undersökning (2010) var det 49 % av de 

finländska företagen som inte hade en enda kvinnlig representant i styrelsen år 2008, 

medan denna siffra var 26 % år 2010. Det här betyder att andelen företag med 

åtminstone en kvinnlig styrelsemedlem ökat med 54 % under två år. De företag som 

inte har några kvinnliga styrelsemedlemmar är främst mindre företag som inte har lika 

stora möjligheter att göra ändringar i sina styrelser. Värt att notera är dock att de 

statsägda företagen har haft 40 % kvinnliga styrelsemedlemmar sedan år 2006 som 

tidigare nämndes. Detta kan eventuellt ha påverkat den stigande siffran. 

Kotiranta et al. (2007) fann i sin undersökning av 14 020 finländska företag en positiv 

korrelation mellan andelen kvinnliga styrelsemedlemmar, kvinnliga verkställande 
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direktörer och bolagets lönsamhet. Även om kausaliteten inte kunde bevisas så drog de 

slutsatsen att företag borde tillsätta flera kvinnliga styrelsemedlemmar genom att 

minska hindren för kvinnor att delta i styrelser istället för att införa kvoter. Andelen 

kvinnor i styrelser kommer antagligen att öka eftersom Statsrådet numera 

rekommenderar även andra än statsägda börsbolag att sträva efter en andel av 40 % 

kvinnor i sina styrelser. Man satte en tidsram fram till år 2014 att andelen självmant 

borde stiga till 40 % kvinnor i styrelser. Om andelen inte uppnåtts kan regeringen 

instifta en lag som garanterar andelen till 40 %. Därmed antas andelen kvinnor i 

styrelser fortsätta stiga. Någon information om hur situationen ser ut nu år 2014 eller 

några nya publikationer av statsrådet som följer upp denna fråga har inte hittats. 

I och med att andelen kvinnor i styrelser ökat kraftigt på kort sikt kan man ifrågasätta 

hur detta påverkar företagens värde och styrelsens sammansättning. I Norge infördes 

en liknande regel med 40 % kvinnliga styrelsemedlemmar och i en undersökning gjord 

av Ahern och Dittmar (2012) fann man att styrelsemedlemmarna i norska företags 

styrelser blev yngre, mindre erfarna och minskade företagens värde. Vidare kom Ahern 

och Dittmar (2012) fram till att styrelsemedlemmarna blev sämre på att övervaka och 

ge råd. Man kan anta att orsaken till detta är styrelsemedlemmarnas oerfarenhet och 

låga ålder. På grund av lagändringen krävdes en förändring bland företagens 

styrelsemedlemmar. Ifall den finländska marknaden upplever samma resultat som 

Ahern och Dittmar fann på den norska marknaden återstår att se. 

2.9 Sammanfattning av teorin 

Med stöd av avsnitten som presenterades tidigare kan man dra slutsatsen att kvinnorna 

verkar kunna tillföra en hel del till företagsstyrelserna genom att vara mera oberoende 

än männen, tillföra nya tankesätt och genom att övervaka mera än männen vilket har 

en positiv effekt på företag med bristfällig bolagsstyrning. Kvinnorna kan dock även 

påverka företaget negativt ifall de väljs in i styrelsen av fel orsaker. En olämplig 

styrelsemedlem kan vara sakna tillräcklig kompetens, vilket är negativt för företaget. 

Utgående från den existerande teorin verkar kvinnliga styrelsemedlemmar vara 

vanligare inom större och äldre företag samt inom statsägda finländska företag. 

Institutionella ägare verkar även ha en positiv effekt på andelen kvinnor i styrelserna. 

Andelen kvinnliga styrelsemedlemmar kan även påverkas av andelen kvinnliga 

anställda inom olika branscher. 
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Utgående från teorin som presenterats kan man eventuellt anta att kvinnorna äger 

mera andelar i företagen än männen eftersom de verkar utöva makt och övervaka mera 

än männen. Men samtidigt verkar kvinnorna ha blivit invalda i styrelserna mera 

nyligen än sina manliga kolleger vilket kan innebära att de äger mindre aktieandelar än 

männen eftersom de inte hunnit köpa aktier i företaget ännu eller eftersom de inte 

erhållit ägarandelar som kompensation för sitt styrelsearbete. 
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3 TIDIGARE STUDIER 

I detta avsnitt presenteras tidigare undersökningar som tangerar samma ämne. Genom 

att diskutera tidigare studier på både de finländska, amerikanska och övriga nordiska 

marknader får man en mera överskådlig bild över det förväntade resultatet för denna 

undersökning.  

3.1 Mäkinen (2012) 

Mäkinen gjorde en avhandling som publicerades år 2012 där hon undersökte 

determinanter för kvinnlig styrelserepresentation samt hur de kvinnliga 

styrelserepresentanterna påverkade företagets värde. Denna undersökning fungerar 

som en uppföljning och vidareutveckling på Mäkinens undersökning, därför får 

Mäkinens undersökning mera utrymme än övriga undersökningar i detta avsnitt. 

Marknaden som Mäkinen undersökte var den finländska marknaden och de 102 

bolagen som undersöktes var börsnoterade bolag. Tidsperioden var 2007-2011 vilket 

innebär att data var paneldata. Data handplockades från företagens hemsidor och 

bokslut. Mäkinens undersökning var unik på den finländska marknaden och skribenten 

har ingen kännedom om att andra nyare studier kring samma ämne på den finländska 

marknaden skulle ha publicerats.  

I den första delen av undersökningen låg fokus på faktorer som påverkar andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar. Som beroende variabel användes andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar och de oberoende variablerna var: företagets storlek, andelen 

kvinnlig arbetskraft inom branschen ifråga, statligt ägande, finländskt institutionellt 

ägande, utländskt institutionellt ägande, företagets ålder, styrelsens storlek, andelen 

oberoende styrelsemedlemmar, företagets risk, samt branschdummyvariabler.  

Den andra delen av undersökningen fokuserade på hur kvinnliga styrelsemedlemmar 

påverkar företagets värde. Här användes Tobin’s Q som mått på företagets värde dvs. 

som beroende variabel. De oberoende variablerna var: Andel kvinnliga 

styrelsemedlemmar inom företaget, styrelsens storlek, andel oberoende 

styrelsemedlemmar, företagets storlek, avkastning på totalt kapital, skuldsättningsgrad 

samt branschdummyvariabler. 
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Genom multipel regressionsanalys där minsta kvadratmetoden och generaliserade 

minsta kvadratmetoden användes undersöktes de båda delarna av studien. Mäkinen 

fann att flera kvinnliga styrelsemedlemmar fanns inom större företag och inom äldre 

företag. Hon fann även att statsägda företag hade flera kvinnor och att institutionellt 

ägda företag hade färre kvinnliga styrelsemedlemmar. Inget samband mellan företagets 

värde och andelen kvinnliga styrelsemedlemmar kunde påvisas fastän tidigare studier 

på den finländska marknaden kunnat påvisa ett samband mellan dessa två variabler. 

Mäkinen identifierade positiva trender både i företagens värde och i andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar. Mäkinen antog att man eventuellt skulle kunna identifiera vilken 

påverkan andelen kvinnliga styrelsemedlemmar har på företagets värde på mera lång 

sikt eftersom andelen kvinnor först nyligen ökat kraftigt, vilket kanske inte ännu hunnit 

påverka företagens värde. 

3.2 Amerikanska marknaden 

Anledningen till att tidigare studier på den amerikanska marknaden tas upp i denna 

undersökning som berör den finländska marknaden är att de finländska styrelserna är 

ganska lika de amerikanska styrelserna. Styrelsesammansättningen och styrelsens 

uppgifter är ganska liknande i de båda länderna (Eisenberg et al. 1998). 

Carter et al. (2003) undersökte sambandet mellan styrelsens diversitet och företagets 

värde. De undersökte 638 börsnoterade företag på den amerikanska marknaden. Av 

urvalet hade 47 % av företagen endast en kvinnlig styrelsemedlem, medan 25 % av 

företagen inte hade en enda kvinnlig styrelsemedlem. Inom branscherna tillverkning, 

transport och kommunikation var kvinnliga styrelsemedlemmar mest sällsynta. 

Resultatet av undersökningen var att man fann ett positivt samband mellan andelen 

kvinnor och minoriteter i bolagsstyrelser och företagets värde. Man konstaterade att 

andelen kvinnor i styrelsen stiger i och med att företagets storlek stiger. Andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar var färre när andelen insiders i styrelsen var högre. Man 

kan dra slutsatsen att kvinnor oftare är oberoende styrelsemedlemmar. Överlag fann 

man ett positivt samband mellan företagets värde och styrelsemedlemmar från olika 

minoritetsgrupper. 

Hillman et al. (2007) undersökte även andelen kvinnor i börsbolagsstyrelser på den 

amerikanska marknaden.  De undersökte 950 av de största företagen i USA och 

försökte identifiera karaktärsdrag för organisationer med kvinnliga styrelsemedlemmar 

för att kunna fastställa vilka slags organisationer som anställer kvinnliga 
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styrelsemedlemmar. Undersökningen sträckte sig över en tidsperiod på 14 år under 

åren 1990-2003. I deras undersökning hade 56 % av företagen en eller flera kvinnliga 

styrelsemedlemmar. Medeltalet för antal styrelsemedlemmar var 11 stycken. De fann 

att företagets storlek, andelen kvinnliga anställda i branschen samt andelen länkar 

mellan kvinnliga styrelsemedlemmar ökar sannolikheten att ett företag har kvinnliga 

styrelsemedlemmar. Det innebär alltså att främst stora företag med många kvinnliga 

anställda och kvinnor i företagets nätverk var mera benägna att ha kvinnor i styrelsen. 

Adams och Ferreira (2009) undersökte hur kvinnorna kan antas påverka 

bolagsstyrningen och företagets prestation på den amerikanska marknaden. De 

undersökte tidsperioden 1996-2003. De undersökte data från 1939 företag gällande 

närvaro på styrelsemöten, huruvida styrelsemedlemmarna var beroende eller 

oberoende samt företagens årsredovisning. I urvalet var 8,11 % av 

styrelsemedlemmarna kvinnor. Av kvinnorna är 84 % oberoende styrelsemedlemmar. 

De fann att kvinnliga styrelsemedlemmar har bättre närvarostatistik, att 

närvaroproblem är mera sällsynt i en diversifierad styrelse samt att kvinnliga 

styrelsemedlemmar har en tendens att ansluta sig till övervakningskommittéer. De 

fann även att kvinnliga styrelsemedlemmar påverkar företagets prestation positivt i 

företag som lider av svag bolagsstyrning. Man kunde dock inte bevisa något positivt 

samband mellan kvinnliga styrelsemedlemmar och företagets prestation. 

3.3 Nordiska marknaderna 

Rose (2007) undersökte ifall kvinnliga styrelsemedlemmar påverkat företagsvärdet i 

företag på den danska marknaden. Urvalet bestod av 443 företag listade på den danska 

börsen och tidsperioden som undersöktes var åren 1998-2001. Andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar var 4 % vilket är märkbart lägre andel än i tidigare undersökningar 

presenterade i detta kapitel. I undersökningen hade 22 % av bolagen en eller flera 

kvinnliga styrelsemedlemmar. Man fann inget samband mellan företagsvärdet och 

kvinnliga styrelsemedlemmar, vilket kan tolkas som att kvinnliga styrelsemedlemmar 

inte påverkar företagets prestation på den danska marknaden. Man fann att tillväxten 

påverkade företagets värde positivt. 

Kotiranta et al. (2007) undersökte sambandet mellan företagets värde och kvinnligt 

ledarskap på den finländska marknaden. Antalet företag som undersöktes var 14 020 

stycken och året som undersöktes var år 2003. Av de undersökta företagen hade 7,6 % 

en kvinnlig verkställande direktör och 22,3 % av styrelsemedlemmarna var kvinnor. 
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Enligt resultaten hade företag med en kvinnlig verkställande direktör 1,52 % högre 

lönsamhet och företag med kvinnliga styrelsemedlemmar 2,11 % högre lönsamhet. Man 

fann alltså ett positivt samband mellan kvinnligt ledarskap och företagets lönsamhet. 

Man fann även att företag med kvinnligt ledarskap var vanligare i branscherna 

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

mindre företag. 

Virtanen (2010) undersökte skillnaderna mellan manliga och kvinnliga 

styrelsemedlemmar i finländska publika aktiebolag. Data samlades in genom en enkät 

som skickades ut till 62 finländska kvinnliga styrelsemedlemmar år 2009. Av de 

tillfrågade styrelsemedlemmarna var det 26 som besvarade enkäten. Samma enkät 

skickades till 82 slumpmässigt utvalda manliga styrelsemedlemmar varav 38 av dem 

svarade på enkäten. I det stora hela var de personliga egenskaperna lika för båda 

könen. Den enda utmärkande skillnaden var att de kvinnliga styrelsemedlemmarna i 

medeltal var yngre än de manliga styrelsemedlemmarna. Virtanens undersökning 

antydde att kvinnorna var mera aktiva och flexibla än männen. Virtanen fann även att 

kvinnorna använde sin makt mera än männen och att de gärna ville se flera kvinnliga 

styrelsemedlemmar.  

Som tidigare nämndes undersökte Ahern och Dittmar (2012) kvinnliga 

styrelsemedlemmar på den norska marknaden. Deras urval bestod av 1230 

observationer för 248 företag på norska marknaden. Tidsperioden var 2001-2009, så 

både tiden före införandet av könskvoten bland styrelsemedlemmar och tiden efter 

införandet undersöktes. I början av tidsperioden var andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar 5,42 %, medan andelen låg på 42,62 % vid tidsperiodens slut. 

Deras undersökning gav resultatet att aktiepriset för företagen sjönk när lagändringen 

om 40 % kvinnor i styrelsen publicerades. Aktiepriset sjönk mera för företag som inte 

hade en enda kvinnlig styrelsemedlem. Undersökningen visade också att de nya 

kvinnliga styrelsemedlemmarna var yngre och hade mindre erfarenhet än de manliga 

verkställande direktörerna. Företagen var också mera benägna att skuldsätta sig och 

företagsförvärven ökade efter lagändringen. Styrelsernas storlek förändrades inte efter 

lagändringen, vilket innebär att kvinnorna ersatte männen i styrelserna. I och med att 

aktiepriset sjönk när lagändringen publicerades innebär det att företagen redan valde 

styrelsemedlemmar för att maximera aktiepriset och att restriktioner på vem som får 

väljas in i styrelsen påverkar företagsvärdet negativt. 
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3.4 Övriga delar av världen 

Krivogorsky (2006) undersökte ifall det finns något samband mellan både styrelsens 

komposition och ägande i företaget samt företagets prestation. Urvalet bestod av 81 

företag i EU-länder och tidsperioden som undersöktes var 2000-2001. Krivogorsky 

använde tre olika faktorer som beroende variabel; räntabilitet på eget kapital, 

räntabilitet på tillgångar samt market-to-book värde för företaget. Som oberoende 

variabler användes variabler gällande styrelsens sammansättning, så som andelen 

oberoende styrelsemedlemmar, och variabler gällande ägarandelen som t.ex. hur stor 

aktieandel som ägs av styrelsemedlemmar. Som kontrollvariabler användes företagets 

ålder, kapitalstruktur, storlek och tillväxt. Undersökningens resultat var en stark 

positiv relation mellan institutionella ägare och lönsamhetsnyckeltal. Man hittade 

också ett starkt positivt samband mellan oberoende styrelsemedlemmar och 

lönsamhetsnyckeltal. Man kunde inte bevisa några starka samband mellan antalet 

beroende styrelsemedlemmar eller mellan styrelsens ägarandel och företagets 

lönsamhet. 

Terjesen och Singh (2008) använde sig av data från 43 olika länder för att undersöka 

hur det påverkade företagen ifall kvinnor var styrelsemedlemmar. Tidsperioden de 

undersökte var 2003-2005. Som beroende variabel använde de procentandelen kvinnor 

i bolagsstyrelsen och som tre oberoende variabler använde de procentandel av kvinnor 

inom lagstiftningen och företagsledningspositioner, året när den första kvinnan valdes 

in i politiken samt andel förtjänad inkomst av kvinnor och män. De fann att länder med 

högre representation av kvinnor i företagsstyrelser mera sannolikt har kvinnor i 

företagsledningen och har en mera jämlik lönenivå mellan kvinnor och män. De fann 

också att länder där kvinnorna varit politiskt aktiva en längre tid tenderar att ha färre 

kvinnor i bolagsstyrelserna. Terjesen och Singh drar slutsatsen att andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar i företagsstyrelser påverkas av den större omgivningen i landet så 

som de sociala, politiska och ekonomiska strukturerna i landet. De fann även att 

kvinnliga styrelsemedlemmar ofta har tidigare erfarenhet av styrelsearbete inom ideella 

föreningar eller kulturella organisationer. Terjesen och Singh funderar vidare ifall 

andelen kvinnor på mäktiga positioner eventuellt skulle vara så låg eftersom kvinnor på 

maktpositioner eventuellt kan ha en tendens att utesluta andra kvinnor från mäktiga 

positioner. Detta strider mot Virtanens (2010) resultat som inte tydde på att kvinnor 

försöker utesluta andra kvinnor från maktpositioner. 
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Walid et al. (2013) undersökte hur styrelsediversiteten och ägarandelen påverkade 

strategiska beslut gällande fusioner och förvärv. Man undersökte 289 kanadensiska 

företag under åren 2000-2007. Man använde sig av multilinjär regression. Man fann 

att ägande påverkar effekten av diversitet och gör relationen mera fin och exakt. De 

kom fram till att lagstadgad diversitet inte är nödvändig för att företaget skall prestera 

bra. Effekten av diversitet är multifaktorell, de hittade ingen ensam faktor som skulle 

påverkas varken positivt eller negativt pga. diversitet. De fann ett samband mellan 

diversitet och ägarstruktur. Istället för att följa några förutbestämda regler när man 

väljer styrelsemedlemmar bör man försöka hitta en balans mellan olika faktorer som 

påverkar företagets prestation. 

3.5 Sammanfattning av tidigare studier 

Utgående från de tidigare studierna som presenterats i detta kapitel går det inte att 

utforma någon klar hypotes kring denna undersöknings förväntade resultat. Överlag 

verkar det vara vanligare med kvinnliga styrelsemedlemmar i större företag och i 

branscher med många kvinnliga anställda så som hälsovårdsbranschen eller 

bankbranschen. Kvinnorna verkar också vara flitigare på att övervaka bolagsstyrningen 

än männen. Man kan också dra slutsatsen att de kvinnliga styrelsemedlemmarna 

verkar vara yngre och mera oerfarna än männen. Utgående från de tidigare 

undersökningarna har man dock inte kunnat påvisa något entydigt positivt eller 

negativt samband mellan kvinnliga styrelsemedlemmar och företagets prestation. 

Ägarandelen för kvinnliga styrelsemedlemmar verkar vara ett relativt outforskat 

område. 

Utgående från de tidigare undersökningarnas resultat samt teorin som presenterades 

tidigare kan man anta att andelen kvinnor i denna undersökning kommer att vara 

relativt stort inom branscher med många kvinnliga anställda. Man kan också anta att 

statsägda företag kommer att ha en större andel kvinnliga anställda. Angående 

ägarandelarna kan man eventuellt anta att kvinnorna äger en större del än männen 

eftersom tidigare undersökningar kommit fram till att kvinnorna utövar mera makt. En 

annan teori skulle även kunna vara att kvinnorna äger mindre än männen eftersom de 

är mera oerfarna än männen och ”lättare” väljs in i styrelsen för att fylla upp 

kvinnokvoten. 
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Tabell 2 Sammanfattande tabell över tidigare studier 

 Undersökning: Marknad: Tidsperiod: Resultat: 

 Carter et al 2003 

Styrelsediversitet och 

företagsvärde 

 

Amerikanska 1997 Större företag flera kvinnor 

Kvinnor oftare oberoende 

medlemmar 

Positivt samband mellan 

företagsvärde och diversitet 

 Krivogorsky 2006 

Samband mellan styrelsens 

komposition och ägande i 

företaget och företagets 

prestation 

EU-länder 2000-2001 Positiv relation mellan 

institutionella ägare och nyckeltal 

Positivt samband mellan oberoende 

medlemmar och nyckeltal 

 Hillman et al. 2007 

Andelen kvinnor i 

företagsstyrelser 

Amerikanska 1990-2003 Företagsstorlek, andel kvinnliga 

anställda i branschen påverkar 

antalet kvinnor i styrelsen 

 

 Kotiranta et al 2007 

Förtetagsvärde och kvinnligt 

ledarskap 

 

Finländska 2003 Positivt samband mellan kvinnligt 

ledarskap och företagsvärde 

Flera kvinnor i branscherna 

hälsovård, sociala tjänster, hotell 

och restauranger, små företag 

 

 Rose 2007 

Kvinnliga styrelsemedlemmar 

och företagsvärde 

 

Danska 1998-2001 Inget samband mellan 

företagsvärde och kvinnliga 

styrelsemedlemmar 

Lägst andel kvinnor i styrelser av 

alla undersökningar 

 

 Terjesen & Singh 2008 

Kvinnliga styrelsemedlemmars 

effekt på företaget 

 

EU-länder 

 

2003-2005 

 

Andelen kvinnor i företagsvärlden 

påverkas av omgivningen i landet’ 

Kvinnor tidigare erfarenhet från 

ideella verksamheter 

 Adams & Ferreira 2009 

Hur kvinnor påverkar 

bolagsstyrning och prestation 

Amerikanska 1996-2003 Kvinnliga medlemmar bättre 

närvarostatistik 

Kvinnor vill övervaka, positivt för 

företag med svag bolagsstyrning 

 

 Virtanen 2010 

Skillnader mellan manliga och 

kvinnliga styrelsemedlemmar 

Finländska 2009 Kvinnorna mera aktiva och flexibla 

Kvinnorna använde mera makt 

 Ahern & Dittmar 2012 

Kvinnliga styrelsemedlemmar 

Norska 2001-2009 Aktiepriset sjönk i och med 

lagändringen 

Kvinnliga styrelsemedlemmar yngre 

och mer oerfarna 

 Mäkinen 2012 

Determinanter för kvinnlig 

styrelserepresentation, 

kvinnliga styrelsemedlemmar 

inverkan på företagets värde 

Finländska 2007-2011 

 

Kvinnliga medlemmar i större och 

äldre företag, flera kvinnliga 

medlemmar i statsägda bolag och 

färre kvinnliga medlemmar i företag 

med finländska institutionella ägare 

 

 

Walid et al. 2013 

Styrelsediversitet och 

ägarandelens påverkan på 

fusioner och förvärv 

Kanadensiska 2000-2007 Samband mellan diversitet och 

ägarstruktur 

lagstadgad diversitet inte 

nödvändig 

Effekt av diversitet multifaktorell 
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4 METODOLOGI 

I detta kapitel presenteras metodiken i undersökningen. Regressionsmodellerna, 

variablerna och de olika hypoteserna presenteras längre fram i detta kapitel. 

4.1 Estimeringsmetod 

Datasamplet är tvärsnittsdata eftersom exakt samma tidpunkt undersöks för alla 

variabler. När man utför en regressionsanalys finns det flera olika metoder man kan 

använda. Den vanligaste metoden är minsta kvadratmetoden. Minsta kvadratmetoden 

går ut på att man försöker minimera summan av feltermernas kvadrater för alla 

ekvationer. Ju mindre summa, desto bättre passar modellen datasamplet. (Brooks 

2008)  

I denna undersökning kommer minsta kvadratmetoden att användas. Det finns vissa 

kriterier som måste uppfyllas för att minsta kvadratmetoden skall kunna användas. 

Dessa kriterier är: 

1. Korrekt estimering, dvs. estimeringarna av α och β är estimerade 

utgående från riktiga värden på α och β 

2. cov(ut, uj)=0, Linjärt oberoende, vilket innebär att α och β är 

linjära estimatorer, vilket i sin tur innebär att α och β är linjära 

kombinationer av slumpartade variabler. Feltermerna är linjärt 

oberoende av varandra 

3. E(ut)=0, exogenitet, dvs. att feltermerna skall ha medelvärde noll  

4. Opartiskhet, modellen är inte påverkad av någonting 

utomstående och estimeringarna av α och β kommer i medeltal 

att vara samma som αs och βs riktiga värden 

5. Var(ut)=σ2 <∞, dvs. Variansen av feltermerna är konstant och 

oändlig över alla värden för xt, om detta krav uppfylls finns ingen 

autokorrelation och datasamplet är homoskedastiskt 

6. Ut är normalfördelad (Brooks 2008) 
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Minsta kvadratmetoden kan användas för att få godtyckliga resultat även om inte alla 

kriterierna skulle vara helt uppfyllda. Ifall inte alla kriterier för minsta kvadratmetoden 

uppfylls finns även andra estimeringsmetoder som kan användas. I detta fall kommer 

samplet först att testas för heteroskedasticitet med Whites test. Därefter utförs en 

minsta kvadratregression med Whites korrigering för heteroskedasticitet ifall 

heteroskedasticitet finns i samplet. 

Whites test går ut på att man testar ifall residualvariansen i en regressionsmodell är 

konstant. Whites test kan användas för att kontrollera för heteroskedasticitet eller 

specifikationsfel. Ifall inga kors-produkter är inkluderade i testet är testet enbart ett 

test för heteroskedasticitet (Brooks 2008.) Whites test påvisade att heteroskedasticitet 

finns i samplet. För att korrigera för heteroskedasticitet har minsta kvadratmetoden 

med Whites varianskorrigering använts i regressionerna. 

I båda modellerna har en logit-transformation använts på den beroende variabeln 

eftersom de båda beroende variablerna endast kunde anta värden mellan o och 1. Logit-

transformationen är en logistisk modell där: 

𝐴𝑛𝑑_𝑘𝑣𝑖𝑛 = ln (
𝑎𝑛𝑑_𝑘𝑣𝑖𝑛

1−𝑎𝑛𝑑_𝑘𝑣𝑖𝑛
).                                               (1) 

𝑂𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 = ln (
𝑜𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝

1−𝑜𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝
).                                               (2) 

 

I programmet EViews kallas minsta kvadratmetoden för OLS-metoden (eng. Ordinary 

least squares), OLS kommer därför hädanefter att användas för att benämna minsta 

kvadratmetoden i denna text.  

4.2 Modellspecifikation 

Undersökningen är uppdelad i två modeller eftersom det är två olika områden som 

undersöks. Syftet med den första modellen är att undersöka faktorerna som påverkar 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. Syftet med den andra modellen är att undersöka 

vilka faktorer som påverkar de kvinnliga styrelsemedlemmarnas ägarandelar. Båda 

modellerna är multipla regressionsmodeller med tvärsnittsdata. Andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar används som beroende variabel i den första modellen och 
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kvinnornas ägarandelar enligt totala antalet röster används som beroende variabel i 

den andra modellen. I samtliga regressionsmodeller används data för år 2014. 

4.2.1 Faktorer som påverkar kvinnlig representation (modell 1) 

Nedan presenteras den första ekvationen som undersöker vilka faktorer som styr den 

kvinnliga representationen i företagsstyrelser. 

𝐴𝑛𝑑𝐾𝑣𝑖𝑛𝑖
= 𝛼 +  𝛽1𝐿𝑛𝑀𝑣𝑖 + 𝛽2𝐾𝑣𝐴𝑟𝑏𝐾𝑟𝑖 + 𝛽3𝐾𝑣𝑖𝑆𝑡𝑦𝐵𝑟 +  ∑ 𝛽4−6𝐷𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 +  𝛽7𝐼𝑛𝑠𝑡𝐹𝑖𝑛𝑖 +

 𝛽8𝐼𝑛𝑠𝑡𝑈𝑡𝑙𝑖 +  𝛽9𝐿𝑛𝐴𝑔𝑒𝑖 + 𝛽10𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑆𝑡𝑖 +  𝛽11𝑈𝑡𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑘𝑎𝑖 + ∑ 𝛽12−23𝐷𝐵𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ𝑖 + 𝜀𝑖, 

 (3) 

där α är intercept, LnMvi är den naturliga logaritmen av marknadsvärdet för företag i, 

KvArbKri är andelen kvinnliga arbetstagare inom företag i:s bransch, KvistyBri är 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar i bransch i, Dstati är en dummyvariabel för 

statsägo som är indelad i tre stycken, 5-20 % statsägo, 21-50 % statsägo samt över 50 % 

statsägo, InstFini är en dummyvariabel för finländska institutionella ägare som äger 

minst 1 % av företag i, InstUtli är en dummyvariabel för utländska institutionella ägare 

som äger minst 1 % av företag i, LnAgei är den naturliga logaritmen av företaget is ålder 

räknat från grundningsåret, StyrelseSti är antalet styrelsemedlemmar i företaget i, 

Utlandskai är andelen utländska styrelsemedlemmar i företag i, DBranschi är 

dummyvariabler för branscherna samt εi är regressionens felterm. 

Eftersom inte enbart en variabel undersöks så listas flera hypoteser i denna 

undersökning. Nedan följer hypoteserna för den första modellen. 

Hypotes 1: Företagets storlek har ett positivt samband med antalet kvinnliga 

styrelsemedlemmar 

Hypotes 2: Branscher med flera kvinnliga anställda har flera kvinnor i styrelsen 

Hypotes 3: Företag inom branscher med flera kvinnor i styrelsen har flera kvinnliga 

styrelsemedlemmar 

Hypotes 4: Andelen statsägo påverkar andelen kvinnliga styrelsemedlemmar positivt  

Hypotes 5: Andelen finländska institutionella ägare påverkar andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar positivt 
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Hypotes 6: Andelen utländska institutionella ägare påverkar andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar 

Utgående från resultaten i tidigare studier kan man anta att styrelsens storlek och 

företagets ålder samt andelen utländska styrelsemedlemmar påverkar andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar positivt.  

4.2.2 Faktorer som påverkar kvinnornas ägarandel (modell 2) 

Nedan presenteras modellen som undersöker vilka faktorer som påverkar kvinnornas 

ägarandelar i företaget. 

𝑂𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝𝑖 =  𝛼 +  𝛽1𝑆𝑡𝑦𝑟𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑖 +  𝛽2𝑈𝑡𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑘𝑎𝑖 +  𝛽3𝐿𝑛𝑀𝑣𝑖 +  𝛽4𝐿𝑛𝐴𝑔𝑒𝑖 

+ ∑ 𝛽4−15𝐵𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ𝑖 + 𝜀𝑖 ,  (4) 

där α är intercept, Styrstorli är styrelsens storlek för företag i, Utlandskai är en 

dummyvariabel för utländska styrelsemedlemmar, LnMvi är den naturliga logaritmen 

av företag i:s marknadsvärde, LnAgei är företag i:s ålder, Branschi är en 

branschdummyvariabel för företag is bransch och εi är regressionens felterm. 

De olika hypoteserna för denna modell är: 

Hypotes 7: Kvinnornas ägarandel i företaget påverkas av styrelsens storlek 

Hypotes 8: Kvinnornas ägarandel i företaget påverkas av antalet utländska 

styrelsemedlemmar 

Hypotes 9: Kvinnornas ägarandel i företaget påverkas av företagets marknadsvärde 

Hypotes 10: Kvinnornas ägarandel i företaget påverkas av företagets ålder 

Hypotes 11: Kvinnornas ägarandel i företaget påverkas av andelen kvinnor i styrelsen 

Hypotes 12: Kvinnornas ägarandel i företaget påverkas av vilken bransch företaget 

tillhör. 
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4.3 Variabler 

Som beroende variabel i modell 1 användes andelen kvinnor i styrelsen. Detta tal 

räknas ut genom att dividera antalet kvinnor i styrelsen med det totala antalet 

styrelsemedlemmar. Denna variabel kan högst anta värdet 1 och lägst anta värdet 0. 

Antalet företag som undersöktes i modell 1 är 121 stycken. Som beroende variabel i 

modell 2 användes de kvinnliga styrelsemedlemmarnas ägarandel i företaget. Även 

denna variabel kan anta värden mellan 0 och 1. Enbart de kvinnliga 

styrelsemedlemmarnas ägarandelar inkluderades och antalet observationer var först 

183 stycken, men efter att logit-transformationen infördes minskade antalet 

observationer till 143 stycken eftersom logit-transformationen resulterade i negativa 

observationer vilket inte är möjligt eftersom variabeln logaritmerades. 

De oberoende variablerna var: statsägo, institutionella finländska ägare, institutionella 

utländska ägare, andelen utländska styrelsemedlemmar, styrelsens storlek samt 

företagets ålder. Dummyvariabler har använts för att kartlägga ägarstrukturen, ifall det 

fanns institutionella ägare som ägde minst 1 % av bolaget antog dummyvariabeln 

värdet 1, i annat fall antog den värdet 0. På liknande sätt antog den värdet 1 ifall det 

fanns en utländsk institutionell ägare som ägde minst 1 % av bolaget och i annat fall 

antog variabeln värdet 0. Statsägo har även tagits i beaktande eftersom man kan anta 

att statsägandet påverkar andelen kvinnor eftersom man i Statsrådets principbeslut om 

regeringens jämställdhetspolitik 2012-2015 (2012) fastslagit att båda könen skall vara 

representerade i styrelsen. Statsägandet indelades i tre dummyvariabler. En ifall staten 

ägde 5-20 %, en ifall staten ägde 21-50 % samt en ifall staten ägde mera än 50 % av 

bolaget. Ifall ägandet stämde in på någon av variablerna antog den variabeln värdet 1 i 

annat fall antog variabeln värdet 0.  

Andelen kvinnliga arbetstagare inom en viss bransch utgjordes av ifrågavarande andel 

för de olika branscherna. Variabeln KviStyBr är andelen kvinnliga styrelsemedlemmar 

inom en viss bransch. Denna andel har räknats ut genom att räkna ut den 

genomsnittliga andelen kvinnliga styrelsemedlemmar för de olika branscherna 

utgående från företagen representerade i studien. 

Som kontrollvariabler användes bransch, styrelsens storlek, företagsstorlek, 

företagsålder och branschens arbetskraft. Företagets storlek har definierats genom det 

logaritmerade marknadsvärdet per 31.12.2014. Styrelsens storlek har definierats av 

antalet styrelsemedlemmar. Företagsåldern har räknats ut genom antalet år som 
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förflutit sedan företaget registrerades i handelsregistret, även denna variabel är 

logaritmerad. Uppgifter som företagens ålder kontrollerades från Kauppalehtis 

websidor. Ifall en koncern splittrats eller ett dotterbolag sålts har detta ej tagits i 

beaktande utan endast det datum för registrering som står på Kauppalehtis websida 

har tagits i beaktande. 

4.4 Skillnader mellan denna undersökning och tidigare studier 

De flesta av de tidigare studierna (Carter et al. 2003; Kotiranta et al. 2007; Rose 2007; 

Mäkinen 2012;) undersökte kvinnliga styrelsemedlemmars påverkan på företagets 

värde, men i denna undersökning studerades styrelsediversitetens påverkan på 

företagets värde inte alls över huvudtaget. 

Modellen för andelen kvinnor i styrelsen är liknande till den Mäkinen använde i sin 

undersökning från 2012, men eftersom endast ett år undersöks och data inte är 

paneldata ser modellen lite annorlunda ut. Bl.a. Hillman et al. (2007) använde sig av en 

dummyvariabel som den beroende variabeln för kvinnor i styrelsen. I denna 

undersökning användes andelen kvinnor i styrelsen istället för en dummyvariabel så 

som Mäkinen (2012) gjorde i sin undersökning. Antalet företag som endast hade en 

kvinna i styrelsen var inte lika stort som i Mäkinens undersökning från år 2012, men 

andelen har ändå använts för att kunna identifiera även små skillnader mellan 

företagen. 

Eftersom denna undersökning delvis fungerar som en uppföljning till Mäkinens studie 

från år 2012 har institutionella ägare och statsägande inkluderats i undersökningen. 

Statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik (2011) antas även ha påverkat andelen 

kvinnor i styrelsen eftersom det finns riktlinjer för styrelsediversitet i beslutet och 

därför är variablerna för statsägande inkluderade. 

Tidigare undersökningar som studerar enbart kvinnornas ägarandelar i företaget har 

inte gått att finna och den andra modellen har således utformats av skribenten själv 

med inspiration av modellerna använda i tidigare liknande undersökningar. 



34 
 

 

5 DATA 

I detta avsnitt presenteras data samt datainsamlingsmetoden mera ingående. 

Deskriptiv statistik tas även upp i detta avsnitt och de första antagandena om 

undersökningen resultat görs på basen av den deskriptiva statistiken. 

5.1 Datainsamlingsmetod 

Data till undersökningen samlades in genom att systematiskt gå igenom alla företag 

som fanns listade på Nasdaq OMX Helsinki. Listan på vilka företag som fanns noterade 

hämtades från Nasdaqs hemsida. Data kring styrelsemedlemmarnas kön, nationalitet, 

styrelsens storlek samt styrelsemedlemmarnas ägarandelar samlades sedan in från 

företagen i frågas hemsidor och årsberättelser. Tidpunkten som undersöktes är 

31.12.2014. Mäkinen (2012) antar att andelen kvinnor i styrelser fortsätter att stiga till 

följd av bestämmelserna i Statsrådets principbeslut om regeringens 

jämställdhetsprogram år 2012-2015 (2012).  

För att kunna avgöra huruvida en styrelsemedlem är man eller kvinna har eventuella 

bilder av styrelsemedlemmarna studerats. Eftersom det är relativt lätt att avgöra ifall 

en person är man eller kvinna på basen av ett finländskt namn har det inte varit några 

problem att avgöra ifall styrelsemedlemmen är manlig eller kvinnlig. I några fall där 

styrelsemedlemmen varit utländsk och bilder inte har funnits på styrelsemedlemmarna 

har information om styrelsemedlemmen sökts via Google och på det sättet har det varit 

möjligt att avgöra ifall styrelsemedlemmen är en man eller en kvinna. 

För ägarandelarna räknades ägandet enligt rösträtt ut för att göra variablerna mera 

jämförbara eftersom ägarandel enligt röster tagits i beaktande i variablerna för 

statsägande och institutionellt ägande. Andelen räknades ut genom att räkna ut det 

sammanlagda antalet röster och sedan räkna ut hur stor andel av rösterna 

styrelsemedlemmarna hade. 

För närvarande finns 130 företag listade på den finländska börsen. På grund av att vissa 

företag har flera aktier listade samt att data inte fanns tillgängligt för alla företag 

förekom ett visst bortfall och det slutgiltiga antalet företag som undersöktes var 121 

stycken. Datasamplet samlades in genom att först lista antalet kvinnor och antalet män 

samt antalet utländska styrelseledamöter. Arbetstagarrepresentanter i styrelsen har 

inte räknats med i undersökningen eftersom de inte väljs av aktieägarna utan väljs in i 
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styrelsen på annat sätt. Data kring företagens storlek samlades in från Thomson 

Reuters Datastream. Företagens ålder har bestämts utgående från året företaget 

registrerats i Handelsregistret. Uppgifterna om företagens ålder har samlats in från 

Kauppalehtis websidor. 

Branschindelningen har skett på basen av de två första siffrorna i företagens TOL 

2008-koder. Eftersom Nasdaq använder sig av en annan branschindelning har 

företagens TOL 2008-koder kontrollerats från Kauppalehtis websidor för att göra 

branschvariablerna jämförbara. Branscherna som var representerade var: information 

och kommunikation, tillverkning, vattenförsörjning och avfallshantering; juridik, 

ekonomi, vetenskap och teknik, hotell och restaurang, utvinning av material, finans och 

försäkring, transport och magasinering, handel, byggverksamhet samt uthyrning och 

fastighetsservice. Data om andelen kvinnliga anställda per bransch har hämtats från 

Statistikcentralen. Dessa data publicerades år 2010, men eftersom nyare data inte har 

funnits tillgängligt har data från 2010 använts i undersökningen.  

5.2 Deskriptiv statistik  

I detta avsnitt presenteras den deskriptiva statistiken för samtliga 121 undersökta 

företag. Inledningsvis visar Figur 1 deskriptiv statistik för andelen kvinnor i styrelsen. 

Medelandelen kvinnor i styrelsen var 23,7 % för år 2014. Detta tyder på en ökning av 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar jämfört med Mäkinens resultat från år 2012 där 

andelen kvinnor var 18,8 % år 2011. Om man jämför med Mäkinens undersökning för 

åren 2007 till 2011 (2012) så kan man konstatera att ökningen har fortsatt öka i en 

något avmattad takt.  I Mäkinens undersökning var andelen kvinnor i styrelsen 11,9 % 

år 2007 medan andelen som tidigare nämndes var 18,8 % år 2011. Detta är en ökning 

på ungefär 6 procentenheter och ökningen från år 2011 till år 2014 var ungefär 4 

procentenheter. 
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Figur 1  Könsfördelningen samt andelen utländska medlemmar i styrelserna 

 Av Figur 1 kan man också utläsa att andelen utländska styrelsemedlemmar ligger 

ungefär på samma nivå som andelen kvinnor. Tidigare undersökningar hade kommit 

fram till att mera diversifierade styrelser hade en större andel kvinnliga 

styrelsemedlemmar.  Utgående från andelarna kvinnliga och utländska 

styrelsemedlemmar kan man anta att de kvinnor som finns i styrelsen finns inom 

företag som även har utländska styrelsemedlemmar eller förslagsvis att de kvinnliga 

styrelsemedlemmarna är utländska.  

 

Figur 2 Andel kvinnor i styrelsen 

I figur 2 framkommer det att en relativt stor del av företagen (46,3 %) enbart har en 

kvinna i styrelsen samt att nästan 10 % av företagen inte har någon kvinnlig 

styrelsemedlem överhuvudtaget. Värt att notera är att andelen bolag som inte har 

någon kvinna alls i styrelsen har minskat i jämförelse med Mäkinens undersökning från 

2012. Där hade 16 % av bolagen inte en enda kvinna i styrelsen år 2011. Värt att notera 

är också att andelen bolag som har flera kvinnor i styrelsen verkar ha ökat jämfört med 

Mäkinens undersökning från 2012. År 2014 är andelen företag som har en kvinna i 
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styrelsen ungefär lika stor som andelen företag som har flera kvinnor i styrelsen, i 

Mäkinens undersökning var andelen företag som endast hade en kvinna 58 % och 

andelen företag som hade flera kvinnor 26 %. I denna undersökning hade hela 43,8 % 

av företagen flera kvinnliga styrelsemedlemmar. 

 

Figur 3  Branscher representerade 

I Figur 3 kan man se branschfördelningen. Tolv olika branscher var representerade i 

undersökningen. Flest företag hörde till tillverkningsbranschen, men även finans- och 

försäkringsbranschen samt informations- och kommunikationsbranschen var starkt 

representerade. Att andelen representerade branscher är så stort beror helt enkelt på 

att det finns 130 börslistade aktier på Helsingforsbörsen vilket innebär att marknaden 

är begränsad och att främst företag inom informations- och kommunikationsbranschen 

samt tillverkningsbranschen är representerade. Branschfördelningen är mycket ojämn 

vilket kan påverka slutresultatet för branschvariablerna. 

Som framkommer i figur 4 nedan så verkar det finnas förhållandevis lite kvinnor i 

styrelsen inom branscherna med stor andel kvinnlig arbetskraft så som hotell- och 

restaurangbranschen samt finansbranschen. Största andelen kvinnor i styrelsen finns 

inom uthyrnings- och fastighetsservicen samt inom vattenförsörjnings- och 

avfallshanteringsbranschen. Även inom handelsbranschen finns relativt många kvinnor 

i styrelsen. Eventuellt kan man också dra slutsatsen att kvinnorna oftare är anställda 

som arbetstagare och innehar lägre positioner eftersom andelen kvinnliga 
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styrelsemedlemmar inom en viss bransch är märkbart lägre än andelen kvinnliga 

anställda inom branscherna i fråga. Värt att notera är dock att vissa branscher har 

enbart ett bolag representerat så det är tämligen svårt att dra slutsatser angående hela 

branschen utgående från statistiken i denna undersökning. 

 

Figur 4 Kvinnliga styrelsemedlemmar och kvinnliga anställda per bransch 

Nedan i tabell 3 ser man en översikt över deskriptiv statistik för samtliga variabler. 

Medelvärdet för styrelsestorleken är 6,39. Högsta antalet styrelsemedlemmar var 11 

medan det lägsta antalet var 3. Medelvärdet på styrelsestorleken är ganska nära 

medeltalet i tidigare undersökningar (Mäkinen 2012; Hillman et al 2007). Största 

andelen kvinnor i styrelser är 50 % medan lägsta andelen är 0 % kvinnor. Mäkinen 

(2012) fann att styrelsestorleken ökat samtidigt som andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar ökat vilket eventuellt kunde tolkas som att kvinnorna inte ersätter 

männen utan istället utökar antalet styrelsemedlemmar. Styrelsestorleken har inte ökat 

år 2014 jämfört med vad den var i Mäkinens undersökning från år 2012. 

Tabell 3 Deskriptiv statistik 

Alla företag Styrelsestorlek Andel kvinnor Inst. Fin. Inst. Utl 
Medeltal 6,39  0,23  0,78 0,23 
Median 6,00  0,22  1,00 0,00 
Max 11,00  0,50  1,00 1,00 
Min 3,00  0,00  0,00 0,00 
Standardavvikelse 1,58  0,12  0,42 0,43 
Skevhet 0,39 -0,14 -1,34 1,23 
Kurtosis 3,09  2,86 2,80 2,52 
Jarque-Bera 3,13 

[0,2089] 
 0,47  
[0,7919] 

36,85  
[0,0000] 

32,06 
[0,0000] 
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 Arbetskraft Ålder Marknadsvärde Stat 5-20 
Medeltal 0,41  38,40 1750,63 0,23 
Median 0,36  28,00 141,48 0,00 
Max 0,72  119,00 38863,79 1,00 
Min 0,00  0,00 0,0000 0,00 
Standardavvikelse 0,17  30,41 5105,92 0,43 
Skevhet 0,33 1,09 4,82 1,23 
Kurtosis 2,02 3,08 29,23 2,58 
Jarque-Bera 7,12  

[0,0284] 
 24,11  
[0,0000] 

3968,558 
[0,0000] 

32,06 
[0,0000] 
 
 

 Stat 21-50 Stat 50- Utländska 
styrmed. 

Kvinnligt 
ägande 

Medeltal 0,06  0,02 0,19 0,014 
Median 0,00  0,00 0,00 0,00 
Max 1,00  1,00 0,90 0,57 
Min 0,00  0,00 0,00 0,00 
Standardavvikelse 0,23  0,16 0,26  0,06 
Skevhet 3,81 6,14 1,00 5,60 
Kurtosis 15,49 38,69 2,58 38,46 
Jarque-Bera 1087,55 

[0,0000] 
7242,11 
[0,0000] 

20,75 
[0,0000] 

43783,16 
[0,0000] 

 

Medelandelen utländska styrelsemedlemmar var 19 %. Som mest var andelen 

utländska styrelsemedlemmar 90 % och som minst var den 0 %. Här är värt att nämnas 

att det är svårt att definiera vem som är en utländsk styrelsemedlem för företag som 

har verksamhet i flera länder. Några av företagen är verksamma t.ex. i flera nordiska 

länder och då faller det sig naturligt att flera av styrelsemedlemmarna är av annan 

nationalitet än finländsk. Utgående från den deskriptiva statistiken kan man inte anta 

att andelen kvinnor skulle vara större i en etniskt diversifierad styrelse så som man 

funnit belägg för i tidigare studier (bl.a. Oxelheim och Randøy 2003).  

Utgående från tabell 3 kan man också konstatera att 78 % av företagen har finländska 

institutionella ägare samt att 23 % av företagen har utländska institutionella ägare. 

Vidare är 23 % av företagen statsägda till 5-20 %, 6 % av företagen har statsägande 

mellan 21 och 50 % samt 2 % av företagen är över 50 % statsägda. Företagen är i 

medeltal 38,40 år gamla med ett marknadsvärde på 1750,63 miljoner euro. Det äldsta 

företaget är 119 år och det yngsta företaget är inte ännu ett helt år vilket innebär att 

företag i många olika åldersgrupper är representerade. 

Genom att se på skevheten och kurtosis så kan man konstatera att så gott som alla 

variabler uttrycker en skevhet olika noll och att kurtosis är olika 3 för samtliga 

variabler. Detta innebär att datamaterialet har problem med normalfördelningen. Även 

Jarque-Bera värdet styrker detta påstående eftersom flera av variablerna har ett p-
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värde större än 0,05 vilket inte förkastar nollhypotesen om en normalfördelning på 5 % 

nivån. (Brooks 2008) 

Tabell 4 Korrelationsmatris mellan variablerna i modell 1 

 Age Inst. 
Finl. 

Inst.  
Utl. 

KvArb 
Kr 

KviSty 
Br 

ln_mv Stat5-
20 

Stat 
21-50 

Stat 
50- 

Storlek Utl. 

            
Age 1,00 -0,11 -0,08 0,04 0,02 0,00 -0,02 -0,10 -0,01 0,02 -0,09 

Inst. Finl. -0,07 1,00 0,20 0,02 -0,08 0,35 0,20 0,13 -0,05 0,25 0,07 

Inst. Utl. -0,05 0,20 1,00 -0,05 -0,07 0,47 0,37 0,36 0,03 0,49 0,44 

KvArbKr -0,01 0,02 -0,05 1,00 -0,02 0,11 0,01 0,25 -0,10 0,02 0,04 

KviStyBr 0,10 -0,08 -0,07 -0,02 1,00 0,01 0,01 0,03 -0,06 -0,09 0,03 

ln_mv 0,01 0,35 0,47 0,11 0,01 1,00 0,33 -0,14 0,19 0,57 0,35 

Stat 5-20 0,02 0,20 0,37 0,01 0,01 0,33 1,00 -0,14 -0,09 0,33 0,11 

Stat 21-50 -0,10 0,13 0,36 0,25 0,03 0,32 -0,14 1,00 -0,04 0,30 0,15 

Stat 50- -0,01 -0,05 0,03 -0,10 -0,06 0,19 -0,09 -0,04 1,00 0,10 0,10 

Storlek 0,02 0,24 0,49 -0,01 -0,09 0,57 0,59 0,33 0,30 1,00 0,52 

Utländska -0,09 0,08 0,44 -0,04 -0,03 0,35 0,11 0,15 0,08 0,52 1,00 

 

I tabell 4 framkommer korrelationen mellan de olika variablerna i den första modellen. 

De största korrelationerna är mellan styrelsestorlek och företagets storlek samt mellan 

marknadsvärdet och utländska institutionella ägare. Även korrelationen mellan 

marknadsvärdet och finländska institutionella ägare är förhållandevis hög. 

Korrelationerna är 0,57 respektive 0,47, vilket inte är så höga korrelationer att det 

påverkar resultatet nämnvärt (Brooks 2008).  

 

Figur 5 Styrelsemedlemmarnas ägarandelar 

I figur 5 ser man att männen i medeltal innehar 1,67 % av rösterna i bolaget medan 

kvinnorna i medeltal har 0,57 % av rösterna. Dessa andelar kan ha påverkats av att 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar var mindre än andelen manliga 

styrelsemedlemmar. Detta går inte i linje med resultaten från Virtanens studie år 2010 

där man funnit att kvinnorna utövade mera makt än männen. Ifall kvinnorna utövar 
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mera makt borde de ju rimligen äga mer aktieandelar och således ha större rösträtt än 

männen. För att kunna dra slutsatser utgående från ägarandelen borde dock antalet 

kvinnor och män som undersöks vara lika stort.  

De utländska styrelsemedlemmarna har en lägre ägarandel än de finländska 

styrelsemedlemmarna. Detta kan eventuellt bero på att de utländska 

styrelsemedlemmarna är färre till antalet än de finländska styrelsemedlemmarna. 

Eventuellt kan man även anta att de utländska styrelsemedlemmarna oftare väljs in i 

styrelsen på grund av sin kompetens och fungerar som rådgivare och således är 

oberoende och inte har någon koppling till företaget före de väljs in i styrelsen. Man 

kan anta att de ägarandelar de utländska styrelsemedlemmarna har är sådana de 

erhållit som kompensation för sina styrelseuppdrag. 

Tabell 5 Korrelationsmatris mellan variablerna i modell 2 

 Ålder Mv Storlek Utländska Andel 
kvinnor 

Ålder 1,00 0,02 -0,05 -0,09 0,02 

Mv 0,02 1,00 0,51 0,21 0,35 

Storlek 0,05 0,51 1,00 0,37 0,21 

Utländska -0,09 0,21 0,37 1,00 0,08 

Andel 
kvinnor 

0,02 0,35 0,21 0,08 1,00 

      

Korrelationerna mellan variablerna i den andra modellen är förhållandevis liten. De 

största korrelationerna är mellan styrelsestorlek och företagets storlek samt mellan 

styrelsestorlek och utländska styrelsemedlemmar. Dessa korrelationer är 0,51 

respektive 0,37 vilket inte stör estimeringarna. Detta tyder på att datasamplet ligger i 

linje med resultaten från tidigare undersökningar där ett positivt samband mellan 

företagets storlek och diversitet samt mellan styrelsens storlek och diversitet funnits. 
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Tabell 6 Resultat från heteroskedasticitets testen 

Whites test Model 1 Modell 1, logit Modell 2 Modell 2, logit 

F-statistik 3,716470 0,803696 4,153328 7,157492 

Obs*R2 28,01859 15,96289 47,00351 42,81174 

Scaled explained SS 17,51611 7,111113 1070,470 90,65461 

P-värde F 0,0004 0,6970 0,0000 0,0000 

P-värde Chi square 0,0009 0,6598 0,0000 0,0000 

P-värde Chi square 0,0412 0,9936 0,0000 0,0000 

 

För båda modellerna har Whites test för heteroskedasticitet gjorts. I Tabell 6 finns 

resultaten från heteroskedasticitetstesten presenterade.  För den första modellen tyder 

resultaten på att det finns heteroskedasticitet eftersom p-värdena är signifikanta. När 

den första modellen testades för heteroskedasticitet med logit-transformation finns 

dock inga tecken på heteroskedasticitet eftersom p-värdena är klart över 0,05. Den 

andra modellen visar klara tecken på att det finns heteroskedasticitet oavsett om logit-

transformationen användes eller ej.  Eftersom det är tydligt att det existerar 

heteroskedasticitet i samplet kommer Whites korrektion för heteroskedasticitet att 

användas samtliga regressioner. 
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6 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat. Först presenteras resultaten för 

den första modellen, vad som styr andelen kvinnliga styrelsemedlemmar, sedan 

presenteras resultaten för den andra modellen som undersöker faktorer som påverkar 

kvinnornas ägarandelar. Därefter diskuteras modelldiagnostik. En mera ingående 

diskussion av resultaten förs sedan i kapitel sju.  

6.1 Faktorer som påverkar kvinnlig styrelserepresentation 

Nedan i tabell 6 finns resultaten för den första modellen presenterade. Flera av 

variablerna påvisar signifikanta samband med andelen kvinnor i styrelsen.  

Tabell 7 Resultat av regressionerna i modell 1 

Variabel OLS OLS, logit   

LnMv -0,003776 

[0,5458] 

0,005556 

[0,8489] 

  

KviArbKr 

 

KviStyrBr 

-0,046675 

[0,7233] 

0,921418 

[0,0002]*** 

0,866586 

[0,2864] 

5,026033 

[0,0000]*** 

  

Stat 5-20 0,062919 

[0,0188]** 

0,182557 

[0,1679] 

  

Stat 21-50 0,176533 

[0,0019]** 

0,562406 

[0,0173]** 

  

Stat 50- 0,254657 

[0,0000]*** 

1,021038 

[0,0000]*** 

  

InstFin 0,054304 

[0,0343]** 

0,011676 

[0,9142] 

  

InstUtl 0,002691 

[0,9213] 

0,077226 

[0,6169] 

  

LnAge 0,016086 

[0,2322] 

0,029609 

[0,6317] 

  

StyrStorl -0,0003845 

[0,6498] 

-0,035151 

[0,4108] 

  

Utlandska 0,011450 

[0,0595]* 

0,020656 

[0,5002] 

  

Bransch Ja Ja   

R2 0,378888 0,314385   

F-statistik 3,242720 2,147921   

p-värde 0,000068 0,008794 
 

  

Observationer 121 109    

P-värden för f-statistikan anges inom klamrar, *,** och *** antyder  
signifikans på 10 %, 5 % samt 1 % nivå. 
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I tabell 7 visas vilka av variablerna som påvisar ett statistiskt signifikant samband. I den 

första regressionen där den beroende variabeln andelen kvinnliga styrelsemedlemmar 

använts som sådan utan logit-tranfsormation är variablerna andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar inom ifrågavarande bransch (KviStyBr), samtliga variabler för 

statligt ägande samt institutionella finländska ägare statistiskt signifikanta. Variabler 

som är statistiskt signifikanta i den andra OLS regressionen, där den beroende 

variabeln innehåller en logit transformation, är KviStyBr, statligt ägande på 21-50 % 

samt statligt ägande mera än 50 %.  

Man antog i hypotes 1 att företagets storlek hade ett positivt samband med antalet 

kvinnliga styrelsemedlemmar. Denna undersökning påvisade inget statistiskt 

signifikant samband mellan företagsstorleken och andelen kvinnor. Detta ligger inte i 

linje med tidigare studier där man funnit att andelen kvinnliga styrelsemedlemmar har 

ett positivt samband med företagets storlek (Hillman et al. 2007). 

Hypotes 2 antog att branscher med fler kvinnliga anställda har flera kvinnliga 

styrelsemedlemmar. Inget samband kunde påvisas i någon av regressionerna. 

Hypotes 3 var att medelandelen kvinnliga styrelsemedlemmar för branschen skulle 

påverka andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. Denna variabel var statistiskt 

signifikant på 1 % nivån i båda regressionerna. Dessa resultat tyder på att det skulle 

finnas ett positivt samband mellan medelandelen kvinnliga styrelsemedlemmar för 

branschen i fråga och andelen kvinnliga styrelsemedlemmar i ett företag som hör till 

den branschen. 

 I hypotes 4 antog man att andelen kvinnliga styrelsemedlemmar påverkades av 

andelen statsägo. För den första regressionen är samtliga variabler för statsägo 

statistiskt signifikanta på minst 5 % nivån. I den andra regressionen är variablerna för 

statsägo 21-50 % samt statsägo över 50 % statistiskt signifikanta. Detta går i linje med 

teorin och tidigare undersökningar. Enligt koden för finsk bolagsstyrning (2010) ska 

statsägda företag följa jämställdhetslagen vilket kan antas påverka andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar. Detta innebär alltså att andelen kvinnor i styrelsen skulle påverkas 

positivt av statsägande.  

Vidare antog man i den femte hypotesen att finländska institutionella ägare påverkar 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. Denna variabel var signifikant positiv i den 

första regressionen men inte i regressionen med logit-transformation. 
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Ett samband mellan utländska institutionella ägare och andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar antogs existera i den sjätte hypotesen. Utgående från resultaten i 

båda regressionerna kunde inget samband mellan dessa två variabler påvisas. 

Som kontrollvariabler användes styrelsens storlek, företagets ålder samt andelen 

utländska styrelsemedlemmar. Utgående från tidigare undersökningars resultat kunde 

man anta att ett positivt samband skulle existera mellan dessa variabler och andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar. I den första regressionen var variabeln andel utländska 

styrelsemedlemmar statistiskt signifikant på 10 % nivån, men något samband mellan 

utländska styrelsemedlemmar och andelen kvinnliga styrelsemedlemmar kunde inte 

påvisas i regressionen med logit-transformation.  

De övriga kontrollvariablerna påvisade inget samband med den beroende variabeln.  

Mäkinen (2012) fann positiva samband mellan företagets storlek, företagets ålder och 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. Även tidigare undersökningar har funnit 

positiva samband här. Man kan anta att inget positivt samband hittades i denna 

undersökning eftersom andelen kvinnor ökat ganska kraftigt på sistone. Det kanske 

helt enkelt inte ännu syns i företagskulturen i Finland hur andelen kvinnor påverkas av 

kontrollvariablerna. 

Av branschdummyvariablerna var uthyrning och fastighetsservice samt 

mineralbranschen statistiskt signifikanta i den första regressionen. Ingen av 

branschvariablerna var statistiskt signifikanta i regressionen med logit-transformation. 

Förklaringsgraden i den första regressionen var nästan 38 %, men förklaringsgraden i 

regressionen med logit-transformation ligger högst antagligen närmast sanningen av de 

två eftersom andelen kvinnliga styrelsemedlemmar antar värden mellan o och 1 och 

således inte uppför sig enligt normalfördelningen. Förklaringsgraden för den andra 

regressionen med logit-transformation var drygt 31 %. Båda regressionerna är 

signifikanta på 1 % nivån vilket tyder på att modellen är pålitlig. Generaliserade 

momentmetoden-test (GMM-test) har också gjorts för att kontrollera modellens 

pålitlighet men resultaten för GMM regressionerna blev i stort sett samma som 

resultaten i OLS-regressionerna vilket tyder på att resultaten från OLS-regressionerna 

är robusta och pålitliga.  
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6.2 Faktorer som påverkar kvinnliga styrelsemedlemmars 

ägarandelar 

Först har en OLS-regression med kvinnornas ägarandel som sådan utan logit-

transformation gjorts. Därefter har en regression med logit-transformation på den 

beroende variabeln gjorts. Nedan i tabell 8 presenteras resultaten från de båda 

regressionerna. 

Tabell 8 Resultat av regressionerna i modell 2 

Beroende 

variabel: 

                                             

Ownership 

        

Ownership,logit                  

 

Variabel OLS OLS 

Storlek -0.000759 

[0,6280] 

-0,086101 

[0,5600] 

LnAge 0,001521 

[0,3749] 

0,351725 

[0,1079] 

LnMv 

 

0,000200 

[0,8625] 

-0,481812 

[0,0000]*** 

Utlandska 

 

Andel kvinnor 

 

-0,000321 

[0,9165] 

0,012186 

[0,3874] 

-0,075667 

[0,8303] 

-1,911683 

[0,2358] 

Bransch Ja Ja 

R2 0,221028 0,412958 

F-statistik 3,364387 6,872225 

p-värde, F-statistik 0,000808 0,000000 

Observationer 183 141 

P-värden för f-statistikan anges inom klamrar, *,** och *** antyder 
signifikans på 10 %, 5 % samt 1 % nivå. 
 

Utgående från tabell 8 kan man konstatera att endast variabeln företagets storlek 

verkar ha ett statistiskt signifikant samband med kvinnornas ägarandel i företaget. 

Denna variabel var signifikant på 1 % nivån. Inga variabler tydde på ett statistiskt 

signifikant samband i den första regressionen utan logit-transformation. 

I hypotes 7 antog man att kvinnornas ägarandelar skulle påverkas av styrelsens storlek. 

Inget samband gick att finna mellan dessa variabler. I hypotes 8 antog man att 

kvinnornas ägarandelar skulle påverkas av andelen utländska styrelsemedlemmar i 

styrelsen. Inget statistiskt signifikant samband mellan dessa två variabler kunde 

påvisas. 

I den nionde hypotesen antogs att kvinnornas ägarandelar skulle ha ett samband med 

företagets storlek och utgående från resultaten verkar ett sådant samband existera. 

Företagets storlek verkar ha ett negativt samband med kvinnornas ägarandelar och det 

innebär alltså att om företaget blir större så äger kvinnorna mindre aktier i företaget. 
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Koefficienten för denna variabel var -0,4818 vilken kan tolkas så att företagets storlek 

har ett signifikant negativt samband med kvinnornas ägarandel. Detta stämmer 

överens med Kotiranta et al:s studie från 2007 där man fann att kvinnligt ledarskap är 

vanligare inom småföretag. Eventuellt kan man anta att de kvinnliga 

styrelsemedlemmarna innehar större ägarandelar än sina manliga kolleger inom 

småföretag. 

Den tionde hypotesen gick ut på att man antog att kvinnornas ägarandelar skulle 

påverkas av företagets ålder. Inget samband kunde påvisas mellan dessa variabler. I 

hypotes 11 antog man att kvinnornas ägarandelar skulle påverkas av andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar i företaget. Inget samband kunde påvisas. 

I den tolfte hypotesen antogs att företagets bransch skulle påverka kvinnornas 

ägarandelar. Informations- och kommunikationsbranschen samt uthyrningsbranschen 

påvisade ett positivt signifikant samband på 10 % respektive 5 % signifikansnivå. 

Förklaringsgraden för den första regressionen är 22 % medan den är 41 % i 

regressionen med logit-transformation. Båda regressionerna är signifikanta, men den 

andra regressionen har lägre p-värde vilket tyder på att den regressionen är mera 

pålitlig än den första regressionen. 

6.3 Modelldiagnostik 

I detta avsnitt bedöms modellernas tillförlitlighet genom att ta upp olika 

modelldiagnostiska frågor. 

Som tidigare nämndes strider det mot OLS-kriterierna ifall modellen uttrycker 

heteroskedasticitet istället för homoskedasticitet. Ifall feltermernas varianser inte har 

samma värden uttrycker modellen heteroskedasticitet. Heteroskedasticitet innebär att 

estimeringarna blir snedvridna och att resultaten inte är tillförlitliga (Gujarati & Porter 

2009). För att korrigera för eventuell heteroskedasticitet har Whites korrigering för 

heteroskedasticitet använts. 

Ifall feltermerna är korrelerade strider det mot OLS-kriterierna. Korrelation mellan 

feltermerna kallas för autokorrelation. I allmänhet är autokorrelation inget problem 

när datasamplet är tvärsnittsdata. Ifall Durbin-Watson talet är över 2 finns inga 

problem med autokorrelation. Ifall talet är närmare 0 förekommer autokorrelation 
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(Brooks 2008). Durbin-Watson statistikan var över eller kring 2 för samtliga 

regressioner, vilket innebär att autokorrelation inte finns i samplet. 

Som tidigare nämndes i kapitel fyra har datasamplet problem med normalfördelningen. 

Skevhet och kurtosis tyder i flera fall på att fördelningen är skev och även Jarque-Bera 

statistikan påvisar tydliga tecken på att datasamplet inte är normalfördelat. För att få 

mera tillförlitliga resultat har en logit-transformation använts på den beroende 

variabeln för att få den att uppföra sig mera likt en normalfördelning och således passa 

en OLS-regression bättre. 

Ifall två eller flera variabler är högt korrelerade med varandra uppstår 

multikollinearitet. Ifall flera variabler är högt korrelerade innebär det att det blir 

svårare att avgöra vilken variabel som påverkar den beroende variabeln. (Brooks 2008) 

Utgående från korrelationstabellerna i kapitel fyra kan man konstatera att modellen 

inte lider av multikollinearitet eftersom ingen av variablerna har direkt stor 

korrelation. 
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultaten mera ingående än i 

resultatavsnittet. Båda modellerna diskuteras skilt för sig i egna avsnitt. Eventuellt 

upphov till felkällor tas även upp och slutligen avslutas avhandlingen med att 

presentera förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Andelen kvinnliga styrelsemedlemmar 

Syftet med undersökningen var att undersöka vilka faktorer som påverkar andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar. Utgående från resultaten kan man konstatera att statligt 

ägande, institutionella finländska ägare samt medelandelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar inom branschen påverkar andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. 

Statligt ägande har utgående från resultaten ett positivt samband med andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar. Detta resultat var väntat och man kan konstatera att de 

statsägda företagen verkar ha följt koden för finsk bolagsstyrning (2010) och 

statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik (2011). Så som Mäkinen (2012) 

förutspådde i sin undersökning har andelen kvinnliga styrelsemedlemmar fortsatt stiga 

i ungefär samma takt som den gjort sedan av 2007 och framåt. 

Även finländska institutionella ägare hade ett positivt samband med andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar i den första OLS-regressionen. Man kan dra slutsatsen att 

institutionella ägare så som t.ex. pensionsbolag verkar ha blivit influerade av 

statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik (2011) och valt att anamma en mera 

könsjämlik styrelsemedlemspolitik. Dessa resultat ligger i linje med 

resursberoendeteorin, dvs. att företagen är beroende av externa faktorer som kan 

utgöra risker eller bidra med nödvändiga resurser för företagen (Pfeffer 1972). Detta 

stämmer även överens med Pfeffer och Salanciks (1978) tre områden som styrelsen kan 

vara till nytta inom. Styrelsemedlemmarna kan bidra med råd och anvisningar, 

trovärdighet samt kommunikation och externa kontakter. Eventuellt kan man anta att 

statsägda företag och företag med institutionella ägare har blivit mer 

uppmärksammade på att externa resurser kan vara till nytta för företagen och att de 

därför väljer att inkludera flera kvinnliga styrelsemedlemmar för att kunna få tillgång 

till fler externa resurser. Kraven på mångsidigt kunnande inom företagen ökar hela 

tiden i och med globaliseringen och den teknologiska utvecklingen. 
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Även medelandelen kvinnliga styrelsemedlemmar inom branschen i fråga verkar ha ett 

positivt samband med andelen kvinnliga styrelsemedlemmar i företag som hör till 

samma bransch. Detta tyder på att om kvinnliga styrelsemedlemmar är vanligt i 

branschen så ”smittar” det av sig på andra företag inom samma bransch och leder till 

att andelen kvinnliga styrelsemedlemmar ökar. Detta styrks av det faktum att andelen 

företag som enbart hade en kvinna i styrelsen minskat och andelen företag som hade 

flera än en kvinna i styrelsen har ökat sedan Mäkinens undersökning från år 2012. Ett 

positivt samband kunde även påvisas mellan andelen kvinnliga styrelsemedlemmar och 

andelen utländska styrelsemedlemmar. Detta ligger i linje med resultaten från tidigare 

studier (bl.a. Adams och Ferreira 2009) där man funnit att andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar är större inom mer diversifierade företag. 

Inget signifikant samband hittades mellan företagets ålder, företagets storlek och 

styrelsens storlek. Tidigare studier hade funnit ett positivt samband mellan dessa 

variabler och andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. Anledningen till att ett sådant 

samband ej kunde påvisas skulle t.ex. kunna vara att de undersökta företagen var 

mycket olika. Det fanns företag av olika storlek samt företag från många olika 

branscher i undersökningen. Urvalet var ändå så pass litet att det endast var några få 

företag representerade inom vissa branscher såsom t.ex. hotell- och 

restaurangbranschen, vilket kan ha påverkat resultaten. Ifall man skulle ha 

koncentrerat sig på endast en bransch eller en viss storlek skulle kanske resultatet ha 

varit annorlunda. 

7.2 Kvinnornas ägarandelar 

Resultaten av regressionerna i den andra modellen tyder på att ett negativt samband 

skulle existera mellan kvinnornas ägarandelar i företaget och företagets storlek. Det 

innebär att kvinnornas ägarandelar minskar när företaget blir större. Detta ligger delvis 

i linje med tidigare studier där man funnit att kvinnliga styrelsemedlemmar och 

kvinnliga ledare är vanligare i mindre företag (Kotiranta et al. 2007). Eventuellt kan 

man även anta att det skulle påverka företagets marknadsvärde negativt ifall det 

publicerades information om att en kvinnlig styrelsemedlem har valts in i styrelsen för 

att fylla en kvinnokvot istället för att ha blivit invald på basen av sin kompetens.  

Utgående från Virtanens resultat från år 2010 där det sades att kvinnor utövar mera 

makt skulle man ha kunnat anta att kvinnornas ägarandel skulle vara större än 

männens sett till antalet röster. Det vill säga att kvinnorna skulle inneha mera makt i 
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företaget än männen. Just i denna undersökning visade det sig att kvinnorna ägde 

mindre andelar i företaget än männen. Detta kan delvis bero på att det fanns färre 

kvinnliga styrelsemedlemmar än manliga styrelsemedlemmar. Men det kan också bero 

på att andelen kvinnliga styrelsemedlemmar har ökat ganska kraftigt de senaste åren 

och att kvinnorna helt enkelt inte hunnit köpa på sig lika stora ägarandelar i företagen 

som männen har hunnit. En annan orsak kan också vara att kvinnorna inte varit 

verksamma i företagsstyrelsen lika länge som männen och således inte har blivit 

tilldelade lika mycket ägarandelar i företaget som kompensation för sitt 

styrelseuppdrag som männen har blivit eftersom de har varit verksamma inom 

företagsstyrelserna längre. 

Skillnader mellan män och kvinnors ägarandelar i företaget verkar vara ett ganska 

outforskat område. I denna undersökning fanns inga samband mellan kvinnornas 

ägarandelar och de oberoende variablerna att finna förutom ett negativt samband 

mellan kvinnornas ägarandelar och företagets storlek. Denna del av undersökningen 

borde utvecklas och flera förklarande variabler än de som inkluderats i denna 

undersökning påverkar säkert kvinnornas ägarandelar.  

7.3 Felkällor 

Eventuellt upphov till felkällor i denna undersökning kan vara att undersökningen ej 

tar antalet olika personer i beaktande. T.ex. så kan samma person sitta med i flera 

företagsstyrelser. I undersökningen tas inte i beaktande huruvida samma person 

fungerar som styrelsemedlem i flera företagsstyrelser. Exempelvis har samma kvinna 

suttit med i flera olika styrelser. Även männen sitter i flera fall med i olika företags 

styrelser samtidigt. Man kan ju fråga sig hur pass diversifierad företagsstyrelserna för 

de börslistade företagen i Finland är, ifall samma två eller tre kvinnor skulle sitta med i 

merparten av alla företagsstyrelser i hela landet. Undersökningen tar inte över 

huvudtaget hänsyn till denna aspekt. 

En annan felkälla kan eventuellt vara att enbart de börslistade företagen undersöks. Att 

undersöka en specifik bransch eller en viss företagsstorlek skulle kanske ge ett bättre 

resultat. Nyare data angående branschernas arbetskraft skulle kanske eventuellt ge ett 

annat resultat. Att fem år gammalt data har använts kan eventuellt ha påverkat 

resultatet. 
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7.4 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka andra företag än börslistade företag. Andelen 

kvinnor i företagen var ganska stor inom de börslistade företagen och man skulle 

kanske få en annorlunda bild av den verkliga situationen genom att exempelvis 

undersöka mindre företag eller koncentrera sig på företag inom en viss bransch. 

Det skulle även vara intressant att vidareutveckla undersökningen om kvinnornas 

ägarandelar. Tidigare studier hade kommit fram till att kvinnorna utövar mera makt 

genom att sitta med i övervakande organ, så ett alternativ till fortsatt forskning skulle 

vara att undersöka ett eventuellt samband mellan kvinnornas ägarandelar och 

övervakningsorgan inom företaget för att se ifall kvinnorna som söker sig till 

övervakande organ även äger en större andel av rösträtten i bolaget.  

Det skulle även vara intressant att undersöka ifall familjeägda företag påverkar 

kvinnornas ägarandelar och vidareutveckla sambandet mellan ägarstruktur och 

kvinnornas ägarandel. Ägarandelarna för styrelsemedlemmarnas närstående har inte 

heller tagits i beaktande i denna undersökning, det skulle även vara intressant att se 

hur den variabeln påverkar resultatet och att se hur kvinnornas indirekta ägande skiljer 

sig från männens.  

Eftersom de kvinnliga styrelsemedlemmarna ökat kraftigt på senaste år kan man anta 

att ökningen av andelen kvinnliga styrelsemedlemmar inte ännu syns i de kvinnliga 

styrelsemedlemmarnas ägarandelar. Kvinnorna har kanske inte hunnit köpa 

ägarandelar i företagen ännu eftersom de inte kanske känt till företagen desto mera 

före de blivit verksamma inom dem. Det kan även vara så att männens ägarandelar till 

stor del består av kompensation de erhållit för sina styrelseuppdrag. Då kan det vara så 

att kvinnorna äger mindre än männen eftersom de inte varit verksamma inom 

styrelserna i lika lång tid och således inte hunnit erhålla ägarandelar som 

kompensation. Det skulle vara intressant att göra en uppföljning kring kvinnornas 

ägarandelar om ett tiotal år eller liknande för att se ifall den ökade andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar gett upphov till en mera långsiktig påverkan på kvinnornas 

ägarandelar i företagen. 
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APPENDIX 1 FÖRETAG INKLUDERADE I STUDIEN 

Företag Bransch 

Afarak Group Finans och försäkringsverksamhet 

Affecto Oyj Informations och kommunikationsverksamh 

Ahlstrom Oyj Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Aktia Bank A Finans och försäkringsverksamhet 

Alma Media Oyj Informations och kommunikationsverksamh 

Amer Sports Oyj Finans och försäkringsverksamhet 

Apetit Tillverkning 

Aspo Oyj Finans och försäkringsverksamhet 

Aspocomp Group Oyj Tillverkning 

Atria Oyj A Tillverkning 

Basware Oyj Informations och kommunikationsverksamh 

Biohit Oyj B Tillverkning 

Biotie Therapies Oyj Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

CapMan Oyj B Finans och försäkringsverksamhet 

Cargotec Oyj Tillverkning 

Caverion Oyj Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Cencorp Oyj Tillverkning 

Citycon Oyj Fastighetsverksamhet 

Componenta Oyj Finans och försäkringsverksamhet 

Comptel Oyj Informations och kommunikationsverksamh 

Cramo Oyj Uthyrning, Fastighetsservice 

Digia Oyj informations och kommunikationsverksamh 

Dovre Group Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Efore Oyj Tillverkning 

Elecster Oyj A Tillverkning 

Elektrobit Oyj Finans och försäkringsverksamhet 

Elisa Oyj informations och kommunikationsverksamh 

Endomines Utvinning av mineral 

eQ Oyj Finans och försäkringsverksamhet 

Etteplan Oyj Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Exel Composites Oyj Tillverkning 

F-Secure Oyj Informations och kommunikationsverksamh 

Finnair Oyj Transport och magasinering 

Finnlines Oyj Transport och magasinering 

Fiskars Oyj Abp Finans och försäkringsverksamhet 

Fortum Oyj Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Glaston Oyj Abp Finans och försäkringsverksamhet 

HKScan Oyj A Tillverkning 

Honkarakenne B Tillverkning 

Huhtamäki Oyj Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Ilkka-Yhtymä 2 Finans och försäkringsverksamhet 
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Incap Oyj Tillverkning 

Innofactor Plc Informations och kommunikationsverksamh 

Ixonos Oyj Informations och kommunikationsverksamh 

Kemira Oyj Tillverkning 

Keskisuomalainen A Informations och kommunikationsverksamh 

Kesko Oyj A Handel 

Kesla A Tillverkning 

KONE Oyj Tillverkning 

Konecranes Oyj Tillverkning 

Lassila & Tikanoja Vattenförsöring, avfallshantering 

Marimekko Oyj Handel 

Martela A Tillverkning 

Metso Oyj Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Metsä Board A Tillverkning 

Munksjö Oyj Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Neo Industrial Finans och försäkringsverksamhet 

Neste Oil Oyj Tillverkning 

Nokia Oyj Tillverkning 

Nokian Renkaat Oyj Tillverkning 

Nordea Bank AB FDR Finans och försäkringsverksamhet 

Norvestia Oyj Finans och försäkringsverksamhet 

Nurminen Logistics Oyj Transport och magasinering 

Okmetic Oyj Tillverkning 

Olvi Oyj A Tillverkning 

Orava 
Asuinkiinteistörahasto 

Fastighetsverksamhet 

Oriola-KD A Handel 

Orion A Tillverkning 

Outokumpu Oyj Finans och försäkringsverksamhet 

Outotec Oyj Finans och försäkringsverksamhet 

Panostaja Oyj Finans och försäkringsverksamhet 

PKC Group Oyj Tillverkning 

Pohjois-Karjalan 
Kirjapaino 

Informations och kommunikationsverksamh 

Ponsse 1 Tillverkning 

Pöyry Oyj Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

QPR Software Oyj Informations och kommunikationsverksamh 

Raisio Oyj Vaihto-osake Tillverkning 

Ramirent Oyj Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Rapala VMC Tillverkning 

Raute Oyj A Tillverkning 

Restamax Oyj Hotell och restaurangverksamhet 

Revenio Group Oyj Finans och försäkringsverksamhet 

Saga Furs C Handel 

Sampo A Finans och försäkringsverksamhet 
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Sanoma Oyj Finans och försäkringsverksamhet 

Scanfil Oyj Tillverkning 

Sievi Capital Finans och försäkringsverksamhet 

Solteq Oyj Informations och kommunikationsverksamh 

Soprano Oyj Finans och försäkringsverksamhet 

Sponda Oyj Fastighetsverksamhet 

SRV Yhtiöt Oyj Byggverksamhet 

SSAB A Tillverkning 

SSH Communications 
Security 

Informations och kommunikationsverksamh 

SSK S.Sääst.Kiint. Vattenförsöring, avfallshantering 

Stockmann Oyj Abp A Handel 

Stora Enso A Tillverkning 

Suominen Finans och försäkringsverksamhet 

Takoma Oyj Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Talentum Oyj Informations och kommunikationsverksamh 

Talvivaaran 
Kaivososakeyhtiö 

Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Technopolis Oyj Fastighetsverksamhet 

Tecnotree Oyj Informations och kommunikationsverksamh 

Teleste Oyj Tillverkning 

TeliaSonera Informations och kommunikationsverksamh 

Tieto Oyj Informations och kommunikationsverksamh 

Tikkurila Oyj Tillverkning 

Trainers´ House Oyj Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Tulikivi Oyj A Tillverkning 

Turvatiimi Oyj Uthyrning, Fastighetsservice 

UPM-Kymmene Oyj Tillverkning 

Uponor Oyj Finans och försäkringsverksamhet 

Vaahto Group Finans och försäkringsverksamhet 

Vacon Oyj Tillverkning 

Vaisala Oyj A Tillverkning 

Valmet Oyj Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Viking Line Abp Transport och magasinering 

Wulff-Yhtiöt Oyj Informations och kommunikationsverksamh 

Wärtsilä Oyj Abp Tillverkning 

YIT Oyj Finans och försäkringsverksamhet 

Yleiselektroniikka E Handel 

Ålandsbanken Abp A Finans och försäkringsverksamhet 

 


