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Sammandrag: 

Könsmångfald i bolag är inte bara en social och etisk fråga, utan också en ekonomisk. 

Avhandlingens syfte är att undersöka om kvinnor i ledningen har en påverkan på 

bolagens prestation mätt i form av avkastning på totalt kapital (ROA) och Tobins Q. 

Vidare undersöks när sambandet är som starkast, vid en, två eller tre kvinnor i 

ledningen. Undersökningen grundar sig på kvantitativ forskningsmetod och samplet 

består av finländska börsbolag under åren 2010–2016.  

Undersökningens resultat visar att det finns ett signifikant positivt icke-linjärt 

samband mellan kvinnor i ledningen och bolagens ROA. Inga signifikanta samband 

mellan varken andel eller antal kvinnor och bolagens Tobins Q kan påvisas. Inga 

signifikanta samband mellan en, två eller tre kvinnor och bolagens prestation kan 

påvisas. Däremot påvisas ett signifikant positivt samband mellan andelen kvinnor och 

bolagens avkastning på eget kapital (ROE). Resultaten tyder på att sambandet är mer 

tydligt när prestationen mäts genom redovisningsbaserade mått.  

Denna avhandling bidrar med forskning inom området genom att påvisa att det finns 

ett icke-linjärt positivt samband mellan kvinnor i ledningen och bolagens prestation. 

Vad gäller praktiska implikationer indikerar resultatet av denna avhandling att bolag 

verksamma inom branschen industri presterar bättre med fler kvinnor i ledningen.  

Nyckelord:  
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1 INLEDNING 

I World Economics Forums undersökning från 2017 rankas Finland som det tredje mest 

jämställda landet i världen och högst rankat i den Europeiska Unionen. (World 

Economics Forum 2017) Diskussionen om jämställdhet och könsmångfald inom bolag 

sätter ofta fokus på styrelser för listade bolag, även om jämställdhet i styrelser endast ska 

ses som toppen på isberget. Medan kvinnornas andel i styrelser ökar och redan har 

uppnått en nöjaktig nivå, borde kvinnors deltagande i företagsledningar också 

uppmärksammas mer. (Linnainmaa & Turunen 2016) Könsmångfald i bolag är inte bara 

en social och etisk fråga, utan också en ekonomisk. McKinsey och Company uppskattar 

att 26 %, eller 28 biljoner dollar, kunde adderas till årliga globala BNP fram till år 2025 

om båda könen skulle ha likadana roller på arbetsmarknaden. (McKinsey 2015) 

Även om kvinnor utgör ungefär hälften av den totala arbetskraften i Europa, är de 

fortfarande underrepresenterade i högre positioner inom bolagen. Detta har lett till olika 

åtgärder för att minska gapet mellan könen. Ett exempel är könskvoteringen för 

bolagsstyrelser som flera länder i Europa infört, inledningsvis med Norge som redan år 

2003 införde en lagstadgad minimikvot på 40 % kvinnor i styrelser. Utöver Norge har 

ytterligare fyra av de 12 största europeiska marknaderna infört kvotering: Belgien, 

Frankrike, Tyskland och Italien. (De Pril & Roberts 2015) I Finland har utvecklingen av 

kvinnlig representation i bolagsstyrelser kontinuerligt ökat och låg år 2016 på 25 %. Sett 

till kvinnor i ledningsgrupper har andelen ökat gradvis sedan 2012, från 18,5 % till 21,5 

% år 2015, fram till år 2016 då en förändring noteras och andelen sjönk till 20 %. 

(Linnainmaa & Turunen 2016) 

Kvinnor i högre positioner kan vara viktiga med tanke på bolagens konkurrenskraft, inte 

enbart genom att bolagen får en mer könsneutral bild utåt, utan mer specifikt genom de 

fördelar som könsmångfald i sig själv för med sig. Forskning har visat att heterogena 

grupper bidrar med olika åsikter och kunskaper, överväger mer omfattande lösningar 

och diskuterar ur olika synvinklar, vilket leder till bättre kvalitet på beslutsfattandet. Att 

inkludera kvinnor i en grupp leder till en större mångfald, både socialt och informativt. 

(Dezso & Ross 2012) Men det är inte självklart att mångfald alltid leder till en förbättrad 

prestation. Fler åsikter och kritiska frågor kan också vara mer tidskrävande och därmed 

leda till långsammare beslutsprocesser. (Erhardt, Werbel & Shrader 2003, Fenwick & 

Neal 2001)  
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Mycket har forskats i könsmångfald i styrelser och effekten på bolagens prestation, men 

desto färre studier har fokuserat på kvinnor i företagsledningar. Tidigare studier, som 

undersökt fenomenen både med kvinnor i styrelser och bolagsledningar, har visat 

varierande resultat. En del undersökningar har funnit ett positivt samband mellan 

könsmångfald och en bättre prestation, medan andra visat ett negativt. Eftersom tidigare 

forskning inom området har gett tvetydiga resultat och främst fokuserat på 

könsmångfald i styrelser, kommer denna avhandling att undersöka om det finns ett 

samband mellan kvinnor i ledningar och bolagens prestation.   

1.1 Problemdiskussion 

Både i forskning men också i media har jämställdhet och könsmångfald i företag varit ett 

ämne som fått enorm uppmärksamhet. Tidigare har forskningen främst fokuserat på 

faktorer som hindrar kvinnors avancemang i bolagens mellannivåer, det så kallade 

”glastaket”. Numera riktas allt mer fokus på den kvinnliga representationen i högre 

positioner inom bolagen. (Farrell & Hersch 2003)  

Den låga kvinnliga representationen i högre positioner i bolagen är paradoxal, eftersom 

fler kvinnor än män numera är högutbildade och kvinnor utgör en majoritet i 

universiteten. (Tilastokeskus 2016) Detta till trots är bara 34 % av alla chefer och 20 % 

av ledningsmedlemmarna för börsnoterade bolag i Finland kvinnor. Utvecklingen har 

varit långsam under flera år och proportionen kvinnor i ledningspositioner är 

fortfarande låg. (Eurostat 2017, Linnainmaa & Turunen 2016) 

Ett flertal tidigare studier har visat att kvinnlig representation i både ledningar och 

styrelser har en positiv inverkan på bolagens prestation. Forskning, som gjorts på 

nordiska marknader, har dock inte kunnat bevisa att det skulle finnas ett positivt 

samband. Exempelvis gjorde Rose (2007) en studie på danska bolag och kunde inte finna 

ett signifikant samband mellan kvinnor i styrelsen och bolagens prestation. En studie 

som gjordes på norska, danska och svenska bolag fann inte heller något signifikant 

samband mellan könsmångfald och avkastning på totalt kapital (ROA). (Randøy, 

Thomsen & Oxelheim 2006) Andra studier har visat att prestationen påverkas först när 

en viss grad av mångfald har uppnåtts, en så kallad critical mass.1 En studie gjord på 

tyska bolag fann att kvinnor i styrelsen har en positiv effekt på bolagens prestation först 

när en kritisk massa på tre kvinnor uppnåtts. Dessförinnan kan könsmångfald till och 

                                                 
1 Hädanefter benämns critical mass som kritisk massa enligt egen översättning. 
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med ha en negativ inverkan på prestationen, eller ingen alls. (Joecks, Pull & Vetter 2013; 

McKinsey & Company 2007) 

Studier som fokuserar på hur kvinnor i ledningen påverkar bolagens prestation är rätt 

ovanliga, speciellt i de nordiska länderna, trots att ledningen har en större inverkan på 

bolagens dagliga verksamhet än vad styrelsen har. Den existerande forskningen är 

dessutom motsägande eftersom en del undersökningar inte har kunnat påvisa något 

samband, medan andra har funnit signifikanta samband i båda riktningarna. Vidare är 

det också intressant att undersöka om kvinnor i ledningen förbättrar bolagens prestation 

med tanke på att andelen kvinnor i ledningar har sjunkit i Finland mellan 2015 och 2016. 

Om det visar sig att kvinnlig representation i ledningar skulle förbättra bolagens 

prestation, dessutom med en kritisk massa på tre kvinnor, vore det ett incitament för 

bolagen att sträva efter större kvinnlig representation i ledningsgrupperna. 

Baserat på ovanstående diskussion kommer denna avhandling att undersöka hur 

kvinnor i bolagens högsta ledning2 påverkar bolagens prestation. Forskningsfrågan 

kommer därför att vara: ”Hur påverkar kvinnor i ledningen bolagens prestation?”. 

Vidare undersöks det om det finns en så kallad kritisk massa för kvinnor i ledningen i 

finländska börsbolag.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka om kvinnor i ledningen påverkar bolagens 

prestation. Vidare kommer undersökas om det finns en kritisk massa på minst tre 

kvinnor. Bolagens prestation mäts genom avkastning på totalt kapital (ROA) och Tobins 

Q.  

1.3 Metod och avgränsning 

Metoden för den empiriska studien består av en kvantitativ undersökning baserad på 

ledningsdata och finansiella data. Studien görs genom hypotesprövning och grundar sig 

på kvantitativ metodteori. Samplet för studien avgränsas till finländska börsnoterade 

bolag. Från dessa exkluderas banker, eftersom de har en annorlunda kapitalstruktur. 

Samplet består av data från åren 2010–2016. Eftersom studien enbart fokuserar på 

börslistade bolag, ger den inte en klar bild av alla bolag i Finland. Denna avgränsning 

                                                 
2 Med "ledning" och "ledningsgrupp" avses bolagets högsta ledning. 
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görs, eftersom information om börslistade bolag är lättare tillgänglig än för icke-

börsnoterade, speciellt i fråga om information om ledningsmedlemmarna.  

1.4 Disposition 

Kapitel två utgör den teoretiska referensramen. Kapitlet inleds med en diskussion om 

ledningens funktion i bolaget. Vidare presenteras tidigare forskning om kvinnor och 

ledarskap och situationen för könsmångfald i finländska ledningsgrupper. Därefter 

presenteras teorin om kritisk massa samt en diskussion om bolagens prestation. 

Slutligen diskuteras tidigare studier gällande könsmångfald och prestation. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattande härledning av forskningsuppgiften. Det tredje kapitlet 

behandlar avhandlingens metod. Undersökningens sampel och datainsamling 

diskuteras och variablerna som ingår i regressionsmodellerna presenteras. Vidare 

presenteras regressionsmodellerna som används i undersökningen följt av en diskussion 

om analysstrategin. Kapitel fyra presenterar undersökningens resultat. Kapitlet inleds 

med en presentation av den deskriptiva statistiken följt av en diskussion angående 

multikollinearitet. Vidare presenteras univariata test och regressionsanalyserna följt av 

robusthetstest och vidare analys. Kapitlet avslutas med en resultatdiskussion. 

Avhandlingens avslutande kapitel innehåller en sammanfattning följt av en diskussion 

om avhandlingens reliabilitet och validitet. Slutligen diskuteras avhandlingens 

begränsningar och förslag till fortsatt forskning.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel inleds med en presentation av ledningens funktion i bolagen. Därefter 

presenteras teorier och forskning om kvinnor och ledarskap och vad som skiljer män och 

kvinnor åt gällande beteende och ledarskap, följt av en diskussion om hur situationen för 

könsmångfald ser ut i finländska bolag. Vidare presenteras teorin om kritisk massa följt 

en diskussion om bolagens prestation. Därefter diskuteras tidigare forskning i hur 

könsmångfald kan påverka bolagens prestation. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande härledning av forskningsuppgiften. 

2.1 Ledningens funktion 

Ledningsgruppen är i sig inget bolagsrättsligt organ men har i praktiken en viktig 

ställning i bolagets organisation. Ledningsgruppen består i allmänhet av cheferna för 

bolagets operativa affärsverksamhet, ekonomidirektören och chefer för stödfunktioner. 

Ledningens huvudsakliga uppgift är att bistå verkställande direktören, som i sin tur utses 

av styrelsen. Verkställande direktören ansvarar för bolagets operativa verksamhet och 

organiserar i praktiken bolagets verksamhet, förhandlar och verkställer arrangemang 

samt representerar bolaget utåt. (CG Finland 2015)  

Det finns en del välkända teorier om ledarskap och ledningens funktion i bolaget. 

Ledningens funktion kan enligt Henri Fayols principer i ledarskapsteori delas upp i fem 

delar: planering, organisering, kommendering, koordinering och kontrollering. Bolagets 

ledare måste planera inför framtida förutsättningar, utveckla strategier och säkerställa 

att framtida mål uppnås. Bolagets ledning måste också organisera arbetskraften på ett 

effektivt sätt och strukturera organisationens aktiviteter. Rätt folk ska bli utbildade och 

rekryterade för arbetet och det måste säkerställas att tillräcklig kompetent och utbildad 

arbetskraft finns att tillgå. Cheferna ska också delegera arbete och kommunicera bolagets 

mål till sina anställda. Bolagets procedurer och aktiviteter ska också harmoniseras och 

koordineras så att varje del av bolaget kompletterar och berikar de övriga avdelningarnas 

arbete. Ledningen ska också kontrollera att bolagets aktiviteter är i linje med dess 

principer samt observera och rapportera avvikelser från planer. (Van Vliet 2011) 

En organisation är en reflektion av sin ledningsgrupp, enligt den teori som på engelska 

kallas upper echelon teorin som utvecklades av Hambrick och Mason (1984). 

Ledningsgruppens egenskaper och funktion har mycket större potential att förutsäga 

bolagets resultat än vad verkställande direktören har. Enligt teorin är de strategiska 

besluten och prestationen delvis baserade på ledningsmedlemmarnas bakgrund och 
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egenskaper. (Hambrick & Mason 1984) Enligt upper echelon teorin är observerbara 

karaktärsdrag såsom ålder, kön, arbetsförhållandets längd, funktionell bakgrund, 

utbildning m.fl. en grund för en persons perspektiv, tro, nätverk och tillhörighet. Dessa 

karaktärsdrag ska fungera som determinanter för strategiska beslut och genom dem 

påverkas organisationens prestation. Upper echelon litteraturen har också fokuserat på 

mångfald inom ledningsgrupper och studier har visat att heterogena grupper tenderar 

att fatta fler beslut av hög kvalitet. (Dallas 2002)  

Också enligt Barney (1991) och den resursbaserade teorin är det människorna i bolaget 

som är nyckeln till konkurrensfördelar. De anställdas och ledningens kunskaper är 

resurser som är bland de mest hållbara och det svåraste för konkurrenterna att imitera. 

Bolagets prestation är till stor del influerat av de mänskliga resurserna som finns 

tillgängliga för ledningen.  

2.2 Kvinnor och ledarskap 

Enligt Development Dimensions International (2015) är de bolag som presterar bäst 

finansiellt sett sådana som har störst antal kvinnor i ledande roller. Könsmångfald leder 

till ett mer diversifierat tänkande, som i sin tur leder till ett förbättrat problemlösande 

och större affärsmässiga fördelar. En världsomfattande studie, gjord av Development 

Dimensions International tillsammans med The Conference Board, visar att i de bolag 

som rankas bland topp 20 % sett till finansiell prestation är 27 % av ledarna kvinnor, 

jämfört med de bolag som rankas bland botten 20 %, där endast 19 % av ledarna är 

kvinnor. (Development Dimensions International 2015) Könsmångfald är också en 

tillgång för bolagens image och hjälper dem att föra samman bolagets anställda, 

aktieägare och kunder. (McKinsey & Company 2007)  

Kvinnligt ledarskap kan också ha ett samband med en god bolagsstyrning och 

ledningspraxis. Att företagshierarkin också innefattar kvinnor kan indikera att 

avancemang och befordringar i dessa organisationer är baserade på kompetens och 

meriter, inte på traditioner och etablerade etiketter. Det verkar också logiskt att 

ledningens och styrelsens sammansättning ska reflektera mångfalden i bolagets 

anställda och kundkrets också i fråga om kön. (Kotiranta, Kovalainen & Rouvinen 2007) 

Samhällets värderingar gällande könsmångfald sätter också press på bolagen att öka 

antalet kvinnor i styrelser och ledningar. Enligt Daily och Schwenk (1996) kan bolagets 

rykte och trovärdighet förbättras genom att inkludera fler kvinnor i styrelsen. Således 

kan bolagen addera legitimitet till organisationen genom en ökad könsmångfald. 
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(Hillman & Cannella 2007) Genom ökat kvinnligt ledarskap kan bolagen också bättre 

attrahera mer kvinnliga talanger. De skickar ett starkt budskap till kvinnorna i 

organisationen att deras bidrag till bolaget är värdefullt, att deras röster blir hörda. 

Bolagen visar till anställda, investerare och andra intressenter att mångfald har betydelse 

i bolagets framgång. (Stephenson 2004)  

Sedan början av 1990-talet har samhällets förväntningar ändrat fokus från kvinnor i 

arbetsstyrkan i allmänhet till kvinnor i bolagens ledningar. På samma gång har det blivit 

mer komplext. Idag understryks ytterligare de ekonomiska fördelarna av könsmångfald 

i arbetskraften utöver jämställdhetsnormer överlag. Kraven på jämställdhet i synliga 

positioner inom organisationerna kommer från ett antal olika intressenter, inklusive 

media, investerare och de anställda själva. Till exempel kräver media ofta att kvinnor ska 

inkluderas mer i ledningar. (Reichel, Brandl & Mayrhofer 2010) 

2.2.1 Könsmångfald och ledarskap 

Enligt en studie som Development Dimensions International (2015) utfört anser män att 

de själva är mer effektiva som ledare. Detta självförtroende reflekteras i hur högt de 

rankar sin egen ledarskapskompetens och förmåga att hantera utmaningar i 

affärsverksamheten och ledarskapet. Kvinnor, å andra sidan, är enligt studien mindre 

troliga att ranka sig själva som mycket effektiva ledare i jämförelse med sina kollegor. 

Det visades vara mindre troligt att kvinnor hade genomfört internationella uppdrag, 

varit ledare tvärs över geografiska områden och länder samt mindre troligt att de lett en 

grupp över spridda geografiska områden. Att sakna dessa erfarenheter och 

utvecklingsmöjligheter spelar en stor roll: de som har haft tillgång till dessa globala och 

mer synliga ledarskapsmöjligheter är mycket mer troliga att bli befordrade och att 

avancera snabbare inom sina organisationer. (Development Dimensions International 

2015) Enligt en studie gjord vid University of North Carolina har män signifikant större 

självförtroende och övertro till sig själva. Även om de misslyckats, en gång eller 

upprepade gånger, är män villiga att pröva på nytt ända tills de lyckas. (Business Insider 

2015)  

Kvinnor i team 

Katzenbach (1998) definierar en ledningsgrupp som ett team: en liten grupp med 

kunskaper och erfarenheter som kompletterar varandra och som har ett gemensamt 

syfte, mål och arbetsmetodik samt ömsesidigt ansvar. Studier som gjorts om 

grupparbeten har visat att mångfald i teamet kan leda till bättre resultat. När bolagen för 
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samman olika personer, flödar idéer och innovationen ökar. Förbättrade strategier 

uppstår och bättre beslut fattas. (Stephenson 2004, Konrad, Kramer & Erkut 2008) 

Enligt Rock och Grant (2016) kan personer med olika bakgrund ändra på beteendet hos 

en grupps sociala majoritet på ett sätt som leder till förbättrat och mer exakt 

grupptänkande. Grupper med större mångfald är mer benägna att ständigt ompröva 

fakta och förbli objektiva. De kan också uppmuntra till större granskning av varje 

medlems handlingar och därmed hålla sina gemensamma resurser skarpa och 

vaksamma. Genom att bryta upp en homogen arbetsplats låter man arbetarna bli 

medvetna om sina egna potentiella företeelser och sina förankrade sätt att tänka som 

annars kan göra dem blinda för information och till och med få dem att göra misstag i 

beslutsprocessen. Grupper med mångfald kan överträffa homogena grupper i 

beslutsfattande, eftersom de processar informationen mer. Enligt Rock och Grant (2016) 

kan ett av de bästa sätten för bolag att förbli konkurrenskraftiga inom innovation vara 

att anställa mera kvinnor och personer från olika kulturer för att få ett mer mångfaldigt 

team. Enligt Díaz-García, González-Moreno och Sáez-Martínez (2013) genererar 

könsmångfald inom forskning- och utvecklingsteam en dynamik som främjar nya 

lösningar och leder till mer radikal innovation. Resultaten av studien visar att 

könsmångfald är positivt relaterad till radikal innovation.  

Woolley, Chabris, Pentland, Hashmi och Malone (2010) menar att proportionen av 

kvinnor i en grupp är starkt relaterat till gruppens mätta kollektiva intelligens. Detta 

kunde förklaras delvis genom kvinnornas högre nivåer av social känslighet, deras 

förmåga att avläsa icke-verbala antydningar samt att förstå vad andra tycker och känner. 

Det finns också bevis för att kvinnor kan ha överlägsen kompetens gällande utvärdering 

av människor: hjärnskanningar visar att den manliga hjärnan måste jobba hårdare för 

att utvärdera känslor i ansiktsuttryck och att det tar längre tid för dem att göra så. På 

liknande sätt kan kvinnor känna igen ansikten snabbare och med större exakthet. (Clarke 

2017). Enligt en studie gjord av Croson och Gneezy (2009) är kvinnors sociala 

preferenser mer situationsspecifika än männens: kvinnor är varken mer eller mindre 

socialt orienterade, men deras sociala preferenser är mer formbara. Samtidigt är de 

också mer motståndskraftiga mot konkurrens än män.  

Kvinnor tenderar också att ta sitt styrelse- och ledningsmedlemskap mycket allvarligt, 

vilket kan leda till förbättrad bolagsstyrning genom att kvinnor ifrågasätter mer och vill 

föra öppna diskussioner. Kvinnors närvaro sägs leda till mer civiliserat beteende och 

känslighet inför andra perspektiv. (Singh & Vinnicombe 2004) Grupper med fler kvinnor 
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visade också större jämlikhet i taltur, vilket ger gruppmedlemmarna större möjlighet att 

ge varandra respons och att bäst kunna använda varandras kunskaper och färdigheter. 

(Woolley, Chabris, Pentland, Hashmi & Malone 2010) Fenwick och Neal (2010) menar 

att grupper med lika antal män och kvinnor och/eller grupper med större antal kvinnor 

än män presterade bättre än homogena grupper i ett test med ledningssimulering. Denna 

effekt förklarades med ett mer effektivt grupparbete och samarbetande normer. Enligt 

Hillman och Cannella (2007) uppvisar grupper med mer mångfald ökad 

informationssökning och större utbud av olika perspektiv jämfört med homogena 

grupper. Heterogena grupper har fler alternativa lösningar på problem. Personer av olika 

kön har olika attityder och normer, tror på och har upplevt olika saker vilket skapar 

annorlunda perspektiv. Könsmångfald har också visat öka kreativiteten inom en grupp.  

Erfarenheter och perspektiv 

Hambrick, Cho och Chen (1996) hävdar att en ledningsgrupp med mångfald är bättre 

rustad för att observera möjligheter och hot på flera fronter och har en bredare repertoar 

av färdigheter och förmågor för överlägsen problemlösning och beslutsfattande. Också 

enligt Rose (2007) leder könsmångfald till ett mer effektivt problemlösande, eftersom en 

grupp med större mångfald ger ett bredare perspektiv och följaktligen ett större antal 

alternativ att utvärdera. Kvinnor är mer benägna att knyta band med inte bara andra 

inom organisationen utan också med andra kvinnor så att de är bättre rustade för att 

klara könsrelaterade hinder och att lära sig från andras erfarenheter. Detta ger en 

möjlighet att i större omfattning kunna engagera sig, vilket ökar kvaliteten på 

beslutsfattandet. (Krishnan & Park 2005)  

Bättre bolagsstyrning uppnås genom att dela ett bredare och annorlunda utbud av 

erfarenheter och åsikter. Kvinnor kan ge mervärde till en mansdominerad grupp genom 

att bidra med nya perspektiv och genom att ställa annorlunda frågor. (Joecks, Pull & 

Vetter 2013) Kvinnor är generellt inte rädda för att ställa tuffa frågor, medan män känner 

en skyldighet på grund av sitt kön att bete sig som att de förstår allting. (Konrad, Kramer 

& Erkut 2008) På det sättet kan kvinnor finna ledtrådar till potentiella problem på ett 

annat sätt. Könsdiversifierade styrelser engagerar sig också i bättre diskussioner, 

eftersom kvinnor är mera villiga att diskutera problem som verkar obehagliga för en hel 

manlig styrelse. (Stephenson 2004).  

Styrelser kunde förbättra deras prestation genom att locka och hantera mångfald. 

Kvinnliga medlemmar för med sig en annorlunda röst baserat på deras ofta väldigt 
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annorlunda arbets- och icke-arbetsrelaterade erfarenheter. De olika rollerna som 

kvinnor spelar i sitt privata liv har också betydelse. Deras roller i exempelvis äktenskap 

och föräldraskap inverkar, eftersom dessa förser dem med psykologiska fördelar som 

skärper förmågan att göra flera saker samtidigt och berika ledarskapsförmågan. 

(Krishnan & Park 2005) Större mångfald kan främja en bättre förståelse för marknaden, 

vilket ökar möjligheterna att tränga in på nya marknader. (Campbell & Minguez-Vera 

2008) Kvinnor kan föreslå nya sätt att introducera produkter på marknaden, baserat på 

deras erfarenheter som konsumenter. (Singh & Vinnicombe 2004) Detta är speciellt 

viktigt för bolagen, eftersom kvinnor numera står för största inflytandet på hushållens 

köpbeteende: i Europa är kvinnor drivkraften bakom mer än 70 % av hushållens inköp, 

även om de står för ca 50 % av populationen. För att bolagen ska kunna anpassa sig till 

sociala trender och konsumtionstrender, måste de ytterligare integrera kvinnor i 

beslutsfattandet. (McKinsey & Company 2007) 

Ledarskapsstil 

Flertalet studier har visat att kvinnor har ett mer transformativt ledarskap än sina 

manliga motsvarigheter. Med transformativt ledarskap avses en ledarskapsstil som 

skapar förändring i både individer och sociala system. Transformativt ledarskap 

förstärker motivation och moral genom att ansluta de anställdas känsla av identitet till 

uppdraget och organisationens kollektiva identitet. Det uppmuntrar de anställda att se 

förbi sina egna behov och istället fokusera på vad som är bäst för gruppen. En chef med 

ett transformativt ledarskap utvecklar en positiv relation till sina anställda för att kunna 

stärka både anställdas och organisationens prestationer. Transformativt ledarskap 

korrelerar med flertalet ledarskapsegenskaper som är associerade med framgång. (Burke 

& Collins 2001) I Powell och Graves (2003) studie, med ett sampel bestående av chefer 

och ledare från nio länder, rankades kvinnor högre än män i tre aspekter av 

transformativ ledarskapsstil: graden av karisma, motivering av anställda och hänsyn till 

individen. Män å andra sidan rankades högre än kvinnor gällande passivt ledarskap. 

Studier har visat att en transformativ ledarskapsstil är positivt associerat med effektivt 

ledarskap, återspeglat i individuell prestation samt grupp- och organisationsprestation, 

medan passivt ledarskap är negativt associerat med effektivt ledarskap. (Powell & Graves 

2003, s. 150) Enligt Powell och Graves visar studier att kvinnor generellt sett är bättre 

lämpade att fungera som ledare än män. Också i Burke och Collins (2001) studie visade 

resultaten att det är mer vanligt för kvinnor än män att använda sig av en transformativ 

ledarskapsstil.  
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Kvinnor är också mer benägna än män att uppfattas som ledare av gruppmedlemmarna 

i miljöer som kräver mycket social interaktion, vilket speciellt rör organisationer idag, 

eftersom de konkurrerar på en allt mer global marknad. Kvinnor är också mer sannolika 

att ha en mera känslig ledarstil, som betonar harmoni i jämförelse med sina manliga 

motsvarigheter. Detta gör det mer sannolikt för kvinnor att inspirera till större 

självförtroende bland kollegor och anställda, att dela information samt att föra samman 

folk och möta utmaningar. (Krishnan & Parks 2005) Högre nivåer av engagemang leder 

till en bättre prestation av arbetsuppgifterna. Kvinnliga chefer är mer benägna än män 

att finna stimulerande arbetsuppgifter för att kunna utmana sina anställda samt ger mer 

beröm och feedback för att hjälpa sina anställda nå sina mål. (Goldschmid 2016) Enligt 

Melero (2011) lägger ledningar med en högre proportion av kvinnor större vikt vid 

feedback från anställda och följer de anställdas utveckling mer intensivt. Sådana team 

tenderar också att främja kommunikation och de anställdas deltagande i 

beslutsfattandet.  

Riskbeteende 

Män och kvinnor skiljer sig i flera avseenden: kvinnor tenderar att vara mer obenägna 

att ta risker än män (Niederle & Vesterlund 2007), de är mindre aggressiva i sina val av 

strategier och är mer sannolika att investera på ett hållbart sätt. (Charness & Gneezy 

2012) En starkare emotionell upplevelse kan påverka den upplevda nyttan av ett riskfyllt 

val. I synnerhet rapporterar kvinnor mer intensiv nervositet och rädsla än män i väntan 

på negativa resultat. Om negativa resultat upplevs som värre för kvinnor än för män, 

kommer kvinnor naturligt att vara mer obenägna att ta risker i en riskfylld situation. 

Således kan könsskillnader i känslomässiga upplevelser delvis förklara en ökad 

obenägenhet för risk. (Croson & Gneezy 2009) Enligt Mather och Lighthall (2012) blir 

könsskillnaderna gällande riskbenägenhet ännu starkare under stress. En orsak är att 

det finns könsskillnader i den hjärnaktivitet som är inblandad i riskberäkning. När beslut 

måste fattas under risk och osäkerhet, påverkar stressen ens beslutsstrategier, men på 

motsatt sätt för män och kvinnor. Män tenderar att ta större risker under stress, med 

chans till högre avkastning, men också med större risk för förluster. Kvinnor tenderar att 

ha en mer eftertänksam riskattityd, men även med ökad eftertänksamhet är det sannolikt 

att prestationen ökar om än mera stadigt och jämnt. Könsmångfald bland de högsta 

cheferna är också associerat med högre resultatkvalitet och högre aktieavkastning efter 

börsintroduktionen (Krishnan & Parsons 2008), såväl som högre lönsamhet i 

förhållande till genomsnittet för sektorn. (Erhardt, Werbel & Shrader 2003) Om man ser 
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till risk och prestation, kan ökad könsmångfald indirekt leda till att bolaget har färre 

stora avkastningar, d.v.s. mindre risk, samtidigt som det också upplever färre stora 

förluster, d.v.s. en mer stabil ökning av prestationen. (Perryman, Fernando & Tripathy 

2016) Khan och Vieito (2013) gjorde en studie i sambandet mellan vd:ns kön och 

bolagets risk. Resultaten visade att om bolaget har en kvinnlig vd är företagsrisken 

mindre än om vd:n är en man. 

En analys gjord på bolag under nedgången i USA under åren 2007–2009 visade att 

amerikanska bolag med kvinnor i styrelsen presterade bättre, delvis eftersom de hade 

lägre nivåer av främmande kapital. (Elmer 2015) Enligt en studie gjord för Finlands Bank 

av Francis, Hasan och Wu (2011) har bolag med en kvinnlig ekonomichef ca 11 % lägre 

banklånekostnader samt mera gynnsamma lånevillkor med 3,8 månader längre lånetid 

än bolag med en manlig ekonomichef. Resultaten tyder på att banker tenderar att 

uppfatta kvinnliga ekonomichefer som mera sannolika att rapportera mer konservativ 

bokföringsinformation av bättre kvalitet och mera sannolika att minska bolagets risk än 

en manlig ekonomichef.  

Intern kontroll 

Mer kvinnlig representation i bolaget innebär förbättrad riskhantering och 

revisionskontroll, ökad etnisk översikt samt en bredare och mer exakt bedömning av 

bolagets framgång. (Stephenson 2004) Enligt en studie gjord av MSCI (2015) hade bolag 

med kvinnor i högre positioner färre fall av bolagsstyrningsrelaterade kontroverser 

såsom mutor, korruption och bedrägeri. (Lee, Marshall, Rallis & Moscardi 2015) Enligt 

Chen, Eshleman och Soileau (2015) leder ett större antal kvinnor i styrelsen till att risken 

för svag intern kontroll minskar. Resultaten drivs inte av kvinnor i revisionskommittén 

utan snarare av kvinnor i styrelsen oavsett om de sitter i revisionskommittén eller inte. 

Studien visar att vissa karaktärsdrag hos bolagets kvinnliga styrelsemedlemmar kan ha 

en väsentlig effekt på bolagets interna kontroll: att kvinnor lättare kan diskutera svåra 

ämnen, de är mera konservativa, bättre övervakare och mindre toleranta mot 

opportunistiskt beteende.  

Mångfald i grupper har dock inte i alla studier visat sig vara positivt. Enligt Hambrick, 

Cho och Chen (1996) är heterogena grupperna långsammare i sitt agerande och de är 

också mindre sannolika än homogena grupper att svara på konkurrenternas initiativ. I 

heterogena grupper är det mer sannolikt för individerna att bli oense, vilket därmed 

försvagar teamets samförstånd. Enligt Knight et al. (1999) kan mångfald också kräva mer 
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tid och ansträngning för en grupp att fatta beslut och därmed försämra gruppens 

prestation. Också enligt Fenwick och Neal (2001) kan könsmångfald leda till avvikelser 

och långsammare beslutsprocesser, eftersom män och kvinnor har olika ledarskapsstilar. 

Könsmångfald kan också leda till att kommunikationen mellan cheferna kompliceras och 

effektiviteten minskar, vilket kan vara en särskilt svår situation för bolag som verkar i en 

starkt konkurrensutsatt miljö, där det är viktigt att snabbt kunna nå ut till marknaden. 

En ledning med stor könsmångfald kan uppleva fler konflikter. Även om besluten kan bli 

av bättre kvalitet i slutändan, kan detta inte alltid balansera de negativa effekterna av en 

långsammare beslutsprocess ifall företagets marknad kräver snabba reaktioner. (Smith, 

Smith & Verner 2006, Hambrick, Cho & Chen 1996)  

I tabell 1 sammanfattas några av de potentiella för- och nackdelarna med större mångfald 

i grupper baserat på forskningen presenterad i detta kapitel. Effekten av könsmångfald i 

ledningsgrupperna är, baserat på dessa teorier och tidigare forskning, fortfarande oklar.  
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Tabell 1. Potentiella för- och nackdelar med könsmångfald 

Potentiella fördelar Potentiella nackdelar 

Mångfald främjar en bättre förståelse för 

marknaden, vilket ökar möjligheterna att 

tränga in på marknaderna. Kan också leda till 

förbättrad kreativitet och innovation inom 

företaget. (Campbell & Minguez-Vera 2008, 

Erhardt, Werbel & Shrader 2003) 

Könsmångfald innebär heterogena grupper 

som tenderar att kommunicera mindre ofta, 

ofta är mindre samarbetsvilliga samt 

upplever mer konflikter. (Gallego-Álvarez, 

García-Sánchez & Rodríguez-Dominguez 

2009) 

Mångfald leder till ett mer effektivt 

problemlösande eftersom en grupp med större 

mångfald ger ett bredare perspektiv och 

följaktligen ett större antal alternativ att 

utvärdera. (Rose 2007, Hambrick, Cho & Chen 

1996, Perryman, Fernando & Tripathy 2016) 

Könsmångfald kan leda till avvikelser och 

långsammare beslutsfattandeprocesser, 

eftersom män och kvinnor har olika 

ledarskapsstilar. (Fenwick & Neal 2001) 

Könsmångfald kan förbättra kvaliteten på 

cheferna och styrelsemedlemmarna om de 

väljs av båda könen utan fördomar. (Campbell 

& Minguez-Vera 2008, Kotiranta, Kovalainen 

& Rouvinen 2007) 

Mångfald kan generera fler åsikter och 

kritiska frågor i en heterogen grupp, vilket 

kan vara mer tidskrävande för 

beslutsprocessen. (Erhardt, Werbel & 

Shrader 2003, Smith, Smith & Verner 2006) 

Mångfald kan sända positiva signaler till 

marknaden, ge bolaget bättre legitimitet och 

rykte. (Hillman & Cannella 2007, Lückerath-

Rovers 2013) 

Långsamma beslutsprocesser kan ge negativa 

effekter, speciellt om bolaget verkar i en 

snabbt föränderlig marknad. (Smith, Smith & 

Verner 2006, Hambrick, Cho & Chen 1996) 

 

2.2.2 Könsmångfald i finländska ledningsgrupper 

Jämställdhet mellan könen har varit ett viktigt ämne i Finland i årtionden, men 

fortfarande är det rätt få kvinnor som når ledningspositioner i bolagen. Antalet kvinnliga 

vd:n i Finland är fortfarande blygsamt, trots att antalet kvinnor i styrelser har ökat. I en 

internationell jämförelse är Finland inte bland de ledande länderna i fråga om kvinnliga 

vd:n, även om antalet under de senaste åren har ökat. År 2016 fanns det totalt fem 

kvinnliga vd:n i finländska listade bolag, en ökning jämfört med år 2011 då antalet var 

noll. Dessa kvinnor står för 4 % av alla vd:n i finländska börslistade bolag. Finland ligger 

på en lägre nivå jämfört med både Sverige och EU:s medeltal, sett till andelen kvinnliga 
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vd:n i börsnoterade bolag. Flera bolag har fortfarande en ledningsgrupp som helt består 

av män. Helt manliga ledningsgrupper har ökat ytterligare år 2016. Totalt har 32 

börsnoterade bolag i Finland en ledningsgrupp bestående av enbart män, vilket totalt 

utgör 26 % av de börsnoterade bolagen. (Linnainmaa & Turunen 2016) 

Mellan år 2012 och 2015 har andelen kvinnor i ledningar för börslistade bolag i Finland 

ökat stadigt, från 18,5 % år 2012 till 21,5 % år 2015. År 2016 sjönk dock andelen till 

20,0%. Den totala minskningen till trots ökade andelen kvinnliga ledningsmedlemmar i 

stora (large cap) bolag, medan minskningen skedde främst i mindre (small cap) bolag. 

Figur 1 visar en 5-årsutveckling för andelen kvinnor i ledningar enligt bolagsstorlek. 

Minskningen inom small cap kan förklaras med att många nya bolag blev introducerade 

på börsen under 2016. Nya bolag tenderar att ha en låg andel kvinnor i ledningen, i dessa 

fall endast 10 %. Den totala minskningen till trots, ökade antalet kvinnor i large cap 

bolag. Bolagens storlek har således betydelse då man ser till andelen kvinnor i ledningar. 

(Linnainmaa & Turunen 2016) 

Figur 1. Andelen kvinnor i börsnoterade bolags ledningar  

 

Källa: Linnainmaa & Turunen (2016) 

Funktion inom bolaget 

Vd:n och medlemmarna i ledningsgrupper är ansvariga för affärsverksamheten för 

börslistade bolag. Ledningsgrupper består i allmänhet av flera medlemmar som leder 

affärsverksamheten såväl som några medlemmar ansvariga för bolagets stödfunktioner.  
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Uppmärksamhet borde ägnas åt de olika ledarskapsrollerna som män och kvinnor har 

och vilka funktioner i ledningen som de leder. Det är ett internationellt fenomen att 

kvinnor sällan leder bolagens affärsverksamhet utan mer ofta leder stödfunktioner i 

bolagen. Detta är en stor anledning till det låga antalet kvinnliga vd:n och 

styrelsemedlemmar, eftersom en karriär i stödfunktionerna sällan leder till en vd- eller 

styrelseposition. I Finland arbetar kvinnor främst inom stödfunktioner även om andelen 

är mindre bland den yngre generationen. Som figur 2 nedan visar är det vanligast för 

kvinnor att ha ledande positioner inom stödfunktioner, såsom HR (77 % kvinnor), juridik 

(48 % kvinnor), marknadsföring (44 % kvinnor) samt till en del också inom det 

finansiella (20 % kvinnor). Inom den operativa delen av bolagen är kvinnor klart 

underrepresenterade i förhållande till män på ledande positioner. Endast 10 % av de 

ledande positionerna inom de operativa delarna av bolagen hålls av kvinnor. 

(Linnainmaa & Turunen 2016) 

Figur 2. Könsfördelning per ledningsfunktion  

 

Källa: Linnainmaa & Turunen (2016) 

År 2016 hade de börsnoterade bolagen i Finland totalt 868 ledningsmedlemmar, vd:n 

inkluderade. Av dessa var 154 stycken kvinnor (17,7 %). Med vd:n exkluderade fanns det 

totalt 744 ledningsmedlemmar, varav 20,0 % var kvinnor. Affärsverksamheterna leddes 

år 2016 av 458 personer, 413 män (90,2 %) och 45 kvinnor (9,8 %). Det var inte enbart 

den totala andelen kvinnor i ledningar som minskade år 2016, utan också kvinnor som 

leder affärsverksamheter. År 2015 var antalet 49 eller 11,2 %. (Linnainmaa & Turunen 

2016) 
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Bransch 

Andelen kvinnor i ledande positioner varierar också beroende på vilken bransch som 

bolaget verkar. Störst andel kvinnor som leder affärsverksamheter återfinns inom 

hälsovård (35,7 %), följt av konsumentvaror och tjänster (17,4 %). Majoriteten av bolagen 

i Finland är verksamma inom industribranschen, där kvinnornas andel i ledningarna är 

klart mindre än i andra branscher, under 3 %. Att så få kvinnor finns i ledande positioner 

inom industrin är en faktor som påverkar det totala antalet. (Linnainmaa & Turunen 

2016) 

Totalt sett är andelen kvinnliga vd:n litet i jämförelse med kvinnor i andra ledande 

positioner eller styrelsefunktioner. Detta är inte enbart en utmaning i Finland utan 

fenomenet kan ses också i andra länder såsom Sverige, Storbritannien och USA. 

Gällande kvotering som har införts i ett flertal andra länder har studier visat att 

könskvoter för styrelser snabbt kan öka andelen kvinnliga styrelsemedlemmar, men 

samma effekt ses inte för kvinnor i ledande positioner. Erfarenhet från Norge visar att 

könskvoter för styrelser inte har någon inverkan på andelen kvinnliga vd:n eller kvinnor 

i ledande positioner, d.v.s. könsmångfald i bolagens styrelser korrelerar inte med 

könsmångfald på ledningsnivå. Exempelvis hade inget av Norges 60 största bolag en 

kvinnlig vd år 2015. (Linnainmaa & Turunen 2016) 

Åldersstruktur 

Kvinnliga ledningsmedlemmar är i genomsnitt yngre än männen i jämförbara 

positioner. De flesta ledningsmedlemmar är mellan 40–60 år oavsett kön. Den största 

åldersgruppen är 41–50 år, men om man jämför åldersgrupperna mellan könen är 

andelen kvinnliga ledningsmedlemmar under 50 år högre än andelen män. I de yngre 

åldersgrupperna, 40 år eller yngre samt 41–50 år, är andelen kvinnor klart högre än i de 

äldre åldersgrupperna. Under tre års tid har andelen kvinnor i åldersgruppen 40 år eller 

yngre ökat från 21,1 % till 30,2 %. Således är ungefär var tredje ledningsmedlem under 

40 år kvinna, en klar skillnad jämfört med åldersgruppen över 50 år, där var sjätte 

medlem är kvinna. (Linnainmaa & Turunen 2016) 

Vad bekräftar åldersfördelningen inom olika funktioner i bolaget kan man konstatera att 

en klar majoritet av kvinnor över 50 år arbetar inom stödfunktioner, medan i 

åldersgruppen över 60 år finns 75 % av kvinnorna i ledningen inom affärsverksamheten. 

Dock är andelen kvinnliga ledningsmedlemmar över 60 år väldigt litet. Sett till de yngre 
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ledningsmedlemmarna, 40 år eller yngre, leder 42 % av kvinnorna stödfunktioner, 

medan nästan 60 % leder en affärsverksamhetsfunktion. Kvinnliga chefer i åldern 51–

60 år skiljer sig från den yngre generationen i två avseenden: den totala andelen 

kvinnliga chefer är mindre än i den yngre åldersgruppen och den äldre åldersgruppen 

innefattar störst andel kvinnor inom stödfunktioner. Om man ser till män är trenden den 

motsatta: män tenderar att få desto fler chefspositioner, ju äldre de blir. (Linnainmaa & 

Turunen 2016) Åldersfördelningen enligt kön illusteraras i figur 3 nedan: 

Figur 3. Åldersfördelning mellan könen  

 
 

Källa: Linnainmaa & Turunen (2016) 

Utbildning  

De flesta ledningsmedlemmarna har en utbildning inom företagsekonomi eller ekonomi, 

51 %. Mer än en tredjedel av cheferna är ingenjörer till utbildningen, men endast 10 % 

av dem är kvinnor. Med tanke på att 20 % av kvinnorna är chefer, är kvinnor med 

ingenjörsutbildning klart underrepresenterade i ledningarna. Detta skapar en obalans 

mellan kvinnor och män, eftersom könsmångfalden i ledningarna är en klar konsekvens 

av utbildningsbakgrunden. Det finns också en tydlig skillnad i utbildningsnivå mellan 

män och kvinnor. Kvinnliga chefer är i genomsnitt högre utbildade än männen, då 87 % 

av kvinnorna har avlagt en magisterexamen, medan 78 % av männen har gjort det.  

(Linnainmaa & Turunen 2016) 
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2.3 Teorin om kritisk massa 

Kritisk massa teorin bygger på tanken att gruppinteraktionen beror på storleken. När en 

grupp förblir en minoritet inom en större grupp, kommer medlemmarna först att försöka 

anpassa sig till majoriteten och deras omgivning. Minoriteter blir lätt marginaliserade 

när deras närvaro i en större grupp är blygsam, men när minoritetsgruppen nått en viss 

storlek, uppstår en förändring i interaktionerna vartefter som minoriteten börjar hävda 

sig. Därmed förändras hela gruppens kultur, normer och värderingar. (Norris & 

Lovenduski 2001, Torchia, Calabro & Huse 2011) Grupper bestående av människor av 

olika sociala typer skiljer sig kvalitativt i fråga om dynamik och process, varför 

gruppdynamiken påverkar gruppens prestation. (Kanter 1977b, s.965)  

Kanter (1977) studerade kvinnor som arbetade i ett mansdominerat bolag för att 

undersöka hur antalet kvinnor i en grupp påverkar grupprocesserna. Medlemmarna av 

majoriteten definierades som ”dominanta” och minoriteten som ”symboler”. Kanter 

identifierade i sin studie fyra grupper som kan bildas utav olika sammansättningar av 

människor: uniform (enformig), skewed (skev), tilted (lutande) och balanced 

(balanserad). (Kanter 1977b, s. 965–66) 

Enformiga grupper består av enbart en viss typ av personer. Dessa grupper är homogena 

med hänsyn till attribut som kön, ras eller etnicitet. Proportionen i denna typ av grupp 

är 100:0. I en skev grupp finns det en typ som starkt överväger den andra, med en 

proportion på 85:15. Den, sett till antalet, dominanta typen kontrollerar också gruppen 

och dess kultur. De resterande i gruppen kallas symboler, eftersom de ofta blir 

behandlade som representanter och som symboler istället för att bli sedda som individer. 

Om gruppen är liten till antalet, kan symbolerna bestå av endast en person, men även 

om de skulle vara två till antalet, är det svårt för dem att forma en allians med möjlighet 

att bli stark inom gruppen. Kanter (1977) beskriver de skeva grupperna som de mest 

problematiska, eftersom dessa grupper med få symboler antingen bortses från eller blir 

stereotyper. Typiska reaktioner för symbolerna, i detta fall kvinnorna, är att låtsas som 

att det inte finns skillnader mellan män och kvinnor eller att försöka dölja sina 

individuella egenskaper bakom stereotyperna. Lutande grupper börjar röra sig mot 

mindre extrema spridningar med mindre överdrivna effekter. Proportionen är ungefär 

65:35, då de dominanta bara är en majoritet och symbolerna en minoritet. Minoriteten 

kan bilda allianser eller sammanslutningar och kan också påverka gruppens kultur. De 

som hör till minoriteten börjar bli sedda som individer differentierade från varandra 

istället för symboler. När förhållandet börjar gå ner mot 60:40 och ända till 50:50 blir 
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gruppen en så kallad balanserad grupp. Kultur och interaktion återspeglar denna grupp. 

Potentiella undergrupper bildas som inte längre är relaterade till majoritet och 

minoritet. (Kanter 1977b, s. 966)  

För symbolerna kan stereotyperna resultera i uppfattningen att det finns hinder för dem 

att kunna influera besluten i gruppen. Symbolerna blir också ofta ifrågasatta och litas 

inte på, vilket kan resultera i isolering, obekvämhet och självtvivel som i sin tur kan 

påverka prestationen. Enligt Kanter (1977) kan enbart en förskjutning i absoluta tal, från 

en till två kvinnor, potentiellt minska stressen som den ensamma kvinnan upplever även 

om det relativa antalet kvinnor i gruppen förblir lågt. (Kanter 1977a, s. 238) 

Tidigare forskning har visat resultat som stöder Kanters (1977) teori om att 

gruppdynamiken förändras när en kritisk massa uppnås. Joecks, Pull och Vetter (2013) 

gjorde en studie på 151 listade bolag i Tyskland under åren 2000–2005 för att undersöka 

om sambandet mellan könsmångfald och bolagsprestation följer en U-form. I enlighet 

med teorin om kritisk massa visar resultaten att lutande grupper, som rör sig mot mindre 

extrema spridningar och har en proportion av män och kvinnor runt 65:35, presterar 

bättre än skeva grupper som består av en starkt övervägande typ med en proportion på 

85:15. Resultaten tyder på att en kritisk massa uppnås vid 30 % kvinnor, vilket enligt 

Joecks, Pull och Vetter (2013) kan tolkas som ett absolut tal av tre kvinnor. Studien visar 

att könsmångfald endast förbättrar prestationen om den är tillräckligt stor (över 10 % 

kvinnlig representation) och att endast styrelser med en kritisk massa på 30 % kvinnor 

kommer att prestera bättre än bolag med styrelser bestående helt av män. Vid låga nivåer 

av könsmångfald (under 10 % kvinnlig representation) kan en ökning av mångfalden till 

och med påverka bolagets prestation negativt.  

Konrad och Kramer (2006) menar också att en tydlig skillnad kan ses när tre eller fler 

kvinnor sitter i samma styrelse. Vid den punkten tenderar de andra 

styrelsemedlemmarna inte längre att se kvinnorna endast som ”kvinnliga 

styrelsemedlemmar” utan helt enkelt bara som styrelsemedlemmar. Enligt Konrad och 

Kramer bidrar kvinnor med en ledarskapsstil med fokus på samarbete som är till nytta 

för styrelsedynamiken genom problemlösningar och genom en ökning av det sociala 

stödet. Även om kvinnor har en samarbetande ledarskapsstil är de mer sannolika än män 

att ta upp svåra frågor i styrelserummet. Resultatet av intervjustudien visade att när en 

kritisk massa på tre kvinnor uppnåtts, har kvinnorna möjlighet att påverka innehållet 

och processerna i styrelsediskussionerna, vilket har en positiv effekt på 
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bolagsstyrningen. Kvinnorna upplever heller inte vid den punkten att de blir isolerade 

eller ignorerade, vilket en ensam kvinna i styrelsen kan uppleva. 

Enligt Konrad, Kramer och Erkut (2008) kan en ensam kvinna ha en möjlig inverkan på 

bolagets resultat, men det finns också risk för att kvinnan endast blivit tillsatt för att 

fungera som en symbol utåt. Kvinnan kan ofta känna att hon måste jobba extra hårt för 

att bli hörd, inkluderad och kunna påverka. När det sitter två kvinnor i samma styrelse 

tenderar kvinnorna att känna sig mer bekväma än om de vore ensamma. Vid tre kvinnor 

anses det normalt att ha kvinnor med i rummet. Kvinnorna blir uppfattade som individer 

med olika personligheter, stilar och intressen. De blir inte heller längre uppfattade som 

outsiders, utan ges istället större möjlighet att påverka innehållet i diskussionerna. Vid 

denna punkt sker det en märkbar förändring i innehållet och dynamiken i 

styrelserummet genom ökat samarbete mellan styrelsemedlemmarna. 

McKinsey och Company gjorde år 2007 två studier, varav en studie mätte bolagens 

organisationskvalitet mot nio kriterier: ledarskap, riktning, ansvar, samordning och 

kontroll, innovation, orientering, förmåga, motivation, arbetsmiljö och värderingar. 

Genom detta verktyg undersöktes 115,000 anställda från 231 publika och privata bolag 

och icke-vinstdrivande organisationer. Resultatet visade en korrelation mellan bolagens 

nivå i dessa nio dimensioner och den ekonomiska prestationen. Den andra studien 

undersökte resultaten för dessa bolag gentemot proportionen kvinnor i 

ledningsfunktioner. Resultatet visade att bolag med tre eller fler kvinnor i 

ledningsfunktionerna i genomsnitt gav ett bättre resultat för alla nio dimensionerna. 

Prestationen ökade signifikant först om kritisk massa på tre kvinnor av tio uppnåtts. 

Innan den uppnåtts kunde ingen signifikant påverkan på bolagens prestation påvisas.  

Torchia, Calabro och Huse (2011) undersökte om ett ökat antal kvinnor i styrelser 

resulterar i en kritisk massa som bidrar till bolagets innovation. Syftet med 

undersökningen var att testa om minst tre kvinnor kunde utgöra en kritisk massa. 

Baserat på tidigare forskning om kritisk massa gjordes antagandet för undersökningen: 

styrelser med en eller två kvinnor har ingen påverkan på organisationens innovation. 

Först när antalet kvinnor når en kritisk massa på tre kommer kvinnornas inflytande att 

påverka organisationens innovation. Undersökningen testade effekterna som de olika 

minoritetsgrupperna (en kvinna, två kvinnor och tre kvinnor) kunde ha på innovationen. 

Resultatet visade att storleken på minoritetsgruppen har betydelse: kvinnliga 

styrelsemedlemmar bidrar till organisationens innovation först när en kritisk massa på 

tre kvinnor uppnås. Resultaten visade också att kvinnliga styrelsemedlemmar bidrar till 
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organisationens innovation med en medlande effekt på bolagets strategiska uppgifter 

genom att förse styrelsen med unika perspektiv på strategiproblem. Personer som tänker 

annorlunda betraktar fler synpunkter än de som föreslås, vilket leder till att kvaliteten 

på beslut tenderar att vara bättre eftersom fler alternativ beaktas.  

2.4 Bolagets prestation 

Att utvärdera bolagets prestation är en kritisk aspekt för en effektiv ledning i alla bolag. 

Det är inte möjligt att förbättra processerna utan att mäta resultaten och därför behövs 

det prestationsmått för att kunna identifiera hur organisationens resurser används och 

hur de påverkar bolaget prestation. Ett bolags prestation påverkas väsentligt av 

bolagsstyrningen. (Al-Matari, Al-Swidi & Fadzil 2014) Ett bolags prestation mäts ofta i 

redovisningsbaserade mått eller marknadsbaserade mått. Redovisningsbaserade mått är 

lätta att använda och förstå samt baserar sig på redovisade siffror. Dock finns det också 

nackdelar med att måtten baseras på historiska och bakåtblickande siffror. En fördel 

med att använda marknadsbaserade prestationsmått är att de reflekterar värdet i form 

av aktiepris. Aktiepriset kan dock reflektera marknadens förväntningar snarare än 

bolagets verkliga prestation. (Aliabadi, Dorestani & Balsara 2013) 

Avkastning på totalt kapital, ROA, är ett ofta förekommande redovisningsbaserat 

prestationsmått. ROA mäts genom nettoresultatet i förhållande till de totala 

tillgångarna. Måttet ser till både resultaträkningen i form av nettoresultatet, men också 

tillgångarna som behövs för att driva ett bolag. (Deloitte 2013) ROA visar hur effektivt 

ett bolag använder sina tillgångar för att generera vinst. Ju högre ROA, desto bättre 

utnyttjas tillgångarna.  

Tobins Q är ytterligare ett ofta förekommande prestationsmått som mäts genom bolagets 

marknadsvärde i förhållande till värdet på bolagets tillgångar. Tobins Q är ett 

framåtblickande prestationsmått som ser till det förväntade värdet av ett bolags framtida 

avkastning i förhållande till bolagets tillgångar. (Dezso & Ross 2012)  

Utöver ROA och Tobins Q har bland annat avkastning på eget kapital (ROE) (Shrader, 

Blackburn & Iles 1997), dividendutdelning (Jalbert, Jalbert & Furumo 2013) och 

avkastning på investeringar (ROI) (Shrader, Blackburn & Iles 1997; Kotiranta, 

Kovalainen & Rouvinen 2007) använts som prestationsmått i tidigare studier.  
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2.5 Tidigare forskning i könsmångfald och prestation   

I detta underkapitel presenteras tidigare studier som gjorts om könsmångfald och 

prestation. För närvarande är könsmångfald en av de viktigaste bolagsstyrningsfrågorna 

för chefer, styrelseledamöter och aktieägare och anses vara en del av god 

bolagsstyrningssed. Även om könsmångfald i bolagsstyrning är önskvärt ur ett 

samhällsperspektiv och är en alltmer synlig trend i moderna företag, borde mångfald 

också leda till ett ökat bolagsvärde. (Gallego-Álvarez, García-Sánchez & Rodríguez-

Dominguez 2009) Huvudargumentet för att befordra kvinnor till styrelser eller 

ledningsgrupper är oftast att mångfald är viktigt för att skapa värde för bolaget och för 

att kvinnor kan bidra med unika perspektiv, erfarenheter och annorlunda arbetsstil 

jämfört med sina manliga motsvarigheter. (Daily & Dalton 2003) 

Kotiranta, Kovalainen och Rouvinen (2007) gjorde en studie på finländska bolag för att 

undersöka om kvinnliga vd:n och kvinnliga styrelseordföranden påverkar bolagens 

prestation i form av avkastning på totalt kapital (ROA), avkastning på investering (ROI) 

och rörelsemarginal. Studien visade att bolag ledda av kvinnor var 2–3 % mer lönsamma 

än bolag ledda av män. Kvinnligt ledarskap varierade enligt industri och region liksom 

enligt bolagets ålder och storlek. Kvinnligt ledarskap var mest vanligt inom utbildning, 

hälsovård och sociala tjänster, liksom i hotell- och restaurangbranschen. Det verkade 

också vara mer vanligt med kvinnliga ledare i mindre bolag. Studien visade att kvinnligt 

ledarskap och ett bolags prestation har en positiv korrelation, som inte kan förklaras 

genom bolagsspecifika eller sektorspecifika faktorer. Enligt Kotiranta, Kovalainen och 

Rouvinen (2007) finns det fyra potentiella förklaringar till korrelationen: att kvinnor 

generellt är bättre ledare än män, att kvinnor möter mer motstånd på sin väg mot toppen 

inom bolag, vilket gör kvinnor mer exklusiva och i genomsnitt en bättre grupp jämfört 

med män i toppen, att kvinnor söker ledningspositioner i mer lönsamma bolag samt att 

både kvinnligt ledarskap och lönsamhet kan ha ett samband med en tredje icke-

observerad faktor. En studie gjord av Mainiero (1994), vilken innefattade 55 hög-profil 

kvinnliga chefer, fann att kvinnor mötte fem stora hinder under karriärstegen: att få 

projekt med hög synlighet, att visa kritiska färdigheter för effektiv arbetsprestation, att 

attrahera stöd från högsta nivån, att visa entreprenörskapsinitiativ samt att korrekt 

identifiera vad deras bolag värderar. Kvinnor har fördelen att ha överlevt effekterna av 

de manliga hierarkierna på väg uppför karriärstegen, och kan därmed ha en psykologisk 

fördel som förbättrar interaktionerna med jämlika och underordnade. (Kotiranta, 

Kovalainen & Rouvinen 2007; Mainiero 1994) Obalansen mellan könen i 

företagsledningar indikerar att ett så kallat ”glastak” hindrar kvinnors 
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karriäravancemang. Således, eftersom kvinnor går igenom en tuffare "screening", kan 

det genomsnittliga ledarskapet hos kvinnor som tagit sig upp till ledningsnivå vara bättre 

än hos motsvarande män. (Kotiranta, Kovalainen & Rouvinen 2007) 

Smith, Smith och Verner (2006) gjorde en studie på de 2500 största danska bolagen 

mellan 1993–2001 för att undersöka förhållandet mellan mångfald i ledningen och 

bolagens prestation. Fokus för studien var att undersöka förhållandet mellan kvinnor i 

ledningen, kvinnliga vd:n och styrelsemedlemmar och bolagens prestation. Faktorer 

som traditionellt ansetts påverka prestation, såsom bolagets ålder, storlek, sektor, 

exportorientering m.fl. inkluderades i modellerna. Olika mått, bland annat avkastning 

på totalt kapital (ROA), användes för att mäta bolagens prestation. Motiveringen till 

studien är att tidigare forskning har presenterat både negativa och positiva samband 

mellan kvinnor i ledningen och prestation. Andelen kvinnor som når höga positioner i 

bolag är dock fortfarande låg i de flesta länder. Studien visade att kvinnor i ledande 

positioner tenderar att ha positiva effekter på bolagens prestation. Resultaten visade 

också att de positiva effekterna av kvinnor i ledningen är starkt beroende av kvinnornas 

meriter beträffande utbildning. De kvinnor som representerar bolagets anställda har 

enligt studien störst påverkan på bolagens prestation. Författarna påpekar därför vikten 

av att rekrytera fler kvinnor till högre positioner och därmed öka antalet kvalificerade 

kvinnor som kan bli valda till positioner i ledning eller styrelse.  

Dezso och Ross (2012) gjorde en undersökning under 15 års tid på ett datasampel om 

publika bolag i USA för att testa sin teori att könsmångfald, speciellt i fråga om huruvida 

tillsättandet av en kvinna till en annars helt manlig ledningsgrupp förbättrar 

ledningsgruppens prestation. Som prestationsmått användes Tobins Q som 

framåtblickande prestationsmått samt avkastning på totalt kapital (ROA) och avkastning 

på eget kapital (ROE). Dezso och Ross menar att ett bolags beteende och prestation till 

stor del är resultatet av dess ledningsgrupp. Ledningsgruppen fattar de flesta av bolagens 

största och strategiskt viktigaste beslut. Alla faktorer som förbättrar ledningsgruppens 

prestation borde därför också förbättra bolagets prestation. En kvinna i ledningsgruppen 

bidrar till större mångfald, både socialt och informativt samt har annorlunda 

livserfarenhet och kan därmed ha ytterligare insikt i viktiga strategiska beslut som 

relaterar till kvinnliga konsumenter, anställda och affärspartners. Studiens resultat 

visade att kvinnlig representation i ledningen leder till att bolagen presterar bättre, men 

endast i den utsträckningen att bolaget fokuserar på innovation som en del av sin 

strategi. Enligt studien genererar ett bolag, ceteris paribus, i genomsnitt en procent mer 



  

 

25 

ekonomiskt värde med åtminstone en kvinna i ledningsgruppen, jämfört med om bolaget 

inte hade en enda kvinna i ledningsgruppen.  

Enligt Krishnan och Park (2005) är frånvaron av kvinnor i de högre nivåerna av bolagen 

speciellt påtaglig i större bolag, som under de senaste årtionden lidit av det så kallade 

"glastaket". Hypotesen för undersökningen var att relationen mellan kvinnor i ledningen 

(mätt i representation av kvinnor i ledningsgruppen) och prestation är positivt i den 

rådande ekonomiska miljön. Som prestationsmått användes ROA. Studien visade ett 

positivt samband mellan proportionen av kvinnor i ledningen och organisationens 

prestation. Enligt Krishnan och Parks (2005) är kön en mer komplex demografisk 

variabel än andra variabler som blivit undersökta i tidigare studier såsom ålder, 

utbildning, bakgrund och tid i ledningen. Resultatet av studien visade att kvinnors 

ledarskapsstil och starka personliga förhållanden kan göra det möjligt för dem att berika 

beslutsfattandet inom deras ledningsgrupper och därmed förbättra lönsamheten 

överlag.  

Också Perryman, Fernando och Tripathy (2016) undersökte könsmångfalden i 

ledningsgrupper och dess inverkan på bolagens prestation och risk i samband med att 

de undersökte effekten av könsmångfald på ledningens kompensation. De menade att en 

heterogen stil i fråga om beslutsfattande och problemlösande leder till bättre beslut än 

en homogen stil. En heterogen stil leder till ett bredare perspektiv och en mer kritisk 

analys av problemen. Detta skulle vara av speciell betydelse, eftersom ledningen, enligt 

upper echelon teorin, är ansvarig för och påverkar ett bolags strategiska beslut. Kön är 

associerat med kognitiv mångfald. Därmed är kvinnor associerade med olika 

perceptuella åsikter och potentiella problemlösningar. Att öka antalet kvinnor i 

ledningen är därför ett sätt att bredda utbudet av kognitiva perspektiv som bolaget har 

till sitt förfogande, och därmed bättre kunna känna igen strategiska möjligheter, finna 

alternativ och hantera miljöförändringar.  Perryman, Fernando och Tripathy (2016) 

utförde sin studie, som bestod av 2566 bolag under åren 1992–2012, för att undersöka 

om bolag med större könsmångfald i ledningen visar mindre risk än bolag med mindre 

könsmångfald samt om bolag med större könsmångfald presterar bättre än bolag med 

mindre könsmångfald. Som prestationsmått användes Tobins Q. Resultaten visade att 

bolag med större könsmångfald i ledningen visar lägre risk och presterar ett bättre 

resultat.  

Noland, Moran och Kotschwars (2016) studie baserades på ett sampel från 2014 på 21 

980 bolag i 91 länder. Nästan 60 % av dessa bolag hade ingen kvinnlig styrelsemedlem 
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och ungefär hälften hade ingen kvinna i företagsledningen. Resultaten av studien visade 

att kvinnor i ledande positioner förbättrar bolagens prestation. Den största effekten 

erhölls från proportionen av kvinnliga medlemmar i ledningen, följt av kvinnor i 

styrelsen, medan en kvinnlig vd inte gav någon märkbar effekt på bolagets prestation. 

För att kontrollera undersökningens robusthet utfördes ytterligare en regressionsanalys, 

där små bolag exkluderades. Resultaten visade att den positiva korrelationen mellan 

kvinnliga styrelsemedlemmar och bolagens prestation inte är robust, men den positiva 

korrelationen mellan prestation och kvinnor i ledningen är. Enligt undersökningen 

kunde bolag som går från noll ledande kvinnor till 30 % kvinnlig representation öka sin 

nettovinstmarginal med 15 %.  

Enligt Dwyera, Richard och Chadwick (2003) har könsmångfald i företagsledningar fått 

otillräcklig uppmärksamhet i forskningen och de har därför undersökt hur 

könsmångfald i ledningen påverkar bolagens prestation. Könsmångfaldens interaktion 

med två viktiga organisationsvariabler: organisationskultur och tillväxtorientering, 

utvärderades mot prestationsmått. Resultatet visade att könsmångfaldens effekt på 

ledningsnivå beror på bolagens strategiska orientering, dess kultur och/eller 

interaktionen mellan de båda variablerna. Resultaten visade också att en stödjande 

organisationsmiljö behöver existera innan de fördelaktiga effekterna av könsmångfald 

kan realiseras fullt ut. Könsmångfald förbättrar prestationen för bolag som söker tillväxt.  

Erhardt, Werbel och Shrader (2003) menar att mångfald leder till högre kreativitet, 

innovation och en bättre kvalitet på beslutsfattandet både på individuell och också på 

gruppnivå. Eftersom strategiskt beslutsfattande är viktigt för styrelser, menar Erhardt, 

Werbel och Shrader att organisationer med större mångfald bland 

styrelsemedlemmarna leder till en bättre prestation än organisationer med mindre 

mångfald bland styrelsemedlemmarna. Hypotesen för deras undersökning blev således 

"större mångfald bland styrelsemedlemmarna förbättrar organisationens prestation". 

Deras studie undersökte relationen mellan mångfald i styrelser och bolagens finansiella 

prestation genom att se på samverkan mellan andelen kvinnor och minoriteter i 

styrelserna och bolagens ROA och ROI. Studiens regressionsanalyser indikerade att 

mångfald i styrelsen samverkar positivt med de finansiella prestationsmåtten. Enligt 

Erhardt, Werbel och Shrader kan potentiella orsaker till detta vara i att kvinnor och 

minoriteter måste överträffa många av sina manliga motsvarigheter för att bli 

befordrade. Personer av samma etnicitet och kön kan vara mindre kritiska till varandras 
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idéer samtidigt som en bredare informationsbas anses ge mer effektiv input till 

beslutsfattandet.  

McKinsey och Company (2007) analyserade den finansiella prestationen för 89 

europeiska börslistade bolag. Bolagen hade alla ett börsvärde på över 150 miljoner euro, 

och valdes på basis av följande kriterier: antal och proportion kvinnor i ledningen, 

kvinnornas funktion, och om bolaget hade mer än två kvinnor i styrelse. Statistik över 

könsmångfald i de finansiella rapporterna samlades också in. Bolagens finansiella 

resultat analyserades i förhållande till genomsnittet för respektive sektor. I genomsnitt 

överträffade dessa företag sin sektor sett till avkastning på eget kapital (11,4 % jämfört 

med genomsnittliga 10,3 %), rörelseresultat (EBIT 11,1 % jämfört med 5,8 %) och 

aktiepristillväxt (64 % jämfört med 47 % över en tvåårsperiod). Studien visade att företag 

med en högre proportion kvinnor i ledande funktioner också är de företag som presterar 

bäst.  

Enligt Campbell och Minguez-Vera (2008) kan sammansättningen av kön i styrelser 

påverka kvaliteten av övervakningen, och genom det, bolagets finansiella prestation. 

Studien undersöker länken mellan könsmångfald i styrelser och bolagens finansiella 

prestation. Spanien har under historien haft minimal kvinnlig representation i 

arbetskraften, men lagstiftning har införts för att förbättra jämlika möjligheter. I studien 

används paneldataanalys och resultaten visade att könsmångfald, mätt enligt procent av 

kvinnor i styrelsen samt enligt Blau och Shannon index, har en positiv inverkan på 

bolagets värde och att det motsatta förhållandet inte är signifikant. Studien föreslår att 

större könsmångfald kan öka den ekonomiska vinsten för bolag.  

Kersley och O’Sullivan gjorde år 2012 tillsammans med banken Credit Suisse en studie 

om könsmångfald i företagsstyrelser. Resultaten visade att företag med åtminstone en 

kvinna i styrelsen presterar bättre i form av högre aktiepris under den sexårsperiod som 

undersökts, jämfört med företag utan kvinnor i styrelsen. Det visade sig också att det 

största prestationsgapet inträffade efter finanskrisen år 2008, vilket tyder på att företag 

med större könsmångfald i styrelsen tenderar att prestera bäst när marknaderna faller. 

Resultaten visar att en balans i styrelsen leder till mindre volatilitet och bättre balans 

genom hela cykeln. 

Lee, Marshall, Rallis och Moscardi (2015) och MSCI gjorde en studie där de delade in 

bolag i två grupper: en grupp bestående av bolag med starkt kvinnligt ledarskap och en 

grupp utan. Klassificeringen av ett bolag med starkt kvinnligt ledarskap baserade sig på 
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om bolagets styrelse bestod av tre eller fler kvinnor eller om andelen kvinnor i styrelsen 

var högre än landets genomsnitt. Studien visade att bolag med starkt kvinnligt ledarskap 

genererade högre avkastning (ROE 10,1 % jämfört med 7,4 %) och överlägsen 

genomsnittlig värdering (P/B tal 1,76 jämfört med 1,56) jämfört med bolag utan starkt 

kvinnligt ledarskap. Med tanke på de begränsade historiska uppgifterna kunde studien 

inte fastställa varför bolag med starkt kvinnligt ledarskap visar överlägsna ekonomiska 

egenskaper. Studiens resultat förklaras genom tidigare forskning inom ledarskap och 

social psykologi, som visar att grupper med större mångfald tenderar att vara mera 

innovativa och fatta bättre beslut genom bland annat större informationsmångfald. 

Enligt Lee et al. är det förbättrade beslutsfattandet troligtvis en viktig fördel som 

genereras av fler kvinnor i styrelsen.  

Enligt Lückerath-Rovers (2013) återspeglar en homogen grupp inte det samhälle i vilket 

den verkar på ett korrekt sätt, utan är för företag både ett symptom på svag 

bolagsstyrning och förlorade möjligheter. I studien undersöktes holländska bolags 

finansiella prestation, både bolag med och utan kvinnor i deras styrelser. Studien 

strävade också efter att förbättra modellerna som de populära studierna som McKinsey 

och Co (2007) samt Catalyst (2007) har använt. Resultatet visade att högre avkastning 

på eget kapital (ROE) är statistiskt signifikant för bolag med fler kvinnliga 

styrelsemedlemmar jämfört med bolag utan kvinnor i styrelsen. Lückerath-Rovers 

menar att resultaten kan stödja idén om att ha kvinnor i styrelsen är en logisk konsekvens 

av ett mer innovativt, modernt och transparent bolag där alla nivåer av bolaget når höga 

prestationer. Resultaten kan också stödja idén om att bolag med kvinnor i styrelsen har 

bättre kontakt med intressenter i alla delar av bolaget, vilket förbättrar bolagets rykte. 

Kvinnliga anställda i bolag med könsmångfald i styrelsen är mer motiverade att avancera 

i sina karriärer, eftersom de har sett att det är möjligt för dem att nå toppen. Bolag med 

kvinnor i styrelsen kan också vara mer framgångsrika, eftersom de befordrar anställda 

på basis av deras kompetens och inte på basis av deras demografiska särdrag, däribland 

kön.   

Francoeur, Labelle och Sinclair-Desgagné (2008) gjorde en studie för att undersöka om, 

och i så fall hur, kvinnlig representation i bolagens styrelse och ledning förbättrar 

bolagets finansiella prestation. Forskningsfrågorna för studien var: ”vilka är de 

egenskaper eller faktorer som leder bolag till att utse fler kvinnor till sin styrelse eller 

ledningsgrupp?” och ”hur påverkar en ökad representation av kvinnor ett bolags 

finansiella resultat?”. Samplet för undersökningen bestod av 230 börsnoterade 
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kanadensiska bolag. Bolagen delades upp i tre nivåer, en toppnivå med de bolag som 

hade flest kvinnor, en mellannivå samt en bottennivå med de bolag som hade minst 

kvinnor. För att mäta prestationen använde de Fama-Frenchs tre-faktor modell som 

syftar till att mäta prestation genom beta, storlek och book-to-market värde. Resultaten 

indikerade att bolag som verkar i en komplex miljö och som har en hög proportion av 

kvinnor upplever en positiv och signifikant månatlig högre avkastning på 0,17 %, som 

kan estimeras till en 6 % ökad avkastning över en treårsperiod. Resultaten visade också 

att det inte finns något signifikant samband mellan högre avkastning och kvinnor i 

styrelsen, medan bolag med kvinnor i både styrelse och ledning skapar tillräckligt med 

värde för att hålla sig på den normala avkastningsnivån.  

Shrader, Blackburn och Iles (1997) gjorde en studie för att undersöka relationen mellan 

kvinnor i ledningen och bolagens finansiella prestation. Studien byggs på antagandet att 

bolag som anställer fler kvinnliga chefer antagligen har gjort ett bättre jobb gällande 

rekrytering av begåvade chefer från det totala tillgängliga utbudet av talanger. 

Hypoteserna för undersökningen lyder: ”det procentuella antalet kvinnliga chefer är 

positivt relaterat till bolagets finansiella prestation”, ”det procentuella antalet kvinnor i 

ledningsgruppen är positivt relaterat till bolagets finansiella prestation” samt ”det 

procentuella antalet kvinnor i styrelsen är positivt relaterat till bolagets finansiella 

prestation”. Samplet för undersökningen bestod av 200 amerikanska bolag med störst 

marknadsvärde. Prestationsmåtten som användes var avkastning på försäljning (ROS), 

avkastning på totalt kapital (ROA), avkastning på investering (ROI) och avkastning på 

eget kapital (ROE). Resultaten av studien visade att stora bolag med hög procent 

kvinnliga chefer också visade höga ROS, ROA, ROI och ROE. Däremot fanns inte något 

signifikant samband mellan en större proportion kvinnor i ledningsgruppen eller 

styrelsen och bättre finansiell prestation. Shrader, Blackburn och Iles (1997) menar att 

en möjlig orsak kan vara den låga andelen kvinnor i ledningarna. I denna studie utgjorde 

kvinnor endast 4,5 % av ledningsgrupperna.  

Reinert, Weigert och Winnefeld (2016) undersökte förhållandet mellan proportionen 

kvinnor i ledande positioner i banker och dessa institutioners finansiella prestation. 

Samplet för undersökningen bestod av 264 banker i Luxemburg under tidsperioden 

januari 1999-december 2013. För att mäta prestationen har ROE och ROA använts. 

Resultatet visar ett positivt samband mellan kvinnliga ledare och bolagens prestation. 

En 10 % ökning av kvinnor i ledande positioner förbättrar en banks framtida avkastning 

på eget kapital med 3,44 % p.a. Resultaten visade också att proportionen kvinnor i 
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ledningen och bolagens prestation är icke-linjärt och att det finns en optimal proportion 

av kvinnor i ledande positioner. Kreditinstitut med mellan 20–40 % kvinnor i ledningen 

presterar bäst och överträffar banker som har mindre än 20 % eller mer än 40 % kvinnlig 

representation i fråga om framtida avkastning på eget kapital. Resultaten visade också 

att relationen mellan kvinnlig representation i ledningen och den finansiella 

prestationen var speciellt stark under den globala finanskrisen från 2007 till 2009, vilket 

indikerar att könsmångfald verkar speciellt värdefull under perioder av ekonomisk 

nedgång.  

Khan och Vieito (2013) gjorde en undersökning på amerikanska bolag under 

tidsperioden 1992 till 2004 för att undersöka huruvida vd:ns kön påverkar bolaget i fråga 

om prestation och risk. Som prestationsmått användes ROA. Resultaten visade att bolag 

som har en kvinnlig vd är associerade med bättre prestation jämfört med bolag med en 

manlig vd. Studien visade också att bolagen har mindre risk om vd:n är en kvinna.  

Dock har inte alla studier visat ett positivt samband mellan proportionen kvinnor i 

ledningen och bolagens prestation. Smith, Smith och Verner (2006) menar att en ökad 

könsmångfald minskar effektiviteten i beslutsfattandet och komplicerar 

kommunikationen mellan cheferna. Adams och Ferreira (2009) gjorde en studie om 

kvinnor i styrelser och bolags prestation genom att undersöka 2000 bolag under åren 

1996–2003 med prestationsmått ROA och Tobins Q. Resultaten av studien visade att 

kvinnliga styrelsemedlemmar har en signifikant inverkan på styrelseinput och bolagens 

resultat. Kvinnliga styrelsemedlemmar har bättre närvarohistorik än de manliga 

medlemmarna. Män har desto mindre närvaroproblem, ju jämlikare styrelsen är. Vidare 

är det är mer troligt för kvinnor att gå med i övervakningskommittéer. Resultaten visade 

att en styrelse med könsmångfald anstränger sig mer i frågan om övervakning, men att 

en könsjämställd styrelse har ett negativt samband med bolagens prestation. Enligt 

undersökningen kan obligatoriska könskvoter reducera värdet för redan välstyrda bolag.  

Dale-Olsen, Schöne och Verner (2013) gjorde en undersökning om hur ökad mångfald 

påverkar bolagens prestation. Datamaterialet bestod av finansiella data från perioden 

2003–2007 och studien jämförde ROA för publika och privata bolag, eftersom endast 

publika bolag påverkades av kvoteringen som infördes i Norge år 2003. Studien visade 

att den kortsiktiga ekonomiska påverkan av könskvoteringen är obetydlig. Resultatet 

tyder på att antingen är styrelsens kortsiktiga påverkan liten, eller att de nyrekryterade 

kvinnorna inte bidrar med märkbart annorlunda resurser eller perspektiv jämfört med 

männen som de ersatt. Denna studie utfördes dock ganska snabbt efter att könskvoten 
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trätt i kraft, vilket innebär att den långsiktiga effekten inte kan ses i resultaten. 

Författarna påpekar också att finanskrisen år 2008 kan ha påverkat resultaten och 

ytterligare gör en långsiktig utvärdering svår, om inte till och med omöjlig. 

Gallego-Álvarez, García-Sánchez och Rodríguez-Dominguez (2009) undersökte effekten 

av könsmångfald på bolagens prestation för spanska bolag. Studien fokuserade på 

närvaron och effekten av kvinnliga intressenter, styrelsemedlemmar och 

ledningsmedlemmar genom att analysera deras påverkan på redovisningssiffror, 

marknadsvärde och teknisk effektivitet. Studien fann inget signifikant samband mellan 

kvinnor i ledningen och bolagets prestation, marknadsvärde eller effektivitet. Resultaten 

indikerar att mångfald inom bolaget inte nödvändigtvis leder till förbättrad finansiell 

prestation. 

2.6 Härledning av forskningsuppgiften 

Forskning har visat att kvinnor och män är olika i flera avseenden. Kvinnor har en mera 

känslig ledarstil än män och är mer sannolika att inspirera till större självförtroende 

bland sina anställda, eftersom de är mer benägna att ge feedback och beröm samt finna 

stimulerande arbetsuppgifter för att utmana sina anställda. (Goldshmid 2016, Krishnan 

& Parks 2005) Kvinnor är också mera obenägna att ta risker. Enligt Perryman, Fernando 

och Tripathy (2016) kan könsmångfald indirekt leda till att bolaget har lägre 

avkastningar, samtidigt som det också upplever färre förluster: prestationen ökar, om än 

mera stadigt och jämnt. Ytterligare en skillnad mellan kvinnor och män är att de besitter 

olika livserfarenheter och perspektiv. Erfarenheter av olika konsumentgrupper ger en 

större förståelse för olika marknadssegment, vilket gör det lättare för bolaget att ta sig in 

på nya marknader. Könsmångfald behövs för att möjliggöra bolagens anpassning till 

sociala trender och konsumtionstrender. (McKinsey & Company 2007) Studier har visat 

att större mångfald leder till ett mer effektivt problemlösande och bättre beslut, eftersom 

fler perspektiv, åsikter och erfarenheter leder till bättre diskussioner. Innovationen och 

kreativiteten i en grupp har också visat förbättring vid större mångfald. (Erhardt, Werbel 

& Shrader 2003, Rose 2007 m.fl.) Däremot finns det också studier som har visat att fler 

åsikter och kritiska frågor kan leda till långsammare beslutsprocesser och således 

försämrad prestation. (Fenwick & Neal 2011 m.fl.) 

I Finland har andelen kvinnor i börsnoterade bolags ledningar ökat i långsam takt sedan 

2012, ända tills 2016 då utvecklingen ändrade riktning och andelen sjönk lite, från 21,5 

% till 20 %. De kvinnor som har en ledningsposition i Finland är främst verksamma inom 
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bolagens stödfunktioner, exempelvis är 77 % av HR-cheferna i finländska börsbolag 

kvinnor. Endast 10 % av ledningspositionerna inom de operativa delarna av bolagen 

hålls av kvinnor. Det är också vanligast med kvinnliga ledningsmedlemmar i bolag 

verksamma inom hälsovård, konsumentvaror och tjänster samt turist- och 

fritidssektorn, medan det är minst vanligt med kvinnor inom industrisektorn. Kvinnor i 

ledande positioner är i genomsnitt yngre än sina manliga kollegor. (Linnainmaa & 

Turunen 2016)  

En del forskning om kvinnor och prestation har gjorts, men få studier har fokuserat på 

de nordiska marknaderna och speciellt få på den finländska. Kotiranta, Kovalainen och 

Rouvinen undersökte år 2007 huruvida kvinnor i ledningsgrupper i Finland påverkar 

bolagens prestation och fann att bolag ledda av kvinnor var 2-3 % mer lönsamma än 

bolag ledda av män. I dagsläget är dock studien över 10 år gammal. Ytterligare en aspekt 

att ta i beaktande är att samplet bestod av bolag verksamma år 2003. Då var andelen 

kvinnor i ledningsgrupper mindre än i dagsläget, vilket indikerar att det vore relevant att 

undersöka sambandet igen. Numera är fler kvinnor än män högutbildade och kvinnor 

utgör en majoritet i universiteten både i Finland och i Europa. (Tilastokeskus 2016) Om 

endast män vore potentiella kandidater för ledande positioner i bolagen, skulle halva 

talangpoolen därför förbli outnyttjad. I genomsnitt skulle det innebära en mycket lägre 

kvalitet än om kandidaterna valdes utifrån de bästa av både män och kvinnor. (Smith, 

Smith och Verner 2006) Eftersom kvinnorna möter fler hinder på karriärstegen, kan 

ledarskapsförmågorna hos kvinnor som nått ledningsgrupper vara bättre än förmågorna 

hos män i motsvarande positioner. (Kotiranta, Kovalainen & Rouvinen 2007) Baserat på 

den tidigare forskningen presenterad i detta kapitel utvecklas huvudargumentet för 

undersökningen, d.v.s. att kvinnlig representation i ledningen har en positiv inverkan på 

bolagets prestation. Avhandlingen första hypotes formuleras därför enligt följande:  

H1: Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnor i ledningen och bolagets 

prestation. 

Kanters (1977) teori om kritisk massa hävdar att gruppdynamiken är beroende av 

storleken på gruppen. När en grupp förblir en minoritet inom en större grupp, kommer 

medlemmarna först att försöka anpassa sig till majoriteten och deras omgivning. 

Minoriteter blir lätt marginaliserade när deras närvaro i en större grupp är blygsam, men 

när minoritetsgruppen nått en viss storlek, uppstår en förändring i interaktionerna allt 

eftersom minoriteten börjar hävda sig. Därmed förändras hela gruppens kultur, normer 

och värderingar. Studier har visat att när en kritisk massa på tre kvinnor uppnåtts, har 
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kvinnorna större möjlighet att påverka innehållet och processerna i diskussionerna, 

vilket har en positiv effekt på bolagsstyrningen. Kvinnorna upplever inte heller vid den 

punkten att de blir isolerade eller ignorerade, vilket en ensam kvinna kan. (Konrad & 

Kramer 2006, Joecks, Pull & Vetter 2013, Konrad, Kramer & Erkut 2008) Med 

utgångspunkt i Kanters (1977) teori om kritisk massa och tidigare forskning som funnit 

positiva samband mellan bolagens prestation och en kritisk massa som motsvarar minst 

tre kvinnor (t.ex. Konrad & Kramer 2006; Joecks, Pull & Vetter 2013), lyder hypotes två 

enligt följande:  

H2a: Det finns inget samband mellan en kvinna i ledningen och bolagets prestation. 

H2b: Det finns inget samband mellan två kvinnor i ledningen och bolagets prestation. 

H2c: Det finns ett positivt samband mellan (minst) tre kvinnor i ledningen och bolagets 

prestation. 

Prestation mäts med ROA och Tobins Q både i hypotes 1 och hypotes 2. Hypoteserna och 

de förväntade sambanden illustreras i figurerna nedan. I figur 4 beskrivs hypoteserna 

och de förväntade sambanden för modell 1. 

Figur 4. Undersökningsmodell 1  

 

 

Vidare illustreras undersökningsmodell 2 och de förväntade sambanden för kritisk 

massa i figur 5.  
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Figur 5. Undersökningsmodell 2  
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3 METOD 

Detta kapitel presenterar hur avhandlingens empiriska undersökning genomförs.  

Inledningsvis diskuteras forskningsmetoder följt av en beskrivning av undersökningens 

sampel och datainsamlingsprocessen. Vidare beskrivs variablerna och 

regressionsmodellerna följt av en diskussion om analysstrategin.  

3.1 Forskningsmetod 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan forskningsmetoderna huvudsakligen delas upp i 

induktiva och deduktiva. Induktiv forskningsmetod innebär att man utvecklar en ny teori 

på basis av resultaten av den empiriska undersökningen. Med ett induktivt angreppssätt 

är teorin resultatet av en undersökning. Deduktiv forskningsmetod är den vanligaste 

uppfattningen om hur förhållandet ser ut mellan teori och empiri. Utgångspunkten finns 

i det man redan vet, teorin, och därifrån härleds en eller flera hypoteser. Teorin och 

hypoteserna styr sedan datainsamlingsprocessen och den empiriska undersökningen. 

(Bryman & Bell 2013, s.31–32) 

Den kvantitativa forskningen hör ihop med den deduktiva forskningsmetoden medan 

kvalitativ forskning hör ihop med den induktiva forskningsmetoden. För den 

kvantitativa forskningen ligger tyngden på teoriprövning och förhållandet mellan teori 

och praktisk forskning, medan den induktiva forskningen betonar relationen mellan 

teori och forskning och lägger tyngden på generering av teorier. (Bryman & Bell 2013, s. 

49–50) 

Vid kvantitativ forskningsmetod är ett av huvudintressen att identifiera samband. Vid 

hypotesprövande undersökningar prövar man samband mellan orsaksvariabler och 

effektvariabler. (Wahlin 2016, s.207) Denna avhandling grundar sig i en kvantitativ 

forskningsmetod och samband undersöks genom hypotesprövning. Valet av en 

kvantitativ forskningsmetod baseras på tidigare studier som undersökt sambandet 

mellan könsmångfald och bolagens prestation genom kvantitativa undersökningar. 

(Kotiranta, Kovalainen & Rouvinen 2007; Dezso & Ross 2012) 

3.2 Sampel och datainsamling 

Undersökningens sampel består av finländska börsnoterade bolag åren 2010–2016. 

Ledningarnas könsfördelning och andelen kvinnor baseras på information från åren 

2010, 2013 och 2016. Eftersom ledningsgrupper inte byter medlemmar varje år ger det 

en större spridning i samplet att inkludera tre icke därpå följande år. Tidsperioden som 
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valts är också efter finanskrisen vilket utesluter lågkonjunkturens direkta påverkan. Till 

exempel Dale-Olsen, Schöne & Verner (2013) menade att en långsiktig utvärdering av 

deras studie är svår, eftersom finanskrisen år 2008 kan ha påverkat resultaten.  

Undersökningens ursprungliga sampel inkluderar bolag noterade på Nasdaq Helsinki 

per 31 december åren 2010–2016. Samplet innefattar små, medelstora och stora bolag. 

(Small, mid och large cap) Antalet börsnoterade bolag varierade under de tre 

observerade åren. Ur listan på börsnoterade bolag i Finland exkluderas bolagens 

multipla listningar. (Kauppalehti 2017) Finansiell information såsom storlek, 

skuldsättningsgrad, PB-tal, avkastning på totalt kapital och Tobins Q för åren 2010–

2016 fås ur databasen Orbis, en del data kompletteras från databasen Datastream och en 

del hämtas manuellt ur årsredovisningarna. För att säkerställa att finansiella data 

stämmer, gjordes därtill slumpmässiga avstämningar mot respektive bolags 

årsredovisning. I avstämningarna hittades inga avvikelser.  

Av olika orsaker har en del av bolagen uteslutits ur samplet, till exempel de svenska bolag 

som är listade på börsen i Helsingfors (Endomines, Sotkamo Silver, Telia Sonera och 

Ericsson). Övriga orsaker var antingen avsaknaden av information om ledningsgruppen 

eller avsaknad av finansiella data i både databasen Orbis och Datastream. Antalet bolag 

varierar också mellan åren eftersom vissa bolag har noterats och andra avnoterats. För 

bolag som blivit uppköpta har det i allmänhet varit större svårigheter att hitta historiska 

ledningsdata, vilket har gjort att en del av dem uteslutits ur samplet. Samplet blir således 

ett obalanserat sampel, eftersom antalet bolag inte hålls konstant under de sex 

observationsåren. Det totala antalet observationer för detta sampel uppgår till 671 bolag. 

Sampelstorleken för tidigare studier inom området varierar från drygt 100 observationer 

till flera tusen. Shrader, Blackburn och Iles (1997) genomförde sin undersökning med ett 

sampel på 200 bolag. Också studien utförd av Joecks, Pull och Vetter (2013) innehöll ett 

mindre sampel, närmare bestämt 151 bolag. På basis av antalet observationer använda i 

tidigare studier, kan sampelstorleken på 671 bolag i denna undersökning anses 

godtagbar.  

Datamaterialet gällande ledningsgruppernas medlemmar hämtas manuellt ur bolagens 

årsredovisningar. Ledningsdata som används i analysen innefattar hela 

ledningsgruppen inklusive verkställande direktören. För att öka sampelstorleken antas 

att könsfördelningen i ledningen inte ändras drastiskt från år till år och således används 

observationer om ledningsmedlemmar för år 2010 för perioden 2010–2012 och för år 
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2013 för perioden 2013–2015. Eftersom datainsamlingen av ledningsdata sker manuellt, 

begränsas den till tre år för att minska arbetsbördan.3 

I likhet mer Erhardt, Weber och Shrader (2003) kommer identifieringssystemet 

Standard Industrial Classification (SIC) att användas för att avgöra vilken bransch 

bolagen tillhör. SIC-koder delar upp bolagen för att identifiera branschtillhörigheten i en 

fyrsiffrig kod. (SIC Code 2017) Från samplet exkluderas banker som har SIC-koden 

602X, eftersom de har annorlunda kapitalstruktur och därmed inte är lämpliga 

observationer för denna undersökning. På basis av uppdelningen från SIC Codes 

hemsida (2017) delas identifieringskoderna upp i fyra huvudgrupper. Dessa kan avläsas 

ur tabell 2 nedan.   

Tabell 2. SIC identifieringskoder 

SIC Identifieringskoder Grupp 

0100-0999 Jordbruk, skogsbruk och fiske 
1000-1499 Gruvdrift 
1500-1799 Byggindustrin 
2000-3999 Produktion 

INDUSTRI 

4000-4999 Transport 
5000-5199 Partihandel 
5200-5999 Detaljhandel 

HANDEL 

6000-6799 Banker, försäkringsbolag, fastigheter FINANS 

7000-8999 Service 
9100-9999 Offentlig förvaltning SERVICE 

Källa: SIC Code (2017) 

3.3 Variabler  

I detta kapitel presenteras de beroende variablerna, oberoende variablerna och 

kontrollvariablerna som används i regressionsanalysen. Huvudargumentet för analysen 

är att kvinnor i ledningen förbättrar bolagens prestation och att sambandet är som störst 

då minst tre kvinnor ingår i ledningsgruppen. En viktig aspekt att ta i beaktande i denna 

undersökning är kausalitet eller omvänt orsakssamband. Joecks, Pull och Vetter (2013) 

lyfter fram att välpresterande bolag kan vara mera sannolika att utnämna kvinnor till 

ledningar och styrelser samt det faktum att kvinnor själva kan ha valt att arbeta för 

välpresterande bolag. För att beakta kausalitet kommer de oberoende variablerna och 

kontrollvariablerna, i likhet med Joecks, Pull och Vetter (2013) och Dezso och Ross' 

                                                 
3 Motsvarande förfarande har använts inom forskningen bl.a. av Ittonen och Trønnes (2015) med antagandet att 
förändringen hålls relativt stabil över tiden.  
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(2012) studier, att kodas som så kallade eftersläpande variabler, som släpar ett år efter 

beroende variabeln. Således blir omvänt orsakssamband mindre sannolikt i denna 

undersökning, eftersom andelen kvinnor inte kan ha påverkats av bolagens prestation i 

följande period. 

3.3.1 Beroende variabler 

I denna avhandling används måtten Tobins Q och avkastning på totalt kapital (ROA) för 

att mäta bolagens prestation. ROA är ett redovisningsbaserat prestationsmått, som 

indikerar hur lönsamt ett bolag är i förhållande till dess totala tillgångar. Måttet ger en 

indikation på hur effektivt bolagets tillgångar används för att generera vinst. Variabeln 

ROA hämtas ur databasen Orbis och definieras som bolagets nettoresultat i förhållande 

till bolagets totala tillgångar. Prestationsmåttet Tobins Q baserar sig enligt Larcker och 

Tayan (2016, s.14–15) på teorin att ett bolag med överlägsen prestation kommer att 

köpas och säljas på marknaden till ett värde som är högre än bokföringsvärdet av dess 

tillgångar. Tobins Q är alltså ett mått på vilka förväntningar marknaden har på bolagets 

framtida avkastning. (Economics Discussion 2017) Också Tobins Q hämtas ur Orbis och 

definieras som bolagets marknadsvärde i förhållande till bolagets totala tillgångar. Ett 

högt Tobins Q värde kan indikera att marknadens förväntningar på bolaget är positiva, 

d.v.s. att bolagets tillgångar och investeringar förväntas generera ett positivt kassaflöde. 

Bland annat använde Dezso och Ross (2012) samt Perryman, Fernando och Tripathy 

(2016) Tobins Q som prestationsmått för att undersöka sambandet mellan 

könsmångfald och bolagens prestation. 

3.3.2 Oberoende variabler 

Den kvinnliga representationen i ledningsgrupperna kommer i denna avhandling att 

mätas både i form av procentandel och i form av antal kvinnor. Joecks, Pull och Vetter 

(2013) drar i sin undersökning slutsatsen att sambandet mellan könsmångfald och 

bolagens prestation inte är linjärt utan icke-linjärt och U-format. Författarna menar att 

könsmångfalden måste vara tillräckligt stor för att förbättra prestationen och att studier 

som undersöker bolag med låg könsmångfald tenderar att visa ett negativt linjärt 

samband. Också enligt Richard, Barnett, Dwyer & Chadwick (2004) finns det ett positivt 

samband mellan könsmångfald och bolagens prestation som är icke-linjärt. Reinert, 

Weigert och Winnefeld (2016) undersökte sambandet mellan kvinnor i ledningen och 

bolagens prestation i form av ROE och konstaterade också att det positiva sambandet 

mellan kvinnor i ledningen och bolagens prestation är icke-linjärt. Den oberoende 

variabeln andel kvinnor undersöks därför som en icke-linjär variabel genom kvadrering 
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av variabeln andel kvinnor. Andelen kvinnor fås genom att dividera antalet kvinnor i 

ledningen med det totala antalet ledningsmedlemmar. I regressionen används 

beteckningen Andel kvinnor².  

Att använda andelen kvinnor som mått för könsmångfald har i en del tidigare studier 

blivit kritiserat för att inte vara ett lämpligt sätt att mäta mångfald, eftersom ledningar 

eller styrelser med en hög andel kvinnor uppvisar homogenitet i fråga om könsmångfald. 

(Campbell & Minguez-Vera 2008) Blaus diversitetsindex kommer därför att användas 

för att testa regressionernas robusthet. Blaus diversitetsindex mäts genom 1 − ∑ 𝑃𝑖
2𝑛

𝑖=1
, 

där 𝑃𝑖 är procenten av ledningsmedlemmar i varje kategori och 𝑛 = det totala antalet 

ledningsmedlemmar. Blaus diversitetsindex kan anta värden mellan 0 och 0,5. 

Maximivärdet 0,5 uppstår när gruppen består av en jämn fördelning av kvinnor och män. 

(Campbell & Minquez-Vera 2008) 

För att pröva hypotes 2 om kritisk massa kommer antalet kvinnor att användas som 

oberoende variabel i modell 2. Syftet är att undersöka när sambandet mellan bolagets 

prestation och en, två eller (minst) tre kvinnor i ledningen är starkast. Detta görs genom 

att dela in urvalet i fyra grupper enligt antalet kvinnliga ledningsmedlemmar. I den första 

gruppen samlas bolag utan kvinnor i ledningen, i den andra gruppen bolag med en 

kvinna i ledningen, i den tredje gruppen bolag med två kvinnor i ledningen och i den 

fjärde gruppen samlas bolag med tre eller fler kvinnor i ledningen. Den första gruppen, 

utan kvinnor i ledningen, används som referensgrupp. Dummyvariabler 1/0 skapas, där 

varje dummy kodas som 1 om värdet uppfylls och som 0 om det inte uppfylls, det vill 

säga: en kvinna med dummy 1 om kriteriet uppfylls och 0 annars, två kvinnor med 

dummy 1 om det uppfylls och 0 annars samt minst tre kvinnor med dummy 1 om det 

uppfylls och 0 annars. 

3.3.3 Kontrollvariabler 

Ytterligare variabler inkluderas i regressionsanalysen i form av kontrollvariabler. Som 

kontrollvariabler används bolagets storlek, antal medlemmar i ledningen, 

skuldsättningsgrad, PB-tal, bolagets ålder och bransch. Dessa variabler är några av de 

mest frekvent förekommande i tidigare forskning och kan inverka på bolagets prestation.  

Bolagets storlek 

Bolagets storlek mäts i likhet med tidigare studier genom den naturliga logaritmen av de 

totala tillgångarna (bl.a. Dwyera, Richard & Chadwick 2003). Bolagets storlek har visats 
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ha en direkt effekt på den finansiella prestationen i form av stordriftsfördelar och 

marknadsinflytande. Genom ett större marknadsinflytande kan bolagen höja sina priser 

och på så sätt öka vinsten. Stordriftsfördelar kan också leda till starkare 

förhandlingskraft som leder till bättre villkor. Större bolag kan också åtnjuta bättre 

finansieringsvillkor och kan ha lättare att få kapital från externa finansieringskällor. 

(Pervan & Visic 2012; Dwyera, Richard & Chadwick 2003) Information om bolagens 

totala tillgångar hämtas ur databasen Orbis.  

Antal medlemmar i ledningen 

Antalet medlemmar i ledningen är av betydelse, eftersom större ledningsgrupper kan 

vara mer benägna att ha en kvinnlig medlem helt enkelt på grund av sin storlek. Tidigare 

studier inom området har använt ledningsgruppens storlek som kontrollvariabel, bland 

annat Dezso och Ross (2012). Ledningsgruppens storlek fås från ledningsinformationen 

som manuellt hämtas från årsredovisningarna.  

Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden visar hur mycket av bolagets tillgångar som är finansierade med 

främmande kapital. Om skuldsättningsgraden är mindre än 0,5 innebär det att 

merparten av bolagets tillgångar är finansierade av eget kapital, medan en 

skuldsättningsgrad på mer än 0,5 innebär att merparten av tillgångarna är finansierade 

med främmande kapital. Om ett bolag finansierar en större del av sina tillgångar med 

främmande kapital, kan det leda till en solvenskris. Ju högre nivån av skulder är, desto 

högre är bolagets risk. (Pervan & Visic 2012) Skuldsättningsgraden mäts i likhet med 

tidigare studier som totala skulder i förhållande till totala tillgångar (Dezso & Ross 2012) 

Skuldsättningsgraden kalkyleras genom soliditetsprocenten som fås från databasen 

Orbis. Soliditeten mäts genom eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Således fås 

skuldsättningsgraden genom 100 % minus soliditeten i %.   

PB-tal 

PB-talet kommer från engelskans "price-to-book value" som används för att jämföra en 

akties marknadsvärde med dess bokföringsvärde. PB-talet är ett nyckeltal som mäter hur 

aktieägarna värderar bolaget, med andra ord om bolaget är högt eller lågt värderat 

jämfört med vad balansräkningen visar. Ett lågt PB-tal kan indikera att aktien är 

undervärderad. PB-talet mäts genom att dividera aktiepriset i slutet av året med dess 

bokförda värde. Enligt Jalbert, Jalbert och Furumo (2013), som också inkluderade PB-
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talet som kontrollvariabel i sin studie om kvinnliga vd:n och bolagens prestation, 

reflekterar PB-talet hur mycket investerare är villiga att betala för bolagets 

nettotillgångar. Högre PB-tal indikerar att aktieägarna är villiga att betala mer för en 

enhet av nettotillgångar. PB-talet fås från databasen Orbis och kompletteras vid behov 

ur databasen Datastream.  

Bolagets ålder 

Bolagets ålder är relevant att ta i beaktande, eftersom ett äldre bolag kan ha 

åldersfördelar. Med tiden lär sig bolagen vilka förmågor de har och hur de kan göra saker 

bättre. En annan aspekt är det faktum att bättre bolag överlever de olika stadierna i 

utvecklingen. En högre ålder kan således vara bevis på god prestation och 

överlevnadsförmåga. Å andra sidan kan ett äldre bolag uppvisa mindre flexibilitet och 

möta större barriärer för att genomföra förändring. Bolagets ålder mäts i år sedan 

registrering. Informationen om registreringsdatum fås från databasen Orbis och 

kompletteras vid behov från Kauppalehtis hemsida.  

Bransch  

Branschen som bolaget verkar inom kan ha betydelse för prestationen eftersom vissa 

branscher är mer konkurrensutsatta än andra. Bolagen delas in i fyra kategorier enligt 

SIC identifieringskod: industri, handel, finans och service (se kapitel 3.2). I 

regressionsanalysen används dummyvariabler för de ovannämnda branschkategorierna. 

Bolagens respektive SIC-kod fås från databasen Orbis.  

3.4 Regressionsmodeller 

Följande fyra regressionsmodeller kommer att användas för att pröva hypoteserna 

presenterade i föregående kapitel.  Modell 1a och 1b gäller hypotes H1. De två första 

modellerna undersöker hur andelen kvinnor i ledningen påverkar bolagens prestation. 

Modell 2a och 2b gäller hypotes H2 och undersöker antalet kvinnor för att pröva 

hypoteserna om kritisk massa. Beteckningen t-1 står för ett års eftersläpning i 

variablerna andel kvinnor, bolagets storlek, ledningsstorlek, skuldsättningsgrad och 

andel kvinnor². Varför PB-tal, ålder och dummyvariablerna för bransch inte eftersläpas 

grundar sig i antagandet att föregående års PB-tal, ålder och bransch inte förväntas 

påverka bolaget prestation följande år. Däremot kan man anta att bolagets storlek i form 

av totala tillgångar och skuldsättningsgrad från föregående år kan ha en effekt på 

prestationen följande år. Andel kvinnor och ledningsstorleken eftersläpas för att undvika 



  

 

42 

omvänt orsakssamband, d.v.s. att andelen kvinnor i ledningen och ledningsgruppens 

storlek ökar, eftersom bolaget är ett välpresterande bolag.  

Modell 1a: 

 𝑅𝑂𝐴𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟²𝑡 − 1 +  𝛽2 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑡 − 1 +  𝛽3𝐵𝑜𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑡 −1

+  𝛽4𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑡 −1 +  𝛽5 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡 −1 +  𝛽6 𝑃𝐵 − 𝑡𝑎𝑙

+  𝛽7 Å𝑙𝑑𝑒𝑟 +  𝛽8 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠 +  𝛽9 𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 +  𝛽10 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 +  𝜀 

där: 

ROA = Beroende variabeln som mäter bolagets prestation i form av avkastning på totalt 

kapital (ROA). ROA definieras som bolagets nettoresultat i förhållande till de totala 

tillgångarna. 

Andel kvinnor² = Den oberoende variabeln andel kvinnor i ledningsgruppen i kvadrat. 

Andelen kvinnor fås genom att dividera antalet kvinnor i ledningen med det totala 

antalet ledningsmedlemmar.  

Andel kvinnor = Andelen kvinnor i ledningsgruppen.  

Bolagets storlek = Bolagets storlek mätt genom den naturliga logaritmen av det totala 

tillgångarna. 

Ledningsstorlek = Antalet medlemmar i ledningen. 

Skuldsättningsgrad = Bolagets totala skulder i förhållande till den totala 

balansomslutningen. 

PB-tal = PB-talet definieras som aktiepriset i förhållande till aktiens bokförda värde. 

Ålder = Bolagets ålder mätt som antal år sedan registrering. 

Finans, Handel, Industri = Dummyvariabler för branschindelning. Dummyvariabeln för 

branschen service fungerar som referensgrupp i regressionen. 
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Modell 1b:  

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟²𝑡−1 +  𝛽2𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑡−1 + 𝛽3𝐵𝑜𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑡−1

+  𝛽4𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑡−1 +  𝛽5𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡−1 + 𝛽6𝑃𝐵 − 𝑡𝑎𝑙

+  𝛽7 Å𝑙𝑑𝑒𝑟 +  𝛽8 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠 +  𝛽9𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 + 𝛽10𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 +  𝜀 

Tobins Q = Den oberoende variabeln som mäter bolagets prestation i form av Tobins Q. 

Tobins Q definieras som bolagets marknadsvärde i förhållande till bolagets totala 

tillgångar. 

I övrigt är variablerna desamma som i modell 1a.  

Modell 2a: 

𝑅𝑂𝐴𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1 𝐸𝑛 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎𝑡 − 1 + 𝛽2 𝑇𝑣å 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑡 −1 + 𝛽3 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡 −1

+  𝛽4 𝐵𝑜𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑡 −1 +  𝛽5𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑡 − 1

+  𝛽6 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡 −1 +  𝛽7 𝑃𝐵 − 𝑡𝑎𝑙 + 𝛽8 Å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝛽9 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠 

+ 𝛽10 𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 +  𝛽11 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 +  𝜀 

En kvinna, två kvinnor och kritisk massa = Oberoende variabler i form av 

dummyvariabler för antalet kvinnor i ledningsgruppen. För dummyvariablerna används 

gruppen ”Noll kvinnor” som referenskategori.  

I övrigt är variablerna samma som i modell 1a. 

 Modell 2b: 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1 𝐸𝑛 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎𝑡 − 1 +  𝛽2 𝑇𝑣å 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑡 −1 +  𝛽3 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡 −1

+  𝛽4 𝐵𝑜𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑡 −1 +  𝛽5𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑡 − 1

+  𝛽6 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡 −1 +  𝛽7 𝑃𝐵 − 𝑡𝑎𝑙 + 𝛽8 Å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝛽9 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠 

+ 𝛽10 𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 +  𝛽11 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 +  𝜀 

I modell 2b mäts prestation i form av Tobins Q. I övrigt är variablerna samma som i 

modell 2a. 

3.5 Analysstrategi 

För att pröva hypoteserna utförs multipel regressionsanalys. Multipel regressionsanalys 

har förmågan att hantera flera oberoende variabler på samma gång (Djurfeldt & Barmark 

2009, s. 105) och lämpar sig således för denna avhandling, eftersom variablerna är flera 
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till antalet. Extremvärden exkluderas från modellen genom winsorisering vid den första 

och 99 percentilen. För statistiska test används verktygen eViews 9.5 och SPSS.  

Inledningsvis utförs ett Breusch-Pagan LM test för att testa om regressionerna ska 

estimeras som sammanslagen regression eller som paneldataregression. Om 

signifikansnivån för Breusch-Pagan testet är under fem procent ska undersökningen 

göras som paneldataregression, medan sammanslagen regression ska tillämpas ifall 

signifikansnivån är över fem procent. För att avgöra huruvida regression med fasta 

effekter eller slumpmässiga effekter ska användas, görs ett Hausman test. (Smith, Smith 

& Verner 2006) I likhet med Breusch-Pagan testet bestäms utgången på basis av 

signifikansnivån. Om signifikansnivån är över fem procent ska slumpmässiga effekter 

användas, medan fasta effekter gäller om signifikansnivån är under fem procent. 

(Hoechle 2007) 

För att tolka resultaten av regressionsanalysen som presenteras i följande kapitel, 

undersöks modellernas förklaringsgrad 𝑟2. Förklaringsgraden är ett mått på hur stor 

andel av variationerna i den beroende variabeln som kan förklaras med hjälp av de 

oberoende variablerna och kontrollvariablerna som inkluderats i modellerna. 

Förklaringsgraden antar värden mellan 0 och 1, men oftast uttrycks den i procent. Ju 

närmare 100 procent den är, desto större andel av modellens beroende variabel förklaras 

av de oberoende variablerna och kontrollvariablerna. (Wahlin 2015, s. 259) Enligt 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003, s. 165) anger betakoefficienten hur mycket 

värdet på den beroende variabeln ändras, när den oberoende variabeln ändras med en 

enhet. Betakoefficienten kan anta ett positivt eller negativt värde, vilket anger 

sambandets riktning.  Med signifikansnivå avser man den risknivå som man är villig att 

acceptera när man drar slutsatsen om ett samband mellan två av variablerna. Om 

variabelns p-värde finns inom signifikansnivån o,05 innebär det att det med 95 % 

sannolikhet finns ett signifikant samband. I en del studier har också en signifikansnivå 

på 0,10 använts. (Bryman & Bell 2013, s. 361) I denna undersökning kommer 

signifikansnivån att presenteras i form av 1 %, 5 % och 10 %.  

I en multipel regression är det inte enbart mellan beroende och oberoende variabler som 

samband existerar, utan också mellan de oberoende variablerna. Djurfeldt och Barmark 

(2009, s. 112) definierar multikollinearitet som "samvariation mellan en oberoende 

variabel och en eller flera av övriga oberoende variabler i en regressionsanalys". Om det 

råder stark korrelation mellan modellens förklaringsvariabler innebär det att variablerna 

innehåller samma information. (Wahlin 2015, s. 279) Samvariation mellan de oberoende 
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variablerna påverkar regressionsanalysens förklaringskraft och precision. (Djurfeldt & 

Barmark 2009, s. 112-113) För att kontrollera för eventuell multikollinearitet i denna 

undersökning studeras korrelationerna mellan variablerna genom Pearsons 

korrelationsmatris. Genom att beakta eventuell multikollinearitet kan förvrängningar av 

resultatet undvikas.  
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4 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen. Kapitlet inleds med en 

presentation av den deskriptiva statistiken för samplet, följt av en diskussion om 

korrelationsanalysen. Vidare presenteras univariata test, regressionsanalys och 

hypotesprövning. Därefter presenteras robusthetstest och vidare analys följt av analys 

och diskussion av resultaten.      

4.1 Deskriptiv statistik 

I tabell 3 nedan ses den deskriptiva statistiken över könsfördelningen i 

ledningsgrupperna i de finländska börsbolagen.  

Tabell 3. Deskriptiv statistik över ledningsgruppernas könsfördelning 

Könsfördelning Medeltal Median Maximivärde Minimivärde St. avvikelse Snedhet Kurtosis 

Antal kvinnor 1,23 1,00 5,00 0,00 1,00 0,58 3,11 

Antal män 6,20 6,00 15,00 0,00 2,45 0,29 3,23 

Totalt 7,43 7,00 17,00 1,00 2,69 0,42 3,76 

 

Av tabellen framgår att medeltalet för antalet kvinnor i ledningsgrupperna som ingår i 

undersökningens sampel är 1,23 och medeltalet för antalet män är 6,20. Totalt består 

ledningsgrupperna i medeltal av 7,43 medlemmar. Maximivärdet för antalet kvinnor i 

ledningsgrupperna är 5 och minimivärdet 0, medan antalet män är som högt 15 och lägst 

0. De bolag som har högst antal kvinnor i ledningen är bolag verksamma inom handel, 

industri och service. Inga bolag verksamma inom finans hade fler än två kvinnor i 

ledningen. Ett bolag, Marimekko, hade under ett av de observerade åren enbart kvinnor 

i ledningen och står därmed för minimivärdet för antalet män. De bolag med högst antal 

män i ledningen var alla bolag verksamma inom industribranschen. Detta är i linje med 

studien av Linnainmaa och Turunen (2016) som visade att majoriteten av bolagen i 

Finland är verksamma inom industribranschen, där kvinnornas andel i ledningarna är 

klart mindre än i andra branscher, under 3 %. Ledningsgruppen med flest antal 

ledningsmedlemmar består av 17 medlemmar och ledningsgruppen med minst består av 

en medlem.  

Medianvärdet i tabellen är ett mått som anger värdet på den mittersta observationen i 

ett sampel då observationerna ordnats enligt storlek. (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 

328) Eftersom medianen visar medelpunkten på fördelningen är den inte känslig för 

extremvärden, till skillnad från medelvärdet som påverkas av dem. Medianvärdet i tabell 

3 är 1 för antalet kvinnor och 6 för antalet män. Toppigheten, kurtosis, använder 
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normalfördelningen som referens. Om toppigheten är negativ är fördelningen flackare 

än normalfördelningen som har toppighet = 0 och vice versa. Skewness, som Djurfeldt 

och Barmark (2009 s. 329) översätter till snedhet, är ett mått som beskriver när 

fördelningen avviker från normalfördelningen genom att ”puckeln” på kurvan ligger mer 

åt antingen vänster eller höger. Negativ snedhet visar att svansen är mer till vänster och 

positiv att den är mer till höger. Snedheten för ledningsgruppernas könsfördelning är 

positiv, vilket indikerar att ”puckeln” på kurvan ligger aningen mer åt höger. 

Standardavvikelsen mäter den genomsnittliga variationen kring medelvärdet. (Bryman 

& Bell, 2016, s. 336)  

Tabell 4 illustrerar sampelstorleken och sampelbolagens branschfördelning årsvis. Av 

tabellen framgår att merparten av bolagen verkar inom branschen industri. Det totala 

antalet observationer för bolag verksamma inom industribranschen under åren 2010–

2016 uppgår till 406 stycken, följt av branschen service med 135 observationer. 

Branscherna handel och finans utgörs av 92 respektive 38 stycken observationer. Det 

totala antalet observationer uppgår till 671 stycken. Eftersom samma ledningsdata har 

använts för åren 2010–2012 och för 2013–2015 är antalet observationer för dessa två 

tidsperioder lika stort. I regressionsanalyserna representeras de olika branscherna av 

dummyvariabler.  

Tabell 4. Deskriptiv statistik över sampelstorleken och branschfördelningen årsvis 

Bransch 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 N  

Industri 55 55 55 59 59 59 64 406 

Handel 12 12 12 13 13 13 17 92 

Finans 4 4 4 6 6 6 8 38 

Service 18 18 18 19 19 19 24 135 

Total 89 89 89 97 97 97 113 671 

 

Tabell 5 nedan illustrerar den deskriptiva statistiken över variablerna inkluderade i 

regressionsmodellerna. 
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Tabell 5. Deskriptiv statistik  

Variabler 
Medel 
tal 

Median Maximi 
värde 

Minimi 
värde 

Standard
avvikelse 

Skev- 
het 

Kurtosis N 

ROA 2,22 3,63 52,76 -90,37 11,90 -2,37 17,62 671 

Tobins Q 0,96 0,68 12,82 0,06 1,05 5,20 49,20 671 

Andel kvinnor  0,17 0,15 1,00 0,00 0,14 0,99 5,08 671 

Ledningsstorlek 7,40 7,00 17,00 1,00 2,66 0,40 3,79 671 

Bolagets storlek 12,62 12,49 17,48 4,71 2,09 0,08 2,62 671 

Skuldsättningsgrad 56,52 56,89 335,57 4,20 20,56 4,25 56,56 671 

PB-tal 2,04 1,54 22,44 -24,55 2,34 0,06 40,92 671 

Bolagets ålder 56,05 35,00 184,00 5,00 41,48 1,07 3,21 671 

 

De två första variablerna, ROA och Tobins Q, utgör de prestationsmått som fungerar som 

regressionsmodellernas beroende variabler. Av tabellen framgår att avkastningen på 

totalt kapital för bolagen i medeltal ligger på 2,22 %, vilket kan tolkas som relativt lågt. 

En avkastning på totalt kapital som ligger över 5 % anses god. Men eftersom både 

maximivärdet 52,76 % och minimivärdet -90,37 % är väldigt högt respektive lågt, kan 

man anta att medeltalet förvrängs av dessa extremvärden. De tio bolagen med högst 

respektive lägst ROA var alla bolag verksamma inom service och industribranschen. 

Medeltalet för Tobins Q är 0,96 med ett maximivärde på 12,82 och ett minimivärde på 

0,06. Om Tobins Q är större än 1, indikerar det att bolagets marknadsvärde är större än 

värdet av de tillgångarna. Om Tobins Q å andra sidan är mindre än 1, är bolagets 

marknadsvärde mindre än de totala tillgångarna, vilket indikerar att marknaden 

undervärderar bolaget. De tio bolag med högst respektive lägst Tobins Q bestod av bolag 

verksamma i alla av de fyra branscherna. 

Vidare kan man ur tabellen se att medeltalet för andelen kvinnor i ledningsgrupperna är 

17 % med ett maximivärde på 100 % och ett minimivärde på 0 %. Ledningsgrupperna 

består i medeltal av 7,40 medlemmar. Bolagets storlek mäts i form av den naturliga 

logaritmen av bolagets totala tillgångar som i medeltal är 12,62 med ett maximivärde på 

17,48 och ett minimivärde på 4,71.4 Vidare är medeltalet för bolagens skuldsättning är 

56,52 % vilket visar att bolagen i hög grad är finansierade med främmande kapital. 

Maximivärdet för skuldsättningsgraden ligger på 335,57 % och minimivärdet på 4,20 % 

vilket visar att det finns stora skillnader i hur bolagen har valt att finansiera sin 

verksamhet. Bolagen med skuldsättning över 100 % är alla verksamma inom 

branscherna industri och service, medan alla bolag med skuldsättning under 10 % verkar 

inom finansbranschen. Medeltalet för bolagens PB-tal är 2,04 med maximivärdet 22,44 

                                                 
4 Det verkliga eurovärdet för minimivärdet 4,71 är 51 486 t€, maximivärdet är 39 123 000 t€ och det verkliga värdet för 
medeltalet 12,62 är 302 473 t€.  
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och minimivärdet -24,55. Om ett bolag har ett PB-tal under 1 indikerar det att bolaget 

antingen är undervärderat eller har avtagande verksamhet. I detta sampel hade fem 

bolag ett PB-tal under 1. Dessa var alla verksamma inom branscherna industri och 

service. Sett till bolagens ålder är medeltalet 56,05 år, maximivärdet är 184 år och 

minimivärdet 5 år.  

Den deskriptiva ovan statistiken beskriver samplet utan att extremvärden har tagits i 

beaktande. Med extremvärde avses ett ytterlighetsvärde i en fördelning. Om en variabel 

uppvisar ett extremvärde kommer medelvärdet och vidden att påverkas av det. (Bryman 

& Bell 2016, s. 666) Genom att winsorisera samplet vid första och 99 percentilen minskas 

inflytandet av extremvärdena. I denna paneldataundersökning winsoriseras samplet 

skilt för varje år för att åtgärda extremvärden. Före winsorisering gjordes slumpmässiga 

stickprov av extremvärden mot årsredovisningar, men inga avvikelser mellan 

databasdata och årsredovisningarna kunde noteras.  

4.2 Multikollinearitet 

Multikollinearitet innebär att det finns samvariation mellan en oberoende variabel och 

en eller flera andra oberoende variabler i regressionsanalysen. Om det finns 

samvariation mellan två eller flera oberoende variabler påverkar det 

regressionsmodellens förklaringskraft och gör det svårare att hitta de samband som man 

letar efter. (Djurfeldt & Barmark 2009, s. 112–113) Enligt Djurfeldt och Barmark (2009, 

s.113) är gränsvärdet för multikollinearitet 0,7–0,8. Ett sätt att upptäcka 

multikollinearitet är att undersöka variablernas samvariation i en Pearsons 

korrelationsmatris.  

I Pearsons korrelationsmatris ligger koefficienten r alltid mellan 0 och 1. Om 

koefficienten är 0 indikerar det att det inte alls finns något samband mellan de båda 

variablerna, medan koefficienten 1 visar att det finns ett perfekt samband mellan dem. 

Ju närmare koefficienten ligger 1, desto starkare är sambandet och ju närmare den ligger 

0, desto svagare. Koefficienten är antingen negativ eller positiv, vilket visar sambandets 

riktning. (Bryman & Bell 2016, s. 338–339) Tabell 6 illustrerar Pearsons 

korrelationsmatris. Ur matrisen har dummyvariabler för antal kvinnor samt 

dummyvariabler för branschtillhörighet exkluderats för att underlätta tolkningen av 

matrisen.  
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Tabell 6. Korrelationsmatris  

Korrelationsmatris ROA Tobins Q 
Andel 
kvin-
nor % 

Antal 
medl. 

Storlek 
Skuldsätt 

ning 
PB-tal 

Bolagets 
ålder 

ROA 1         

Tobins Q 0,216*** 1        

Andel kvinnor -0,030 0,007 1       

Ledningsstorlek 0,150*** 0,023 -0,015 1    
  

Bolagets storlek 0,226*** -0,182*** -0,044 0,552*** 1     

Skuldsättningsgrad -0,452*** -0,244*** -0,038 0,110*** 0,055 1    

PB-tal 0,194*** 0,658*** -0,012 0,133*** -0,058 -0,130*** 1   

Bolagets ålder -0,026 -0,125*** 0,054 0,013 0,079** 0,085** -0,106*** 1 

 ** p< 5 %, *** p< 1 %                 

 

Av tabell 6 kan avläsas att något starkt positivt eller negativt samband inte existerar 

mellan de oberoende variablerna. Det högsta korrelationsvärdet i tabellen återfinns 

mellan variablerna Tobins Q och PB-tal, vilket är 0,658. Risk för multikollinearitet finns 

om två eller flera oberoende variabler korrelerar starkt sinsemellan. I undersökningen 

fungerar Tobins Q som beroende variabel, medan PB-talet är en oberoende variabel. 

Således finns det ingen risk för multikollinearitet mellan dessa variabler. Den starkaste 

korrelationen mellan två oberoende variabler återfinns mellan bolagets storlek och antal 

ledningsmedlemmar, vilket kan anses logiskt, eftersom större bolag tenderar att ha 

större ledningsgrupper. Korrelationen mellan dessa variabler är 0,552. Gränsvärdet för 

multikollinearitet kan enligt Djurfeldt och Barmark (2009, s. 113) dras vid 0,7-0,8 och 

inga av de oberoende variablerna korrelerar så starkt med varandra. Därmed kan man 

konstatera att multikollinearitet inte borde vara ett problem i undersökningen.  

Även om både Tobins Q och ROA fungerar som prestationsmått, korrelerar de olika med 

olika variabler. Detta kan grunda sig i att de mäts på olika sätt. ROA är ett bakåtblickande 

mått som baserar sig på historiskt redovisade siffror, medan Tobins Q anses vara ett 

framåtblickande mått som reflekterar marknadens förväntningar på bolagets framtida 

avkastning i förhållande till det redovisade värdet av bolagets tillgångar. ROA korrelerar 

positivt med bolagets storlek, vilket indikerar att ju större bolag, desto högre avkastning 

på totalt kapital. Samma gäller för PB-tal, som också korrelerar positivt med ROA. Också 

antalet ledningsmedlemmar har en positiv korrelation med ROA, vilket indikerar att ju 

större ledningsgrupp, desto högre avkastning på totalt kapital. Sett till bolagets storlek 

är sambandet det motsatta för Tobins Q, som har en negativ korrelation med den 

naturliga logaritmen av bolagets totala tillgångar. Tobins Q har också likt ROA en positiv 

korrelation med antalet ledningsmedlemmar. Anmärkningsvärt är också att både ROA 

och Tobins Q har negativ korrelation med bolagets ålder, vilket tyder på att yngre bolag 
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har bättre prestation medan äldre bolag presterar sämre. Endast korrelationen mellan 

Tobins Q och bolagets ålder är signifikant på 1 % nivån. Bolagets ålder har en positiv 

korrelation med skuldsättningsgraden, vilket indikerar att äldre bolag har högre 

skuldsättningsgrad.  

Varken Tobins Q eller ROA uppvisade någon signifikant korrelation med andelen 

kvinnor, vilket kan indikera att det inte finns något signifikant samband eller att 

sambandet är icke-linjärt eftersom korrelationen är så liten.   

4.3 Univariata test för hypoteserna om kritisk massa 

Inledningsvis för att undersöka hypoteserna om kritisk massa gjordes univariata test för 

att undersöka skillnaden mellan de fyra grupper som bolagen delats in i form av 

dummyvariabler. Den första gruppen innehåller bolag med noll kvinnor i ledningen, den 

andra gruppen bolag som har en kvinna i ledningen, den tredje gruppen är bolag med 

två kvinnor i ledningen och slutligen i den fjärde gruppen ingår bolag som har tre eller 

fler kvinnor i ledningen. Tabell 7 illustrerar antalet bolag enligt gruppindelningen. 

Antalet bolag med tre eller fler kvinnor i ledningen har mer än fördubblats år 2016 

jämfört med år 2010. Samplet innehåller sex bolag med tre eller fler kvinnor år 2010 

medan antalet år 2016 uppgår till 14 bolag. Bolag med en kvinna har också ökat markant 

över tiden. Anmärkningsvärt är att antalet bolag med två kvinnor är färre år 2016 jämfört 

med 2010, även om minskningen är liten. I övrigt är utvecklingen över åren relativt 

stabil. Kruskal-Wallis test utfördes för att undersöka om det fanns skillnader mellan 

grupperna avseende medelvärden i ROA och Tobins Q. Inget av testen visade 

signifikanta skillnader i medelvärde mellan antalet kvinnor i ledningen och bolagens 

prestation. 5   

Tabell 7. Antal kvinnor i bolagen över tid 

Antal kvinnor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Noll kvinnor 29 29 29 23 23 23 27 

En kvinna 23 23 23 40 40 40 43 

Två kvinnor 31 31 31 26 26 26 29 

≥ Tre kvinnor 6 6 6 8 8 8 14 

Totalt 89 89 89 97 97 97 113 
 

                                                 
5 Motsvarande testresultat erhölls med det icke-parametriska testet Mann-Whitney U. 
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Genom ytterligare t-test undersöktes skillnaden mellan två grupper åt gången. Avseende 

ROA erhölls ett signifikant resultat mellan grupp ett och grupp tre, det vill säga gruppen 

med noll kvinnor i jämförelse med gruppen med två kvinnor. Testen visade att 

medeltalet för ROA i gruppen med noll kvinnor var 2,17 jämfört med 3,70 för gruppen 

med två kvinnor. Resultatet var signifikant på 10 % nivån. Inga signifikanta skillnader i 

medelvärde fanns mellan någon av grupperna och Tobins Q.  

Tidigare studier har också undersökt kritisk massa genom att dela upp bolagen i 

dummyvariabler baserat på andelen kvinnor (t.ex. Joecks, Pull & Vetter 2013). Därför 

görs också t-test på basis av en procentuell indelning. Bolagen delades in i grupper enligt 

andel kvinnor: första gruppen innehöll bolagen som hade 0–20 % kvinnor i ledningen, 

följande grupp innehöll bolagen med 20–40 % kvinnor och den sista gruppen innehöll 

bolagen med mer än 40 % kvinnor i ledningen. T-testet gav inga signifikanta skillnader 

mellan de tre grupperna och bolagens ROA. Däremot fanns det signifikanta skillnader 

mellan grupp ett och grupp två avseende Tobins Q. Gruppen med 0–20 % kvinnor visade 

ett högre medelvärde för Tobins Q, 1,00 jämfört med 0,86 för bolagen med 20–40 % på 

en 10 % signifikansnivå. Signifikanta skillnader fanns också mellan grupp två och grupp 

tre. Grupp tre som innehöll bolagen med mer än 40 % kvinnor i ledningen gav ett 

betydligt högre Tobins Q, 1,18 jämfört med 0,86 för grupp två. Skillnaden var signifikant 

på 5 % nivån. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas mellan grupp 1 och grupp 3. 

Resultatet indikerar att bolag till en början kan se en negativ effekt av fler kvinnor i 

ledningen, men när en kritisk massa uppnås blir sambandet istället positivt och bolagens 

prestation förbättras. Vidare testas huruvida bolag ledda av kvinnor är mera lönsamma 

än bolag ledda av män.  

4.4 Regressionsanalys och hypotesprövning  

För att testa sambandet mellan bolagens prestation och kvinnor i ledningen görs 

regressionsanalyser i statistikprogrammet eViews 9.5. Ett Breusch-Pagan LM test 

utfördes för att undersöka om datamaterialet ska behandlas som sammanslagen 

regression eller paneldataregression. Testet gav en signifikansnivå på 0,0001 vilket 

innebär att paneldataregression ska tillämpas. En paneldataundersökning består av en 

tidsserie av data, d.v.s. samma bolag följs över en given tidsperiod. Fördelar med att 

använda paneldata är att man kan undersöka samband över tid. Man har också bättre 

möjlighet att säkerställa tidsordningen mellan orsaksvariabler och deras verkan och att 

undvika omvänt orsakssamband genom att använda eftersläpande variabler. (Djurfeldt 

& Barmark 2009, s. 203–205) Vidare gjordes ett Hausman test för att undersöka om 
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fasta eller slumpmässiga effekter ska användas i regressionerna. Om signifikansnivån 

vid ett Hausmantest är över fem procent ska slumpmässiga effekter användas, medan en 

signifikansnivå lägre än fem procent visar att fasta effekter är att föredra. (Hoechle 2007) 

Hausmantestet gav en signifikansnivå på 0,0008 vilket indikerar att fasta effekter ska 

användas i denna undersökning. Enligt Wooldridge (2016, s.444) ska fasta effekter 

användas när de förklarande variablerna inte är konstanta över tid. Av de förklarande 

variablerna i denna undersökning är inga konstanta över tid.  

En enkel regressionsanalys utfördes för att undersöka sambandet mellan de två 

beroende variablerna och den oberoende variabeln andel kvinnor² i ledningen. Av tabell 

8 nedan kan avläsas att sambandet mellan bolagens prestation och andel kvinnor² inte 

är signifikant i en enkel regression.  

Tabell 8. Enkel regressionsanalys för modell 1a och 1b 

Beroende variabler Modell 1a Modell 1b 

  ROA Tobins Q 

Konstant 1,206 0,978 *** 

Andel kvinnor² 17,736 – 0,766 

n 526 526 

R² 0,307 0,513 

R² (justerad) 0,100 0,367 

F-statistika 1,479 *** 3,512 *** 

Durbin-Watson 2,205 1,828 

 * p< 10 %, ** p< 5 %, *** p< 1 %   

 

Vidare kan resultatet för en enkel regressionsanalys för modell 2 som testar sambandet 

med antalet kvinnor och bolagens prestation avläsas ur tabell 9 nedan. Tabellen visar att 

inga signifikanta samband kunde påvisas mellan en, två eller tre kvinnor och bolagens 

prestation.   

Tabell 9. Enkel regressionsanalys för modell 2a och 2b 

Beroende variabler Modell 2a Modell 2b 

 ROA Tobins Q 

Konstant 2,548 * 0,976 *** 

En kvinna -2,577 -0,121 

Två kvinnor 1,166 -0,016 

≥ Tre kvinnor -0,611 0,168 

n 526 526 

R² 0,312 0,514 

R² (justerad) 0,102 0,366 

F-statistika 1,483 *** 3,460 *** 

Durbin-Watson 2,232 1,833 

* p< 10 %, ** p< 5 %, *** p< 1 %     
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Eftersom de enkla regressionerna illustrerade i tabellerna 8 och 9 inte visar några 

signifikanta samband varken mellan den oberoende variabel andel kvinnor2 eller antalet 

kvinnor och bolagens prestation, inkluderas ytterligare förklarande variabler som kan ha 

en påverkan på bolagens prestation. Kontrollvariablerna inkluderade i modellerna 

presenterades tidigare i kapitel 3.3.3. Variablerna i de multipla regressionerna 

winsoriseras på första och 99 percentilen före regressionerna genomförs för att undvika 

påverkan av extremvärden i variablerna. Alla regressioner utförs med fasta effekter.  

I tabell 10 presenteras resultaten för regressionsanalyserna gjorda för modell 1a och 1b. 

Till vänster i tabellen listas undersökningens variabler, medan resultaten för 

undersökningen med ROA som beroende variabel presenteras i mitten av tabellen och 

resultaten för undersökningen med Tobins Q som beroende variabel presenteras till 

höger. Eftersom regressionsanalyserna är gjorda med en tidsförskjutning på ett år för 

variablerna andel kvinnor, andel kvinnor², bolagets storlek, ledningsstorlek och 

skuldsättningsgrad, är antalet observationer för regressionerna 526 stycken. 

Tabell 10. Multipel regressionsanalys för modell 1a och 1b 

  Modell 1a Modell 1b 

Beroende variabel ROA Tobins Q 

Variabel β Standardfel β Standardfel 

Konstant C -18,658 *** 6,957 1,462 *** 0,332 

Andel kvinnor  -34,073 * 19,388 -0,079 0,925 

Bolagets storlek 0,670 0,552 -0,030 0,026 

Ledningsstorlek 0,248 0,434 0,016 0,021 

Skuldsättningsgrad 0,155 *** 0,043 -0,007 *** 0,002 

PB-tal 0,494 0,312 0,268 *** 0,015 

Bolagets ålder -0,034 * 0,019 -0,002 ** 0,001 

Finans 2,957 3,431 -0,165 0,164 

Handel 1,404 2,630 -0,639 *** 0,125 

Industri 4,384 ** 2,021 -0,200 ** 0,096 

Andel kvinnor² 111,274 ** 51,451 -0,260 2,455 

n 526   526,000   

R² 0,351   0,771   

R² (justerad) 0,137   0,696   

F-statistika 1,641 ***   10,240 ***   

Durbin-Watson statistika 2,150   2,365   

* p< 10 %, ** p< 5 %, *** p< 1 %         

 

Det icke-linjära sambandet mellan bolagens prestation och andelen kvinnor testas 

genom att kvadrera variabeln andel kvinnor. (Smith, Smith & Verner 2006) Modell 1a 

med ROA som beroende variabel visar att det finns ett positivt och signifikant samband 

mellan andel kvinnor² och ROA på en 5 % signifikansnivå när ytterligare variabler 

inkluderas i modellen. Betakoefficienten visar att sambandet är starkt positivt. Övriga 

variabler med signifikanta samband i modell 1a är skuldsättningsgraden som visar ett 
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positivt samband med den beroende variabeln. Skuldsättningsgraden är positivt 

signifikant på 1 % nivån, vilket skulle betyda att om bolagets skuldsättning höjs med en 

enhet, så ökar ROA med 0,155 enheter. Betakoefficienten för bolagets ålder är signifikant 

negativ, vilket indikerar att äldre bolag har lägre ROA. Sambandet är signifikant på 10 % 

nivån. Också dummyvariabeln för branschtillhörigheten industri är positivt signifikant, 

vilket indikerar att bolag som är verksamma inom branschen industri presterar bättre 

mätt i ROA. Durbin-Watson statistikan för modell 1a är 2,150 vilket tyder på att 

autokorrelation inte är något problem i modellen. Förklaringsgraden för modell 1a är 

13,7 %. Eftersom fasta effekter används i regressionsmodellen är skillnaden mellan R² 

och justerad R² rätt märkbar. När fasta effekter används inkluderas fler dummyvariabler 

i regressionen och ju fler variabler som inkluderas, desto högre blir R².  

Modell 1b som presenteras till höger i tabell 10 visar inget samband mellan variabeln 

andel kvinnor i kvadrat och bolagens prestation. Eftersom betakoefficienten för andelen 

kvinnor i kvadrat är negativ, tyder det på att sambandet med Tobins Q kan vara linjärt. 

Sambandet mellan PB-talet och Tobins Q är signifikant på 1 % nivån med en positiv 

betakoefficient. Detta indikerar att för varje enhet som PB-talet ökar, ökar också 

bolagens Tobins Q med 0,268 enheter. Liksom i modell 1a är också sambandet mellan 

prestation och skuldsättningsgrad signifikant, men i detta fall är betakoefficienten 

negativ vilket indikerar att om skuldsättningsgraden ökar med en enhet, minskar 

bolagens Tobins Q. Bolagets ålder visar ett negativt samband med Tobins Q, om än 

väldigt svagt negativt. Två av dummyvariablerna för branschtillhörighet, handel och 

industri, visar ett signifikant negativt samband med Tobins Q vilket indikerar att bolag 

verksamma inom handel och industri presterar sämre mätt i Tobins Q. 

Förklaringsgraden för modell 1b är 69,6%. Inte heller i modell 1b finns nämnvärd risk 

för autokorrelation, eftersom Durbin-Watson statistikan är 2,365.  

På basis av resultaten av regressionsanalysen presenterad i tabell 10 kan det konstateras 

att hypotes 1 ”det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnor i ledningen och 

bolagets prestation” får partiellt stöd genom det positiva samband som existerar mellan 

andel kvinnor² och ROA. Däremot existerar inget signifikant samband mellan andel 

kvinnor² och Tobins Q. Därmed accepteras hypotes 1 avseende ROA, men förkastas 

avseende Tobins Q. 

Tabell 11 presenterar, på samma sätt som föregående tabell, resultatet för den multipla 

regressionsanalysen utförd för att testa hypotes 2 genom att undersöka sambandet 

mellan antalet kvinnor och bolagens prestation. Antalet kvinnor representeras av 
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dummyvariabler för en kvinna, två kvinnor och tre eller fler kvinnor. Dummyvariabeln 

för noll kvinnor fungerar som referensgrupp. 

Tabell 11. Multipel regressionsanalys för modell 2a och 2b 

  Modell 2a Modell 2b 

Beroende variabel ROA Tobins Q 

Variabel β Standardfel β Standardfel 

Konstant C -13,646 * 6,995 1,987 *** 0,452 

En kvinna -4,497 ** 1,946 -0,134 0,126 

Två kvinnor 2,057 2,165 0,000 0,140 

≥ Tre kvinnor -0,299 3,018 -0,027 0,195 

Bolagets storlek 0,658 0,554 -0,026 0,036 

Ledningsstorlek -0,240 0,409 0,028 0,026 

Skuldsättningsgrad 0,143 *** 0,042 -0,008 *** 0,003 

PB-tal 0,634 * 0,368 0,077 *** 0,024 

Bolagets ålder -0,020 0,022 -0,001 0,001 

Finans 1,586 3,496 -0,661 *** 0,226 

Handel -0,619 2,562 -1,100 *** 0,166 

Industri 3,167 1,983 -0,495 *** 0,128 

n 526   526   

R² 0,366   0,585   

R² (justerad) 0,155   0,447   

F-statistika 1,737 ***   4,234 ***   

Durbin-Watson statistika 2,133   1,939   

 * p< 10 %, ** p< 5 %, *** p< 1 %         

  

Modell 2a undersöker sambandet med ROA som beroende variabel. Resultatet av 

regressionen visar inga positiva samband mellan två eller tre kvinnor i ledningen och 

bolagens prestation. Ett negativt samband mellan en kvinna och bolagens ROA erhålls 

med en signifikansnivå på 5 %. Övriga kontrollvariabler som är signifikanta i modellen 

är skuldsättningsgraden som också i denna modell är starkt signifikant på 1 % 

signifikansnivå, samt PB-talet. Sambandet med skuldsättningsgraden är positivt och 

indikerar att bolag med högre skuldsättning har en bättre prestation mätt i ROA. 

Sambandet med PB-talet är positivt signifikant på en 10 % signifikansnivå. 

Förklaringsgraden för modell 2a är 15,5 %. Modell 2b undersöker sambandet mellan 

antalet kvinnor och bolagens Tobins Q. Regressionen visar inga signifikanta samband 

mellan dummyvariablerna för antalet kvinnor och bolagens Tobins Q. Variablerna som 

visar signifikanta samband är, i likhet med modell 2a, skuldsättningsgraden och PB-

talet. Också dummyvariablerna för branschtillhörighet är alla starkt signifikanta och 

visar ett negativt samband med Tobins Q. Förklaringsgraden för modellen är 44,7 %. 

Durbin-Watson statistikan för modell 2a och 2b ligger på 2,133 respektive 1,939, vilket 

indikerar att autokorrelation inte borde vara ett problem i modellerna.  
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På basis av regressionsanalyserna som undersöker kritisk massa och bolagens prestation 

kan det konstateras att hypotes 2a ”det finns inget samband mellan en kvinna i ledningen 

och bolagets prestation” får partiellt stöd, eftersom inget signifikant samband mellan en 

kvinna och Tobins Q existerar, medan det finns ett negativt signifikant samband mellan 

en kvinna och bolagens ROA. Hypotes 2b ”det finns inget samband mellan två kvinnor i 

ledningen och bolagets prestation” accepteras, eftersom det inte existerar något 

samband varken mellan två kvinnor och ROA eller två kvinnor och Tobins Q. Hypotes 2c 

”det finns ett positivt samband mellan (minst) tre kvinnor i ledningen och bolagets 

prestation” förkastas, eftersom regressionerna inte kan påvisa något positivt signifikant 

samband mellan tre kvinnor och de två prestationsmåtten. I tabell 12 kan en 

sammanfattning av hypoteserna och de förväntade sambanden samt resultaten av 

hypotesprövningen avläsas.  

Tabell 12. Sammanfattning av hypotesprövningen 

 
Hypotes och förväntad riktning 

 
ROA 

 
Tobins Q 

H1: Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnor i 
ledningen och prestation 

Accepteras Förkastas 

H2a: Det finns inget samband mellan en kvinna i ledningen 
och prestation 

Förkastas Accepteras 

H2b: Det finns inget samband mellan två kvinnor och 
prestation 

Accepteras Accepteras 

H2c: Det finns ett positivt samband mellan (minst) tre 
kvinnor och prestation 

Förkastas Förkastas 

 

4.5 Robusthetstest  

Resultatet av regressionsanalyserna, presenterade i föregående underkapitel, stöder den 

tidigare forskningen som hävdar att sambandet mellan kvinnor i ledningen och bolagens 

prestation är icke-linjärt och U-format. (Joecks, Pull & Vetter 2013, Reinert, Weigert & 

Winnefeld 2016) För att undersöka om det icke-linjära sambandet är robust gjordes 

ytterligare analyser för att testa om det finns ett linjärt samband mellan kvinnor i 

ledningen och bolagens prestation genom att exkludera den kvadrerade variabeln andel 

kvinnor. Inget signifikant samband existerade mellan variabeln andel kvinnor och ROA, 

inte heller mellan andelen kvinnor och Tobins Q. Resultatet indikerar att sambandet är 

icke-linjärt vilket stöder tidigare forskning och undersökningens resultat presenterade i 
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föregående underkapitel. Regressionsanalyserna som undersöker det linjära sambandet 

kan ses i bilaga 1.  

Eftersom resultaten av regressionerna visar olika resultat för de två prestationsmåtten 

ROA och Tobins Q som inkluderats i modellerna, görs ytterligare analys för att testa 

undersökningens robusthet. Resultaten som presenterades i föregående underkapitel 

visade att prestationsmåttet ROA har ett positivt samband med den kvadrerade andelen 

kvinnor i ledningen, medan modellen med Tobins Q som beroende variabel inte visade 

något signifikant samband med den kvadrerade variabeln andelen kvinnor.  I likhet med 

Dezso och Ross (2012) görs robusthetstest med avkastningen på eget kapital (ROE) som 

prestationsmått. En modell som i övrigt ser ut som de ursprungliga modellerna men med 

ROE som beroende variabel istället för ROA och Tobins Q, visar ett högt och signifikant 

positivt icke-linjärt korrelationsvärde mellan den kvadrerade variabeln andelen kvinnor 

i ledningen och bolagens avkastning på eget kapital.  

För att ytterligare testa robustheten av regressionsresultaten gjordes regressioner med 

både ROA och ROE som beroende variabel med ett PCSE test för standardfel och 

kovarians. I båda regressionsanalyserna fanns ett positivt signifikant samband mellan 

andelen kvinnor² och prestation. Sambandet var i båda regressionerna signifikant på 5 

% nivån. Detta indikerar att sambandet mellan kvinnor i ledningen och bolagens 

prestation är icke-linjärt och robust. Regressionsanalyserna kan ses i bilaga 2. 

Anmärkningsvärt är att Durbin-Watson statistikan är något högre, 2,80, för 

regressionen med ROE som beroende variabel, vilket indikerar att autokorrelation kan 

förekomma i modellen. Ett korrelationstest utfördes för att undersöka huruvida 

multikollinearitet förekom i modellen. I likhet med korrelationstestet utfört med den 

ursprungliga modellen med ROA och Tobins Q som beroende variabler, korrelerade 

också i denna modell antalet ledningsmedlemmar och bolagets storlek högst med 

varandra. Dessa variabler hade ett korrelationsvärde på 0,55, vilket ligger under 

gränsvärdet 0,7 (Djurfeldt & Barmark 2009, s.113) som använts i undersökningens 

tidigare analyser. Korrelationen mellan dessa variabler indikerar att större bolag har 

större ledningsgrupper.  

Eftersom andelen kvinnor som mått på könsmångfald har kritiserats i tidigare forskning 

gjordes test med Blaus diversitetsindex som mått på könsmångfald för att testa 

resultatens robusthet. Den oberoende variabel andel kvinnor² ersattes med den 

kvadrerade variabeln Blau för att testa om det finns ett icke-linjärt samband mellan 

Blaus diversitetsindex och bolagens prestation. Variabeln Blau² undersöktes som 
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eftersläpande variabel med ett års tidsförskjutning. I likhet med de tidigare 

regressionerna fanns ett positivt signifikant samband mellan bolagens ROA och den 

kvadrerade variabeln Blau, medan inget signifikant samband fanns mellan variabeln 

Blau² och bolagens Tobins Q. För att ytterligare testa resultatets robusthet gjordes ett 

PCSE test för modellen med ROA som beroende variabel. Sambandet var fortfarande 

positivt och signifikant vid beaktande av kovarians och standardfel. Resultatet av 

regressionerna med Blaus diversitetsindex kan ses i bilaga 3.  

Resultatet av regressionerna som utfördes för att undersöka resultatens robusthet har 

visat att sambandet mellan kvinnor i ledningen är icke-linjärt och att sambanden förblir 

desamma både med ROE som beroende variabel och med Blaus diversitetsindex som 

oberoende variabel. Ett PCSE test visade att sambanden var signifikanta också vid 

beaktande av standardfel och kovarians. Således tyder resultaten av dessa test på att 

undersökningens resultat är robusta.  

T-testen som gjordes för att undersöka hypoteserna om kritisk massa och skillnader 

mellan antalet kvinnor och bolagens prestation visade att gruppen med fler kvinnor gav 

ett signifikant bättre medelvärde avseende ROA, medan det inte fanns signifikanta 

skillnader mellan dummyvariablerna för antalet kvinnor och bolagens prestation mätt 

med Tobins Q. Däremot visade t-testen skillnader i andel kvinnor och Tobins Q. 

Resultaten av testen indikerade att andelen kvinnor först hade en negativ påverkan på 

Tobins Q men efter att en kritisk massa på 40 % kvinnor uppnåtts blev sambandet 

positivt och Tobins Q högre. Regressionsanalyserna som undersökte modell 2 och 

hypoteserna om kritisk massa fann inga positiva signifikanta samband som stöder 

hypoteserna. En potentiell förklaring till detta kunde vara att antalet observationer med 

tre eller fler kvinnor i ledningen är rätt få i detta sampel. Antalet bolag med tre eller fler 

kvinnor i ledningen uppgick till mellan 6 och 14 observationer per år, totalt 56 

observationer. Därför grupperades bolagen enligt två grupper, en dummyvariabel för 

noll och en kvinna i ledningen och en dummyvariabel för två eller flera kvinnor i 

ledningen. Ytterligare test gjordes därefter för att undersöka om en kritisk massa uppnås 

redan vid två eller fler kvinnor. Regressionsmodellerna såg i övrigt likadana ut som 

modellerna som tidigare i avhandlingen undersökt sambandet mellan en kritisk massa 

på tre kvinnor och bolagens prestation. I regressionerna med ROA som beroende 

variabel visade betakoefficienten ett positivt samband med två eller fler kvinnor och ett 

negativt samband med noll och en. Dock var signifikansnivån 16 % och kan alltså inte 

anses statistiskt signifikant. Regressionerna med Tobins Q som beroende variabel gav 
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inte heller några signifikanta samband. Om dummyvariabeln för två eller fler kvinnor 

däremot undersöktes utan ett års eftersläpning blev sambandet mellan två eller fler 

kvinnor och ROA positivt signifikant på 1 % nivån, med en betakoefficient på 4,43.  

4.6 Vidare analys 

I analysen av regressionerna baserade på de ursprungliga modellerna konstaterades att 

modell 1a med ROA som prestationsmått visade ett signifikant positivt samband med 

den kvadrerade variabeln andel kvinnor. Modell 1b med Tobins Q som prestationsmått 

visade inget signifikant samband. Modellerna som undersökte antalet kvinnor och teorin 

om kritisk massa visade inga positiva signifikanta samband som skulle stöda 

hypoteserna.   

Tidigare studier i könsmångfald och prestation (t.ex. Dwyera, Richard & Chadwick 2003) 

har kunnat påvisa samband mellan bolagens storlek och prestation. Större bolag 

tenderar också att ha fler kvinnor i ledningen än små bolag. (Linnainmaa & Turunen 

2016) Resultatet av regressionsanalysen presenterad i tabell 10 visar att bolagens storlek 

inte har ett signifikant samband med prestationen, varken i modell 1a eller 1b. En vidare 

analys utförs för att testa om sambandet mellan bolagens storlek och prestation ser 

annorlunda ut om bolaget har kvinnor i ledningen. För att testa sambandet inkluderas 

interaktionsvariabeln Andel kvinnor²*Bolagets storlek i regressionsmodellen. 

Interaktionseffekter innebär enligt Djurfeldt och Barmark (2009, s. 326) att effekten av 

en oberoende variabel på en beroende variabel är beroende av värdet på en annan 

oberoende variabel. I regressionsanalyser kan interaktionseffekter testas genom att 

multiplicera två oberoende variabler med varandra.  

Såsom framgår ur tabell 13 nedan är interaktionsvariabeln Andel kvinnor²*Bolagets 

storlek positivt signifikant i modell 1a. Resultatet indikerar att för varje enhet som 

interaktionsvariabeln Andel kvinnor²*Bolagets storlek ökar, så ökar också bolagens 

ROA med 8,146 enheter. Det vill säga, större bolag med fler kvinnor i ledningen presterar 

bättre i form av ROA. Anmärkningsvärt är dock att förklaringsgraden r² sjönk i 

jämförelse med den ursprungliga modellen presenterad i tabell 10. Till höger i tabellen 

presenteras modell 1b, som visar att inget signifikant samband mellan 

interaktionsvariabeln Andel kvinnor²*Bolagets storlek och Tobins Q erhålls.   
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Tabell 13. Multipel regressionsanalys med interaktionsvariabel 

  Modell 1a Modell 1b 

Beroende variabel ROA Tobins Q 

Variabel β Standardfel β Standardfel 

Konstant C -16,061 ** 7,188 2,019 *** 0,457 

Andel kvinnor  -30,049 20,522 -0,077 1,306 

Bolagets storlek 0,493 0,588 -0,023 0,037 

Ledningsstorlek 0,199 0,447 0,028 0,028 

Skuldsättningsgrad 0,152 *** 0,044 -0,008 *** 0,003 

PB-tal 0,625 * 0,373 0,079 *** 0,024 

Bolagets ålder -0,023 0,022 -0,001 0,001 

Finans 2,407 3,383 -0,649 *** 0,215 

Handel 0,271 2,599 -1,117 *** 0,165 

Industri 3,316 * 1,983 -0,493 *** 0,126 

Andel kvinnor ² * Bolagets storlek 8,146 * 4,483 -0,142 0,285 

n 526   526   

R² 0,347   0,585   

R² (justerad) 0,131   0,448   

F-statistika 1,611 ***   4,276 ***   

Durbin-Watson statistika 2,134   1,960   

* p< 10 %, ** p< 5 %, *** p< 1 %         

 

Eftersom undersökningens sampel till stor del består av bolag verksamma inom 

branschen industri, testas också huruvida branschen har en effekt på prestationen. En 

dummyvariabel upprättas som antar värdet 1 om bolaget är verksamt inom branschen 

industri och värdet 0 om det är verksamt inom någon av de övriga tre branscherna, 

handel, finans eller service. Resultatet av regressionen med variabeln ”Industri” visar ett 

positivt signifikant samband med ROA som beroende variabel. Sambandet var 

signifikant på 5 % nivån med en betakoefficient på 3,494. Med Tobins Q som beroende 

variabel kunde inga signifikanta samband påvisas. Vidare testades modellerna med 

finansbolag exkluderade. Sambandet mellan andel kvinnor² och bolagens ROA var 

signifikant positivt på 5 % nivån. Inget signifikant samband kunde påvisas mellan 

kvinnor i ledningen och bolagens Tobins Q. Resultaten indikerar att branschen har en 

betydelse för bolagens prestation avseende ROA och att bolag verksamma inom industri 

har en bättre prestation.  

Interaktionen mellan industri och antalet kvinnor testades också genom 

interaktionsvariabeln Antal kvinnor²*Industri. Regressionen visade ett positivt 

signifikant samband med bolagens ROA. Sambandet mellan interaktionsvariabeln och 

ROA var signifikant på en 10 % signifikansnivå med betakoefficienten 0,544. Inget 

signifikant samband kunde konstateras existera mellan Tobins Q och 

interaktionsvariabeln Antal kvinnor²*Industri.  Resultatet indikerar att bolag 
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verksamma inom industribranschen med större antal kvinnor i ledningen presterar 

bättre mätt i ROA. Resultatet av regressionen kan ses i bilaga 4.  

Därtill testas huruvida internationalisering kan ha en inverkan på resultaten. Tidigare 

studier har visat att internationalisering kan ha ett samband med bolagens prestation. 

Grant (1987) hävdade i sin studie att internationellt verksamma bolag presterar bättre 

mätt i ROE och RONA (avkastning på nettotillgångar). Regressionen presenterad i tabell 

12 visade att interaktionsvariabeln Andel kvinnor²*Bolagets storlek korrelerade positivt 

med bolagens prestation avseende ROA. Större bolag tenderar överlag att vara noterade 

på flera börser och därför kan det vara av intresse att testa huruvida internationalisering 

påverkar bolagens prestation. Internationaliseringen mäts i denna undersökning på 

basis av antalet börser som bolaget är noterat på. Informationen om vilka börser bolagen 

är noterade på fås från databasen Orbis. Regressionsmodellen ser i övrigt likadan ut som 

modell 1a och 1b men den inkluderar kontrollvariabeln ”Antalet börser”. Resultaten 

visade ett signifikant positivt samband mellan antalet börser och bolagens ROA. 

Sambandet var signifikant på 5 % nivån med en betakoefficient på 0,79. Detta indikerar 

att om variabeln antal börser ökar med en enhet, ökar bolagens ROA med 0,79 enheter. 

I modellen var sambandet mellan ROA och andelen kvinnor² fortfarande positivt och 

signifikant på 5 % nivån. Inget signifikant samband mellan antalet börser och bolagens 

Tobins Q kunde påvisas i denna studie.  

4.7 Analys och diskussion av undersökningens resultat 

Baserat på resultaten av regressionerna presenterade tidigare i detta kapitel kan hypotes 

1 accepteras avseende ROA och förkastas avseende Tobins Q. Hypotes 1 baseras på 

begreppet ”prestation” vilket i denna undersökning innefattar både prestationsmåttet 

avkastning på totalt kapital (ROA) och Tobins Q. Resultatet av regressionerna visade att 

det finns ett signifikant positivt icke-linjärt samband mellan andelen kvinnor i ledningen 

och bolagens ROA, medan inget signifikant samband kunde påträffas mellan kvinnor i 

ledningen och bolagens Tobins Q. För att testa hypotes 2 om kritisk massa gjordes 

univariata test och bolagen delades in i grupper både baserat på antal kvinnor och andel 

kvinnor. T-test som undersökte skillnader mellan bolag med en, två eller tre kvinnor i 

ledningen visade signifikanta skillnader mellan bolag med noll kvinnor och bolag med 

två kvinnor i fråga om ROA. Bolagen med två kvinnor hade bättre medelvärde avseende 

ROA i jämförelse med bolagen med noll kvinnor. I övrigt fanns inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna och ROA eller Tobins Q. Däremot fanns skillnader mellan 

grupperna i fråga om andel kvinnor och Tobins Q. Resultatet av det första t-testet visade 
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att bolag med 0–20 % kvinnor hade högre medelvärde avseende Tobins Q i jämförelse 

med bolag med 20–40 % kvinnor. Bolag med störst andel kvinnor, över 40 %, visade det 

högsta medelvärdet avseende Tobins Q. Detta kan eventuellt tolkas som att det kan 

finnas en kritisk massa runt 40 % som ger ett bättre värde på bolagens Tobins Q. I 

regressionsmodellerna erhölls dock inget signifikant positivt samband mellan tre 

kvinnor och bolagens prestation. Därmed förkastades hypotes 2c ”det finns ett positivt 

samband mellan (minst) tre kvinnor och bolagets prestation”. En möjlig orsak till 

resultatet av regressionen kan vara att antalet observationer av bolag med tre eller fler 

kvinnor i ledningen är relativt lågt i detta finländska sampel. Om samplet hade innehållit 

större variationer i antalet kvinnor i ledningen är det möjligt att signifikanta samband 

för regressionsanalyserna kunde ha påträffats. Ytterligare analys gjordes därför genom 

att testa med en dummyvariabel, som grupperade observationerna enligt bolag med noll 

och en kvinna respektive bolag med två eller fler kvinnor. Regressionsanalysen med ROA 

som beroende variabel gav ett positivt samband mellan två eller fler kvinnor och ett 

negativt samband med bolagen med noll eller en kvinna. Dock var sambandet inte 

statistiskt signifikant, eftersom signifikansnivån låg på 16 %. Regressionerna med Tobins 

Q som beroende variabel gav inte några signifikanta samband. Nämnvärt är dock att om 

dummyvariablerna undersöktes utan ett års eftersläpning kunde ett signifikant positivt 

samband påvisas mellan två eller fler kvinnor och bolagens ROA.  

För att testa resultatens robusthet gjordes ytterligare test. Regressionsanalys med 

avkastning på eget kapital (ROE) som beroende variabel istället för ROA och Tobins Q 

utfördes. Resultatet visade ett signifikant positivt icke-linjärt samband mellan andelen 

kvinnor² och bolagens ROE. Vidare har andelen kvinnor som mått på könsmångfald 

blivit kritiserat i en del tidigare forskning. Därför testades sambandet mellan kvinnor i 

ledningen och bolagens prestation genom Blaus diversitetsindex istället för andelen 

kvinnor. Också i dessa regressioner kunde ett signifikant positivt icke-linjärt samband 

påvisas mellan Blaus diversitetsindex och bolagens ROA och ROE. Inga signifikanta 

samband kunde påvisas avseende Tobins Q.  

Att andelen kvinnor i ledningarna minskade i finländska börsbolag mellan 2015 och 2016 

beror enligt Linnainmaa och Turunen (2016) på att många small cap bolag blev 

introducerade på börsen under 2016, och nya bolag tenderar att ha få kvinnor i 

ledningen. Den totala minskningen till trots, ökade antalet kvinnor i ledningar i large cap 

bolag. Således kan man anta att bolagets storlek har ett samband med andelen kvinnor i 

ledningen. Ytterligare test gjordes därför för att pröva interaktionsvariabeln Andel 
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kvinnor²*Bolagets storlek. Resultatet av regressionen visade ett signifikant positivt 

samband mellan interaktionsvariabeln och bolagens ROA. Större bolag med högre andel 

kvinnor i ledningen har således bättre prestation avseende ROA. Inga signifikanta 

samband med bolagens Tobins Q kunde påvisas. 

Enligt Linnainmaa och Turunen (2016) är majoriteten av bolagen i Finland verksamma 

inom industribranschen, där kvinnornas andel i ledningarna är klart mindre än i andra 

branscher. Eftersom mer än hälften av bolagen verkar inom branschen industri, testades 

resultatens robusthet genom en dummyvariabel som antog värdet 1 om bolaget var 

verksamt inom industribranschen och värdet 0 om det var verksamt inom någon av de 

övriga branscherna. Resultatet visade att branschen har en betydelse för bolagens 

prestation avseende ROA. Bolag verksamma inom branschen industri har, baserat på 

regressionsanalysen, en bättre prestation mätt i avkastning på totalt kapital. Sambandet 

mellan andelen kvinnor² och bolagens ROA förblev signifikant positivt i regressionen 

med en dummy för industri. Vidare testades interaktionsvariabeln Antal 

kvinnor²*Industri. Resultatet av regressionen visade ett signifikant positivt samband 

med bolagens ROA. Inga samband med Tobins Q kunde påvisas. Resultatet indikerar att 

bolag verksamma inom industribranschen med ett större antal kvinnor i ledningen 

presterar bättre mätt i avkastning på totalt kapital.  

En viktig aspekt som också lyfts fram i den tidigare forskningen är det omvända 

orsakssambandet. Det positiva sambandet mellan kvinnor och bolagens prestation kan, 

istället för att kvinnor i ledningen bidrar till bättre prestation, bero på att kvinnor söker 

sig till mera lönsamma bolag. Eftersom denna undersökning baserar sig på paneldata 

under åren 2010–2016 har det omvända orsakssambandet beaktats genom så kallade 

eftersläpande variabler. Den oberoende variabeln samt den del av kontrollvariablerna 

som kan tänkas ha haft en effekt på prestationen med föregående års värde har 

inkluderats i modellerna med en tidsförskjutning på ett år. Således kan man konstatera 

att omvänt orsakssamband eller kausalitet inte borde vara ett problem i denna 

avhandling. 

Resultaten av undersökningen indikerar att bolagen presterar bättre avseende ROA och 

ROE när kvinnor inkluderas i ledningsgrupperna. De univariata testen presenterade i 

underkapitel 4.3 utfördes för att testa hypotes 2 om kritisk massa. Resultaten tyder på 

att bolag med större andel kvinnor i ledningen hade ett högre medelvärde avseende 

Tobins Q och att bolag med två kvinnor i ledningen presterade bättre i form av ROA än 

bolag med noll kvinnor. Även om det i regressionsanalyserna inte kunde påvisas några 
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signifikanta samband mellan den kritiska massan och prestation kan dessa test tolkas 

som att bolag med fler kvinnor har högre medelvärde på både ROA och Tobins Q.  

ROA, ROE och Tobins Q är alla mått som mäter prestation, men på olika sätt. ROA och 

ROE är båda bakåtblickande mått som ser på redovisningsdata, medan Tobins Q är 

framåtblickande och avspeglar marknadens förväntningar på bolagets avkastning. I 

regressionerna kunde inga signifikanta samband mellan Tobins Q och kvinnor i 

ledningen påvisas, varken med andelen kvinnor eller antalet kvinnor. Samtidigt fanns 

positiva signifikanta samband mellan kvinnor i ledningen och ROA samt ROE. En möjlig 

orsak till detta kunde vara att marknaden och investerarna inte reagerar lika starkt på 

könsmångfald och dess potentiella fördelar. Enligt World Economics Forum (2017) är 

Finland det tredje mest jämlika landet i världen och det mest jämlika landet i Europeiska 

Unionen. Finland var också första landet i Europa att införa kvinnlig rösträtt och har 

med andra ord under lång tid ansetts vara föregångare i fråga om jämställdhetsfrågor, 

samtidigt som andelen kvinnor och män i arbetslivet är rätt så jämn. (Tilastokeskus 

2016) Det faktum att Finland anses vara ett av världens mest jämlika länder kan 

möjligtvis ha en påverkan på marknaden och leda till att investerarna inte reagerar 

särskilt starkt på att det finns kvinnor i ledningen.  

Utgående från antagandet att män och kvinnor har relativt jämlika ledaregenskaper och 

att de individerna bäst lämpade för chefspositioner faktiskt blir valda i urvalsprocessen, 

indikerar gapet mellan andelen kvinnor och män i ledningsgrupperna att det finns ett så 

kallat ”glastak” som hindrar kvinnors karriärsavancemang. (Kotiranta, Kovalainen & 

Rouvinen 2007) Att resultatet av denna undersökning indikerar att det finns ett positivt 

samband mellan kvinnor i ledningen och bolagens prestation samtidigt som andelen 

kvinnor i ledningarna minskade mellan 2015 och 2016, tyder på att det så kallade 

”glastaket” existerar även i finländska bolag. År 2016 hade totalt 32 börsbolag i Finland 

en ledningsgrupp helt bestående av män. Dessa utgjorde 26 % av börsbolagen år 2016. 

(Linnainmaa & Turunen 2016) Det faktum att över en fjärdedel av börsbolagen i Finland 

inte hade en enda kvinna i ledningen tyder på att de finländska bolagen ännu har en bit 

kvar i fråga om jämställdhet och könsmångfald.  
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5 AVSLUTNING 

Detta kapitel inleds med en sammanfattning av avhandlingen. Vidare diskuteras 

undersökningens reliabilitet och validitet följt av en reflektion över undersökningens 

begränsningar och förslag till fortsatt forskning.  

5.1 Sammanfattning 

Finland är världens tredje mest jämlika land enligt World Economics Forum. (2017) I 

Europa är fler kvinnor än män i dagsläget högutbildade och andelen kvinnor som 

studerar på universitet är större än andelen män. (Tilastokeskus 2016) Trots detta är 

endast 20 % av ledningsmedlemmarna i börsnoterade bolag i Finland kvinnor.  

Utvecklingen har varit långsamt stigande de senaste åren, men mellan 2015 och 2016 

sjönk andelen kvinnor i ledningen från 21,5 % till 20 %. Enligt McKinsey och Company 

(2015) kunde 28 biljoner dollar adderas till det globala BNP fram tills år 2025, en summa 

som grovt sett är jämförbar med den kombinerade storleken av Kinas och USA:s 

ekonomier, om båda könen skulle delta på ett likvärdigt sätt i den globala 

arbetsmarknaden. (McKinsey & Company 2015) Forskning har visat att heterogena 

grupper kan leda till bättre kvalitet på beslutsfattandet genom gruppmedlemmarnas 

olika åsikter, kunskaper och erfarenheter. Heterogena grupper har också visats diskutera 

mer ur olika synvinklar. En större könsmångfald leder både till större social mångfald 

men också informativ mångfald. (Dezso & Ross 2012) Men forskning har också visat att 

mångfald kan generera fler åsikter och kritiska frågor i en heterogen grupp, vilket kan 

vara mer tidskrävande för beslutsprocessen. (Erhardt, Werbel & Shrader 2003, Smith, 

Smith och Verner 2006)  

En del forskning har gjorts för att undersöka sambandet mellan kvinnor och prestation, 

men de flesta undersökningar har fokuserat på könsmångfald i styrelser. Däremot finns 

det färre studier som undersöker sambandet mellan kvinnor i ledningen och bolagens 

prestation, speciellt få på nordiska marknader. Att undersöka sambandet mellan kvinnor 

i ledningen och bolagens prestation i finländska börsbolag ansågs därför vara av intresse. 

Syftet med denna avhandling var att undersöka huruvida kvinnor i ledningen påverkar 

bolagens prestation. Samplet för undersökningen bestod av finländska börsbolag under 

åren 2010–2016. Undersökningen genomfördes huvudsakligen med multipel 

regressionsanalys. Datamaterialet som användes i undersökningen samlades in både 

manuellt och från finansiella databaser. Uppgifter om könsfördelningen i 

ledningsgrupperna samlades in manuellt från årsredovisningarna. För att underlätta den 

manuella insamlingen av ledningsinformation antogs att könsfördelningen varit relativt 
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oförändrad under perioderna 2010–2012 och 2013–2015. Det antogs med andra ord att 

ledningarna inte byter medlemmar så frekvent att det vore nödvändigt att samla 

information för varje år. Informationen om könsfördelningen i ledningarna samlades 

således in för tre år, 2010, 2013 och 2016. Finansiella data som behövdes för 

undersökningen insamlades från databaserna Orbis och Datastream för varje år. För att 

säkerställa tillförlitligheten i både den manuellt samlade informationen och 

informationen från databaserna gjordes slumpmässiga stickprov. 

Samplet analyserades med statistikprogrammen Eviews och SPSS. Inledningsvis 

analyserades den deskriptiva statistiken för samplet och korrelationen mellan 

variablerna kontrollerades genom Pearsons korrelationsmatris. Matrisen visade att det 

inte borde finnas risk för multikollinearitet i undersökningen, eftersom de oberoende 

variablerna inte korrelerade starkt sinsemellan. Vidare utfördes univariata test för att 

undersöka hypotes 2 om kritisk massa. T-test och icke-parametriska test gjordes för att 

undersöka skillnader mellan de fyra grupperna som bolagen delats in i i form av 

dummyvariabler. Ett Kruskal-Wallis test utfördes också för att undersöka om det fanns 

skillnader mellan grupperna avseende ROA och Tobins Q, men inga signifikanta 

skillnader kunde påvisas. Med hjälp av t-test undersöktes skillnader mellan två grupper 

åt gången. Resultaten visade att medelvärdet för ROA var starkare i gruppen med två 

kvinnor i jämförelse med gruppen med noll kvinnor. Inga andra signifikanta skillnader 

mellan grupperna som mätte antalet kvinnor fanns varken avseende ROA eller Tobins 

Q. Tidigare studier har också undersökt kritisk massa genom andelen kvinnor, vilket 

också testades genom t-test. Resultaten visade att gruppen med 0–20 % kvinnor hade 

högre medelvärde avseende Tobins Q än gruppen med 20–40 %. Däremot hade gruppen 

med 40 % kvinnor ett signifikant högre medelvärde avseende Tobins Q i jämförelse med 

gruppen med 20–40 %. Detta indikerar att en kritisk massa kan existera, eftersom 

medelvärdet för Tobins Q till en början försämrades när andelen kvinnor ökade, för att 

sedan bli som starkast när andelen nått 40 %. Inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna och ROA kunde påvisas.  

Inför de multipla regressionsanalyserna utfördes ett Breusch-Pagan LM test för att 

undersöka huruvida samplet skulle behandlas som sammanslagen regression eller som 

paneldataregression. Testet visade att paneldataregression vore lämpligt för denna 

undersökning. Vidare utfördes ett Hausman test, vars resultat indikerade att fasta 

effekter ska användas för undersökningens paneldataregressioner. Enkla regressioner 

utfördes för att kontrollera om det kunde påvisas samband mellan den beroende 
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variabeln och den oberoende variabeln i modellerna utan att inkludera kontrollvariabler 

i regressionerna. Inga signifikanta samband kunde påvisas och undersökningens 

kontrollvariabler inkluderades därför i följande steg. 

Eftersom tidigare forskning (t.ex. Joecks, Pull & Vetter 2013) har påvisat att sambandet 

mellan kvinnor i ledningen och bolagens prestation är icke-linjärt och U-format, 

undersöktes sambandet mellan kvinnor och prestation genom den kvadrerade variabeln 

andel kvinnor. Resultatet av regressionerna visade ett signifikant positivt icke-linjärt 

samband mellan kvinnor i ledningen och bolagens ROA. Inget signifikant samband 

kunde påvisas mellan kvinnor i ledningen och Tobins Q. Således erhölls partiellt stöd för 

hypotes 1 som accepterades avseende ROA, men förkastades avseende Tobins Q. 

Regressionerna som utfördes för att testa hypotes 2c om kritisk massa kunde inte påvisa 

något signifikant positivt samband mellan tre kvinnor och bolagens prestation varken 

mätt med ROA eller Tobins Q. Sambandet mellan en kvinna och bolagens ROA visade 

ett signifikant negativt samband men inget samband kunde påvisas med bolagens Tobins 

Q. Således fick hypotes 2a ”det finns inget samband mellan en kvinna och bolagens 

prestation” partiellt stöd. Hypotes 2b ”det finns inget samband mellan två kvinnor i 

ledningen och bolagets prestation” accepterades, eftersom inga signifikanta samband 

kunde påvisas mellan två kvinnor och bolagens prestation.  

För att testa undersökningens robusthet utfördes ytterligare regressioner för att 

undersöka det linjära sambandet mellan kvinnor i ledningen och bolagens prestation. 

Inga signifikanta linjära samband kunde påvisas, vilket gav stöd för de tidigare 

regressionerna som visade att sambandet mellan kvinnor i ledningen och bolagens 

prestation avseende ROA är icke-linjärt. Vidare testades sambandet med ytterligare ett 

prestationsmått, avkastning på eget kapital (ROE). Också med ROE som beroende 

variabel kunde ett positivt signifikant icke-linjärt samband påvisas. Ett PCSE test för 

standardfel och kovarians testades för modellerna med ROA och ROE som beroende 

variabel för att undersöka om sambanden var lika också vid beaktande av standardfel 

och kovarians. Sambanden var signifikant positiva och icke-linjära både med ROA och 

ROE som beroende variabler. Vidare testades Blaus diversitetsindex som oberoende 

variabel istället för andelen kvinnor². Också med den kvadrerade variabeln Blau kunde 

ett signifikant positivt icke-linjärt samband påvisas med bolagens ROA. Sambandet var 

signifikant positivt också vid beaktande av kovarians och standardfel genom PCSE test. 

Inget samband kunde påvisas mellan Blaus diversitetsindex och bolagens Tobins Q. 
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Robusthetstesten som utfördes indikerar således att det positiva icke-linjära sambandet 

mellan kvinnor i ledningen och bolagens prestation är robust.  

Vidare analys utfördes för att testa interaktionsvariabeln Andel kvinnor²*Bolagets 

storlek och dess effekt på resultatet. Resultatet av regressionen visade ett signifikant 

positivt samband mellan interaktionsvariabeln och bolagens ROA, vilket indikerar att i 

större bolag med högre andel kvinnor i ledningen fås en positiv effekt på bolagens ROA. 

Inget signifikant samband med Tobins Q erhölls. Eftersom en stor del av samplets bolag 

var verksamma inom branschen industri gjordes ytterligare analys. En dummyvariabel 

som antog värdet 1 om bolaget var verksamt inom branschen industri och värdet 0 om 

det var verksamt inom någon av de övriga branscherna uppgjordes. Resultatet av 

regressionen visade ett signifikant positivt samband mellan dummyvariabeln Industri 

och bolagens ROA. Sambandet mellan andel kvinnor² förblev signifikant och positivt. 

Inget signifikant samband med bolagens Tobins Q kunde påvisas. Ett test med 

interaktionsvariabeln Antal kvinnor²*Industri gav liknande resultat som föregående 

analys, d.v.s. ett signifikant positivt samband med bolagens ROA, men inget samband 

med bolagens Tobins Q erhölls. Vidare testades också huruvida internationalisering har 

en effekt på bolagens prestation i interaktion med andelen kvinnor². Resultatet av 

regressionen visade ett signifikant positivt samband med bolagens ROA, vilket indikerar 

att bolag noterade på fler börser som har fler kvinnor i ledningen presterar bättre mätt i 

ROA. Inte heller denna regression kunde påvisa något signifikant samband med 

bolagens Tobins Q.  

Undersökningens resultat tyder på att sambandet mellan kvinnor i ledningen och 

bolagens prestation är icke-linjärt. Baserat på resultaten verkar det vara så att 

prestationsmåtten som är bakåtblickande och bygger på redovisade siffror påverkas av 

kvinnor i ledningen, medan det marknadsbaserade måttet Tobins Q inte visar något 

samband med kvinnor i ledningen. En möjlig orsak till detta kunde vara att investerare i 

Finland redan är vana med att Finland är ett så pass jämställt land att det anses 

”normalt” att ha kvinnor i bolagens ledningar. Hypotesen 2c om ett positivt samband 

mellan en kritisk massa och bolagens prestation förkastades, eftersom inga signifikanta 

positiva samband mellan tre eller fler kvinnor i ledningen och bolagens prestation kunde 

påvisas. En möjlig orsak kan vara att antalet observationer med tre eller fler kvinnor var 

för litet i detta finländska sampel. Med ett större sampel och en större andel kvinnor 

kunde resultaten eventuellt visa signifikanta samband.  
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Denna avhandling bidrar till forskningen inom området genom att undersöka 

sambandet mellan kvinnor i ledningen och bolagens prestation för finländska börsbolag 

under åren 2010–2016. Tidigare forskning inom området i Finland har inte undersökt 

sambandet över tid. Således bidrar denna undersökning med ny information till den 

existerade forskningen eftersom 7 år av observationer ingick i samplet. Resultatet av 

denna undersökning stöder tidigare forskning (Joecks, Pull & Vetter 2013; Richard et al. 

2004 & Reinert, Weigert & Winnefeld 2016) om att sambandet mellan kvinnor i 

ledningen och bolagens prestation mätt i form av ROA och ROE är positivt och icke-

linjärt. Inga signifikanta samband mellan kvinnor i ledningen och Tobins Q kunde 

erhållas, vilket indikerar att effekten av könsmångfald är mer tydlig på de 

redovisningsbaserade prestationsmåtten.  

Vad gäller praktiska implikationer indikerar resultaten av denna undersökning att bolag 

inom industribranschen presterar bättre avseende ROA när ett större antal kvinnor 

inkluderas i ledningen. Eftersom majoriteten av börsbolagen i Finland är verksamma 

inom industribranschen samtidigt som det är den bransch som uppvisar minst 

könsmångfald i sina ledningar, tyder det på att en stor del av bolagen i Finland kan 

förbättra sin prestation genom att befordra fler kvinnor till ledningarna. Resultaten av 

denna undersökning kan således ses som ett incitament för de finländska börsbolagen 

att befordra fler kvinnor till ledande positioner.  

5.2 Undersökningens reliabilitet och validitet 

Validitet är enligt Djurfeldt och Barmark (2009, s.330) graden av överensstämmelse 

mellan den teoretiska definitionen av ett fenomen och den empiriska mätningen av det. 

Bryman och Bell (2016, s.68) definierar validitet som en bedömning av om de slutsatser 

som dragits av undersökningen hänger ihop eller inte. Extern validitet handlar om 

huruvida resultaten kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten. 

Intern validitet handlar oftast om frågor som har att göra med kausalitet. I denna 

undersökning har kausalitet eller omvänt orsakssamband beaktats genom 

tidsförskjutning i de oberoende variablerna samt i de kontrollvariabler som antogs ha 

kunnat påverka den beroende variabeln med respektive föregående års värde. 

Eftersläpande variabler minskar risken för kausalitet, eftersom man ser på sambandet 

mellan de oberoende variablerna från föregående år och den beroende variabeln. Valet 

av modellernas variabler har också gjorts på basis av undersökta variabler och tidigare 

forskning, vilket kan anses öka validiteten.  
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Reliabilitet rör frågan om undersökningens resultat skulle bli desamma om 

undersökningen skulle genomföras på nytt eller om resultaten påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. (Bryman & Bell 2016, s. 68) Enligt Bryman och 

Bell (2016, s. 68) är reliabilitet oftast en fråga som berör kvantitativa undersökningar, 

eftersom forskaren förmodligen är intresserad av om undersökningens mått är stabilt 

eller inte. När data samlas in manuellt finns risk för datafel. I denna avhandling har 

informationen om ledningsgruppernas könsfördelning samlats in manuellt från 

årsredovisningarna. En del slumpmässiga stickprov har gjorts för att kontrollera att 

informationen är korrekt. Det kan inte heller säkerställas att data som samlats in från 

databaser är helt tillförlitlig och korrekt. Därför har en del avstämningar gjorts med 

bolagens årsredovisningar för att kontrollera tillförlitligheten i data.   

5.3 Begränsningar och förslag till fortsatt forskning 

Denna undersökning har visat att kvinnor i ledningen kan ha en positiv inverkan på 

bolagens avkastning på totalt kapital samt avkastning på eget kapital. En begränsning är 

att den enbart inkluderade börsbolag noterade på Nasdaq OMX. Resultatet beskriver 

därför inte situationen för alla bolag i Finland. Vidare antogs könsfördelningen i 

ledningarna vara relativt likartad under åren 2010–2012 och 2013–2015 för att 

underlätta arbetsbördan då data insamlades manuellt. Detta kan ses som en begränsning 

avseende datasamplet. Utgående från tabell 7 som illustrerar hur många bolag som har 

en, två eller fler än tre kvinnor i ledningen kan man konstatera att fördelningen ändå är 

relativt jämn över åren. De största förändringarna som har skett mellan åren 2010–2016 

är antal bolag med en kvinna i ledningen och antal bolag med fler än tre kvinnor.  

Samplet innefattade små, medelstora och stora bolag verksamma inom olika branscher. 

Branschfördelningen av samplet var ojämn eftersom majoriteten av bolagen var 

verksamma inom branschen industri. Därför utfördes robusthetstest för att undersöka 

om resultaten förblev desamma om bolagen delades in i endast två grupper: 

industribolag och övriga bolag. Resultatet av regressionen visade att sambandet mellan 

kvinnor i ledningen och bolagens ROA förblev signifikant positivt, likaså vid exkludering 

av bolag verksamma inom branschen finans. Således kan samplet antas vara 

representativt för finländska börsbolag. 

Fortsatt forskning behövs inom området, eftersom utvecklingen under de senaste åren 

har visat att andelen kvinnor i ledningar i finländska bolag sakta men säkert stiger, även 

om det under 2016 skedde en minskning. Eftersom fler kvinnor än män i dagsläget 

studerar på universitet i Finland vore det logiskt att anta att andelen kvinnor i högre 
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positioner inom bolagen skulle öka också i framtiden. Därför vore det intressant att 

undersöka om det finns ett samband mellan kvinnor i ledningen och bolagens prestation 

i något skede i framtiden om andelen kvinnor i ledande positioner då är högre än vad 

den är i nuläget.  

Det vore också intressant att undersöka sambandet mellan kvinnor i ledningen och 

bolagens prestation under finanskrisen. Reinert, Weigert och Winnefeld (2016) visade i 

sin studie, som undersökte sambandet mellan kvinnor i ledningen och prestation i 

banker i Luxemburg, att det positiva sambandet var speciellt starkt under finanskrisen 

från 2007 till 2009. Också Kersley och O’Sullivan som tillsammans med banken Credit 

Suisse gjorde en studie om könsmångfald i styrelser menar att bolag med större 

mångfald presterar bäst när marknaderna faller. (Kersley & O’Sullivan 2012) Detta 

indikerar att könsmångfald kan vara speciellt värdefullt under perioder av ekonomisk 

nedgång.  

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning vore att utöka samplet med icke-börsnoterade 

bolag för att få ett större och bredare sampel att undersöka. Att inkludera andra 

europeiska länder vore också intressant, speciellt eftersom könsmångfalden kan antas 

variera mellan länder.  
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BILAGA 1 TEST AV LINJÄRT SAMBAND 

  Modell 1a Modell 1b 

Beroende variabel ROA Tobins Q 
Variabel β Standardfel β Standardfel 

Konstant C -17,832 ** 7,141 2,050 *** 0,453 

Andel kvinnor  4,267 8,060 -0,675 0,511 

Bolagets storlek 0,814 0,562 -0,029 0,036 

Ledningsstorlek -0,129 0,410 0,034 0,026 

Skuldsättningsgrad 0,134 *** 0,043 -0,008*** 0,003 

PB-tal 0,685 * 0,373 0,078 *** 0,024 

Bolagets ålder -0,022 0,022 -0,001 0,001 

Finans 2,513 3,392 -0,651 *** 0,215 

Handel -0,143 2,597 -1,110 *** 0,165 

Industri 3,271 1,989 -0,493 *** 0,126 

n 526   526   

R² 0,341   0,584   

R² (justerad) 0,126   0,449   

F-statistika 1,588 ***   4,316 ***   

Durbin-Watson statistika 2,135   1,960   

* p< 10 %, ** p< 5 %, *** p< 1 %     
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BILAGA 2 ROBUSTHETSTEST MED PCSE TEST OCH ROE 

Beroende variabel ROA ROE 

Variabel β Standardfel β Standardfel 

Konstant C -18,658 *** 7,945 -30,96 26,792 

Andel kvinnor  -34,073 20,829 -180,096 *** 69,253 

Bolagets storlek 0,670 0,599 1,272 2,020 

Ledningsstorlek 0,248 0,471 2,550 1,564 

Skuldsättningsgrad 0,155 *** 0,047 0,166 0,170 

PB-tal 0,493 0,382 -2,875 ** 1,265 

Bolagets ålder -0,034 0,026 -0,070 0,084 

Finans 2,957 4,479 -1,752 14,459 

Handel 1,404 3,356 -0,013 10,937 

Industri 4,384 * 2,603 14,449 * 8,503 

Andel kvinnor ² 111,274 ** 55,898 426,271 ** 186,574 

n 526   526   

R² 0,351   0,295   

R² (justerad) 0,137   0,063   

F-statistika 1,641 ***   1,275 ***   

Durbin-Watson statistika 2,150   2,801   

* p< 10 %, ** p< 5 %, *** p< 1 %         
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BILAGA 3 BLAUS DIVERSITETSINDEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroende variabel ROA Tobins Q 

Variabel β Standardfel β Standardfel 

Konstant C -17,393 ** 7,743 1,460 *** 0,329 

Blau  -38,383 ** 18,172 0,161 0,804 

Blau²  95,100 ** 42,444 -0,682 1,864 

Bolagets storlek 0,634 0,594 -0,029 0,026 

Ledningsstorlek 0,229 0,459 0,015 0,020 

Skuldsättningsgrad 0,152 ** 0,047 -0,007 *** 0,002 

PB-tal 0,487 0,382 0,268 *** 0,015 

Bolagets ålder -0,034 0,026 -0,002 *** 0,001 

Finans 2,875 4,473 -0,165 0,164 

Handel 1,538 3,358 -0,642 *** 0,126 

Industri 4,502 * 2,600 -0,201 ** 0,096 
n 526   526   

R² 0,352   0,771   

R² (justerad) 0,139   0,696   

F-statistika 1,653 ***   10,243 ***   

Durbin-Watson statistika 2,162   2,367   

* p< 10 %, ** p< 5 %, *** p< 1 %     
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BILAGA 4 INDUSTRIINTERAKTION 

 

 

 

 

Beroende variabel ROA Tobins Q 

Variabel β Standardfel β Standardfel 

Konstant C -15,105 ** 6,529 1,190 *** 0,319 

Bolagets storlek 0,912 * 0,545 -0,031 0,027 

Ledningsstorlek -0,352 0,409 0,016 0,020 

Skuldsättningsgrad 0,137 *** 0,042 -0,007 *** 0,002 

PB-tal 0,463 0,305 0,280 *** 0,015 

Bolagets ålder -0,026 0,018 -0,002 *** 0,001 

Antal kvinnor ² * Industri 0,544 * 0,309 0,015 0,013 

n 526   526   

R² 0,338   0,756   

R² (justerad) 0,129   0,679   

F-statistika 1,617 ***   9,797 ***   

Durbin-Watson statistika 2,153   2,372   

 * p< 10 %, ** p< 5 %, *** p< 1 %         


