
 

 

Sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar och företagets värde 

-En studie baserad på finländska börsbolag 

 

 
 
 

Sofia Näs 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik 

Svenska handelshögskolan 

Vasa 
 

2018 

< 



 

 

 

 

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 

Institution:                                                                  
Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk 
statistik 

Arbetets art:                                                                                
Magisteravhandling 
 

Författare och Studerandenummer:                    
Sofia Näs s130772                         

 

Datum:                                     
8.5.2018 

Undersökningens rubrik:  

Sambandet mellan andelen kvinnliga styrelsemedlemmar och företagets värde – En 
studie baserad på finländska börsbolag 

Sammandrag: 

Syftet med denna undersökning är att studera huruvida det finns ett samband mellan 

andelen kvinnor i bolagsstyrelser och företagets värde. Undersökningen baserar sig på 

alla börsnoterade bolag på Helsingfors börsen under tidsperioden 2012-2016.  

Som mått på företagets värde används både Tobin’s Q och ROA, vilka fungerar som 

undersökningens beroende variabler. Som förklarande variabel används kvinnliga 

styrelsemedlemmar, som mäts på fyra olika sätt; procentandelen kvinnor, 

dummyvariabel för en kvinna eller fler, Blaus diversitetsindex och Shannons 

diversitetsindex. De resterande variabler som används är styrelsens storlek, 

procentandel oberoendemedlemmar, dummyvariabel för kvinnlig ordförande, antal 

styrelsemöten, företagets storlek och skuldsättningsgrad. Undersökningen är indelad 

i tre ekvationer, den första mäter sambandet under lika långa tidsperioder medan den 

andra fördröjer koefficienterna för kvinnor med 1 år och den tredje mäter sambandet 

enligt ett kausalitetstest. Samtliga ekvationer regresseras med både en Pooled 

ordinary least squares och en Generalized least squares modell.  

Koefficienten för kvinnor i styrelsen är negativ och därmed kan det antas att företagets 

värde påverkas negativt om kvinnliga styrelsemedlemmar ökar till antalet. Eftersom 

p-värdet för t-statistikan inte är statistiskt signifikant på varken 1, 5 eller 10 procents 

nivå på majoriteten av koefficienterna för kvinnliga styrelsemedlemmar, kan 

slutsatsen dras att denna undersökning inte finner något samband mellan andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar och företagets värde.  
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1 INLEDNING 

Majoriteten av alla bolagsstyrelser i Finland består i dagens läge till största del av män. 

Glastaket – den osynliga barriären som hindrar kvinnor från att avancera i karriären är 

ett mycket omdiskuterat fenomen. 

En styrelse i ett finländskt börsnoterat bolag har i genomsnitt 7-8 medlemmar (Ferreira 

och Kirchmaier 2010), två av dem (27 procent) är i dagens läge kvinnor (Keskus-

kauppakamari 2017). Med tanke på att andelen kvinnor av utexaminerade 

universitetsstuderande i Finland år 2016 uppgick till 57,7 procent (Tilastokeskus 2016) 

är det anmärkningsvärt få av dem som senare sätter sin fot i ett styrelserum.  

Ända sedan år 2004 har jämställdhetsmål för börsnoterade bolagsstyrelser ingått i 

regeringens jämställdhetsprogram. Målet är att före år 2020 skall såväl statsägda- som 

börsbolagsstyrelser bestå av åtminstone 40 procent kvinnor (eller män) (Regeringens 

jämställdhetsprogram 2016-2019). År 2008 infördes en rekommendation om att alla 

företag som är listade på Nasdaq Helsinki Oy (Helsingforsbörsen) skulle ha 40 procent 

kvinnor i sina styrelser eller förklara varför de inte har det. Då, år 2008, var andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar i stora börsbolag endast 12 procent. Idag är samma 

procentandel 33 (Keskus-kauppakamari 2017), vilket betyder att Finland placerar sig i 

toppen på listan över alla länder i världens andel kvinnliga styrelseledamöter. Högst 

procentandel i världen har Norge, där man år 2006 införde en kvotlag om 40 procent 

kvinnor i bolagsstyrelser (Social- och hälsovårdsministeriet 2010).  Även om Finland har 

en hög procent jämfört med andra länder, finns det en lång väg att gå förrän man kan ta 

positionen som ett 100 procentigt jämställt land. Könsdiskriminering är de facto inte 

bara ett problem i moraliska och sociala sammanhang, utan även när det kommer till 

ekonomiska utmaningar. 

Är en tvångsimplementering av könskvotering i bolagsstyrelser den enda rätta vägen, 

eller kan man uppnå en större andel kvinnliga ledamöter i bolagsstyrelser utan att ändra 

på lagen? Enligt Smith et al. (2006) bör rekryteringsprocessen starta på gräsrotsnivå. De 

poängterar relevansen i att anställa fler kvinnor till ledande positioner i bolag eftersom 

det kommer leda till en större pool av kvalificerade kvinnor att rekrytera till styrelser. 

Det samma hävdar även SEB:s styrelseledamot Birgitta Kantola. Hon poängterar vikten 

av att företag jobbar på att få kvinnor representerade till högsta ledningen eftersom det 

sedan är lätt att rekrytera dem. Det viktigaste tycker hon ändå är att duktiga personer, 

man som kvinna, anlitas till styrelsen (Svenska Yle 2016). Enligt ett utlåtande av Keskus-
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kauppakamari (2016) har andelen kvinnliga representanter på ledande poster i 

finländska bolag sjunkit. Orsaken till detta är att nya börsnoterade bolag endast har 10 

procent kvinnor i sina styrelser och att den kvinnliga andelen styrelseledamöter i små 

bolag sjunkit med 4 procentenheter sedan år 2015.  

Om det tekniskt kunde bevisas att fler kvinnliga styrelsemedlemmar signifikant leder till 

en ökning i företagets värde, skulle det vara ett starkt argument för att få in flera kvinnor 

i bolagsstyrelser. Eftersom vi lever i ekonomiskt ostabila tider är det relevant att ha 

konkreta mål för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män (Regeringens 

Jämställdhetsprogram 2012). Varför inte starta med att på ett eller annat sätt få in fler 

kvalificerade kvinnor till bolagsstyrelserna? 

1.1 Problemområde 

Av de företag som är listade på Helsingforsbörsen finns det i dagens läge (med något 

enstaka undantag) inte ett enda som har fler kvinnor än män i sin styrelse. Om kvinnors 

och mäns ledarskapskvaliteter, erfarenheter och utbildningar anses likvärdiga och den 

som är bäst lämpad för jobbet faktiskt får det, tyder det på att det i dagens samhälle finns 

ett glastak som hindrar kvinnor från att nå högre poster i arbetslivet och vidare hindrar 

de bästa förmågorna från att klättra på karriärstegen. 

En eventuell lagstadgad könskvotering i bolagsstyrelser kan leda till både för- och 

nackdelar. En press från omgivningen kan göra att kvinnor nomineras till styrelser 

enbart för att de är kvinnor, istället för att titta på personen i frågas kompetens. Ur 

styrelsens och framför allt, bolagets synvinkel torde det vara relevant att rekrytera 

ledamöter på basis av deras duglighet och erfarenhet – inte på grund av vilket kön de 

har. Könskvotering har varit omdiskuterat i både sociala medier och i den akademiska 

världen. Ann Wahlroos-Jaakkola sade i en intervju med HBL (2016) att ”ingen vill vara 

kvotkvinna” och att hon föredrar uppmuntran framom kvoter.    

Ämnet är som tidigare nämnt omdiskuterat, men ytterst få tidigare undersökningar är 

baserade på den finländska marknaden. Dessutom har majoriteten av tidigare 

forskningar mätt kvinnor enligt procentandelen kvinnor, medan det har kunnat bevisas 

att koefficenten då kan bestå av heteroskedastisitet (Campbell och Minguez-Vera 2007). 

Därför mäts kvinnorna i styrelsen i denna undersökning enligt fyra olika mått; 

procentandel, dummyvariabel, Blaus och Shannons diversitetsindex.  
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1.2 Syfte 

Undersökningens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan kvinnlig 

representation i finländska bolagsstyrelser och företagets värde. 

1.3 Omfattning 

Undersökningens data består av alla företag listade på Nasdaq Helsinki Oy dvs. 127 

stycken. Ett antal företag har plockats bort från datat på grund av att inte varit 

börsnoterade under hela tidsperioden eller är inom finansbranchen. Därav är det 

slutgiltiga antalet företag som undersökningen är baserad på 93 stycken. Tidsperioden 

är år 2012-2016, alltså ett tidsspann på fem år. Som mått på företagets värde kommer 

Tobin’s Q och avkastning på totalt kapital att användas. Andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar kommer att mätas på fyra olika sätt; procentandelen, dummy 

variabel för en kvinna eller mer, Blaus och Shannons diversitetsindex.  

1.4 Disposition 

I de följande kapitlen kommer först den teoretiska bakgrunden till undersökningen att 

presenteras i kapitel 2. Fokus kommer att läggas på bolagsstyrning och framför allt 

styrelsen, som är central i denna undersökning. Följande kapitel, kommer att behandla 

Finlands lagar och förordningar och bolagsstyrelsers könsdiversitet, inte bara i Finland 

utan även runt om i världen. I kapitel 4 kommer tidigare studier som gjorts inom ämnet 

att läggas fram. Därefter kommer metodiken och data att presenteras i kapitel 5 

respektive kapitel 6, följt av resultatet i kapitel 7. Undersökningen avslutas med en 

sammanfattning och slutsats innehållande rekommendationer för framtida studier i 

kapitel 8.  
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2 TEORETISK BAKGRUND 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen att presenteras. Centralt för denna 

undersökning är bolagsstyrning, eftersom det utgör grunden för styrelsens arbete och på 

så sätt även hela bolagets verksamhet som i sin tur bygger upp bolagets värde. I avsnitt 

2.2 kommer styrelsen att spjälkas upp i olika beståndsdelar och egenskaper såsom 

styrelsens storlek, oberoende och beroende medlemmar, kvinnor som 

styrelseordförande och styrelsemöten kommer att presenteras. Kapitlet kommer sedan 

avslutas med en definition på företagets värde.  

2.1 Bolagsstyrning 

Bolagsstyrning, som ofta går under den engelska benämningen ”corporate governance” 

är ett system med vilket man kontrollerar och leder ett bolags verksamhet. 

Bolagsstyrningen kan ses som en helhet som består av direktiv, lagar och bestämmelser. 

Det kan handla om ledningens och styrelsens skyldigheter, bolagets roll samt förhållande 

till aktieägarna. (Värdepappersmarknadsföreningen 2016) Enligt Shleifer och Vishny 

(1997) handlar bolagsstyrning om att skilja på ägandet och bolagskontrollen samt hur 

bolaget bör göra för att försäkra finansiärerna om att de får avkastning på sina 

investeringar i bolaget.  

Samtidigt ställer Shleifer och Vishny (1997) frågan, huruvida politiken har en påverkan 

på bolagsstyrningen. De frågar sig om politiska och ekonomiska krafter för 

bolagsstyrningen går mot ett mer effektivt eller oeffektivt håll. De inhemska 

bestämmelserna består enligt den finska koden för bolagsstyrning (2015) på lagnivå av 

aktiebolags-, värdepappersmarknads-, bokförings- och revisionslagen. Av dessa lagar är 

aktiebolagslagen den mest centrala förordningen och ger en mall för hur bolagets 

verksamhet skall fungera.  

Enligt Kim et al. (2009) har strukturen på bolagsstyrning ett starkt inflytande på 

styrelsen, som vidare direkt påverkar företagets prestation. Det är alltså väldigt viktigt 

för ett företag att ha en god och kontrollerad bolagsstyrning. I de följande avsnitten 

spjälks bolagsstyrningen upp i olika beståndsdelar, såsom bolagsstämman och styrelsen.  

2.1.1 Bolagsstämman 

Ett bolags högsta beslutande organ är bolagsstämman. Vid bolagsstämman utövar 

bolagsägarna, dvs. aktieägarna sin rätt till beslutsfattande, genom att ta upp viktiga 

ärenden och diskussionsämnen som gäller företaget, samt rösta för eller emot olika 
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propositioner. Bolagsstämman skall hållas en gång i året och det vanligaste som sker där 

är val av och ersättning till styrelseledamöter. (Finsk kod för bolagsstyrning 2015) På 

bolagsstämman presenteras även bolagets finansiella resultat och ofta ger även 

verkställande direktören en inblick i hur framtiden ser ut för företaget (Aggarwal 2001).  

Bolagsstämman har således en viktig roll när det kommer till värdeskapandet i ett 

företag. Den har makten att rekrytera den bästa kandidaten till styrelsen och därför är 

det viktigt att den besitter kunskap om vilka förutsättningar en könsdiversifierad styrelse 

till exempel kan ha.  

2.1.2 Styrelsen 

Ett av de viktigaste, interna organen inom ett företag är styrelsen. I styrelsen sitter 

ledamöter, som blivit tillsatta av aktieägarna på bolagstämman. Ledamöterna ska helst 

vara av olika kön, ålder och erfarenheter, eftersom detta enligt tidigare forskningar skall 

ge mervärde till beslutsfattarprocessen samt jobbet i allmänhet (Erhardt et al. 2003; 

Lückerath-Rovers 2013). Styrelsen i ett bolag ansvarar för att bolagets verksamhet är 

lämpligt organiserad, samt att förvaltningen sker i enighet med de bestämmelser som 

beslutits på bolagsstämman.  

Styrelsen har många viktiga uppgifter, de två mest centrala missionerna är att gynna 

bolaget och främja alla aktieägares intressen (finsk kod för bolagsstyrning 2015). Till 

styrelsens uppgifter hör också övervakning av och rådgivning till den operativa 

ledningen. Övervakningen sker i form av styrning av företagets långsiktiga, strategiska 

beslut, som till exempel hur företagets skall agera på marknaden. Detta betyder att 

styrelsen helt enkelt ser till så att bolaget i sin helhet arbetar i enighet med aktieägarnas 

intresse. Styrelsen svarar också för bolagets förvaltning, anställer eller avskedar den 

verkställande direktören samt ser till att verksamheten är lämpligt organiserad 

(Eisenberg 1976). När det kommer till rådgivning, använder sig styrelsen av dess 

ledamöters sakkunnighet och expertis för att på bästa möjliga vis kunna leda företaget 

till rätt beslut i strategiska frågor (Adams och Ferreira 2009). Bästa möjliga resultat 

uppnås av företaget, när styrelsen skött såväl monitoreringen som rådgivningen på en 

lämplig nivå. Enligt Pfeffer och Salancik (1978) finns det tre områden där styrelsen kan 

vara till nytta: råd och anvisningar, trovärdighet, samt kommunikation med kontakter 

utanför företaget. För att kunna påvisa att det finns ett positivt samband mellan 

företagets värde och andelen kvinnor i styrelser bör man i praktiken kunna finna fördelar 

inom de nämnda tre områdena, mer om det i kapitel 4. 
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2.1.3 Agentkostnadsteorin 

Bolagsstyrning kommer inte bara med positiva aspekter utan även med utmaningar. 

Enligt Shleifer och Vichny (1997) uppstår det så kallade agentkostnadsproblem ofta inom 

bolagsstyrningen, speciellt när man skall skilja på företagsledning och finansiella 

aspekter.  

Agentkostnader är kostnader som uppkommer när ledningen av företaget inte agerar i 

aktieägarnas intressen. Med andra ord uppstår agentkostnader när direktören, styrelsen 

eller ledningsgruppen använder sig av organisationsspecifika resurser till egen nytta och 

fördel snarare än att maximera aktieägarnas välfärd (Bhagat och Bolton 2008).  Det är 

oftast när ledningen har markant mer och bättre information än aktieägarna och 

försöker mildra problemen, som intressekonflikter i form av agentkostnader uppstår 

(Jurkus et al. 2011). 

Jurkus et al. (2011) kom fram till att ökande diversitet i bolagsstyrelser inte betyder att 

agentkostnader försvinner. De hävdar även att diversitet har en negativ och statistiskt 

signifikant påverkan på agentkostnader i branscher som är mindre konkurrenskraftiga.  

Detta betyder att ökande diversitet i styrelser kan ha fördelaktiga effekter på bolag som 

inte har en stark extern bolagsstyrning. Därför kan den ökande andelen av kvinnliga 

styrelserepresentanter förklara förbättringar av företagets prestation och reduktion av 

agentkostnader i vissa marknader.  

2.2 Styrelsens egenskaper  

I avsnitten 2.2.1–2.2.4 kommer styrelsens struktur att presenteras. Styrelsens 

egenskaper kommer att fungera som variabler i regressionsmodellerna i metodik 

kapitlet. I tidigare forskningar har styrelsens karakteristiska drag i olika former jämförts 

med företagets värde. Även om de inte varit huvudvariabler i undersökningarna har de 

fungerat som kontrollvariabler för att stöda resultatet.  

2.2.1 Styrelsens storlek 

Antalet styrelsemedlemmar varierar från bolag till bolag och bestäms på basis av 

bolagsordningen och bolagsstämmans beslut. Den optimala storleken på styrelsen 

varierar beroende på undersökning. Styrelsen storlek sägs vara ideal när den ligger runt 

sju till åtta personer (Jensen 1992). Larcker och Tayan (2015) hävdar att styrelsen är som 

mest effektiv när den innefattar mindre än tio medlemmar, medan Coles et al. (2007) 

menar att det optimala för ett bolag är att antingen ha en väldigt liten styrelse eller en 
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väldigt stor. Den finländska styrelsen består i genomsnitt av 7,87 personer (Ferreira och 

Kirchmaier 2010).  

Det har gjorts många tidigare undersökningar kring huruvida styrelsens storlek har en 

inverkan på företagets prestation. Yermack (1996) fann en positiv korrelation mellan 

storleken på styrelsen och företagets värde medan Hermalin och Weisbach (2001) 

indikerar att storleken på styrelsen har ett negativ samband med företagets prestation.  

Eisenberg et al. (1997) nämner styrelse-storlekseffekten som en tydlig ökning av 

kommunikations- och koordinationsproblem i mindre styrelser och företag. Tidigare 

studier hävdar också att större styrelser förorsakar problem med koordinering av schema 

och högre kompensationskostnader. Större styrelser associeras ofta negativt med 

beslutsfattande, utdelning av ansvarsområden och öppna dialoger, vilket förklaras som 

ett resultat av att det helt enkelt är för många personer i relation med själva 

styrelsearbetet. Styrelser som är större i storleken har också en tendens att vara mer 

riskaversiva än mindre styrelser. (Hermalin och Weisbach 2001; Larcker och Tayan 

2015).  

När det kommer till styrelsens storlek och andelen kvinnliga styrelseledamöter ser man 

ofta fler kvinnor i större styrelser.  Campbell och Minguez-Vera (2007)  hävdar att större 

styrelser har större chans att rekrytera kvinnor än mindre styrelser.  

2.2.2 Oberoende och beroende styrelsemedlemmar 

En oberoende styrelsemedlem är en ledamot som inte har någon personlig koppling till 

företaget. Med andra ord innebär det att styrelsemedlemmen inte är eller har varit 

anställd på bolaget. Den oberoende styrelsemedlemmen hör inte heller till ledningen i 

ett annat bolag, som under det senaste året haft ett samarbetsförhållande med bolaget 

vars styrelse personen i fråga för tillfället sitter med i. En styrelsemedlem är inte 

oberoende om han eller hon har en koppling till en privat- eller juridisk person som av 

omständigheterna inte är skäligt. (Finsk kod för bolagsstyrning 2015) 

De flesta länder kräver att det i styrelsen ingår ett visst antal oberoende medlemmar. 

Mak och Kusnadi, som undersökte företag listade på Singapore- och Kuala 

Lumpurbörsen hävdar att de undersökta styrelserna, består av åtminstone en tredjedel 

oberoende medlemmar (Mak och Kusnadi 2004).  I Finland skall helst majoriteten av 

styrelseledamöterna vara oberoende av bolaget och utav dem skall minst två personer 

vara oberoende av bolagets betydande aktieägare. Rekommendationen är till för att 
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undvika intressekonflikter som kan uppstå om majoriteten av styrelsemedlemmarna står 

i ett beroendeförhållande till bolaget (Finsk kod för bolagsstyrning 2015). När det 

kommer till bolagsstyrelsers kvinnliga medlemmar, är de ofta oberoende medlemmar 

(Carter et al. 2003). I företag med ett stort antal beroende finns det oftast mindre 

kvinnliga styrelsemedlemmar.  

Varför är det viktigt att en bolagsstyrelse består av oberoende medlemmar? Oberoende 

styrelsemedlemmar bidrar med utomstående erfarenhet och ser bolaget från ett 

utomstående perspektiv. De håller ett öga på de beroende medlemmarna och fungerar 

ofta som en medlare vid konflikter som uppstått mellan beroende medlemmar eller 

aktieägare och styrelsen (Evans 2014). Relevansen av oberoende styrelsemedlemmar 

ligger i att de förser aktieägarna med värdefull information (Nguyen och Nielsen 2010). 

Dessutom har det kunnat bevisas att det finns ett signifikant samband mellan oberoende 

styrelsemedlemmar och företagets goda prestation (Brown et al. 2004). Komplexa 

företag, som är stora i storleken och vars verksamhetsområde sträcker sig mellan flera 

branscher, gynnas av att både ha en stor styrelse och oberoende medlemmar som 

innehar relevant erfarenhet och expertis. Bolag som poängterar relevansen av 

företagsspecifik kunskap om beroende medlemmar, gynnas av ett större antal beroende 

medlemmar i styrelsen. (Coles et al. 2007). En styrelse som består av det 

rekommenderade antalet oberoende ledamöter tenderar att agera i bolagets och dess 

intressenters intresse.    

Enligt den finska koden för bolagsstyrning (2015) skall det i bolagens årsberättelser, 

resultaträkning, bolagsstyrningsberättelse eller på hemsidan framgå huruvida gemene 

styrelsemedlem är oberoende av bolaget och oberoende av betydande aktieägare. I denna 

undersöknings data har en styrelsemedlem endast ansetts som oberoende om han eller 

hon är både oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.   

2.2.3 Kvinnor som styrelseordförande 

Även om andelen kvinnliga styrelsemedlemmar markant ökat det senaste decenniet, är 

proportionen kvinnor som innehar ordförandeskap inom bolagsstyrelser mycket liten.   
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Figur 1 Antal kvinnliga styrelseordförande 

I figur 1 visas antalet kvinnliga styrelseordförande för företagen i bilaga 1. En ökning har 

skett sedan år 2012, med hela 9 stycken kvinnor som styrelseordförande år 2016, jämfört 

med år 2012 då det endast fanns en kvinna på ordförandeposten. Ökningen kan tyda på 

att företagen blir allt mer jämställda och att kvinnornas kompetens tas på allvar.  De 

bolag vars styrelseordförande år 2016 var en kvinna är bl.a. Efore, Telia Company och 

Pohjois-Karjalan kirjapaino, alltså företag från helt olika branscher. 

2.2.4 Styrelsemöte 

För att kunna diskutera och ta viktiga beslut krävs det att styrelsen träffas med jämna 

mellanrum. Det hör till styrelseordförandes uppgift att sammankalla styrelsen till möte. 

Detta gör han eller hon genom att sända en kallelse till styrelsemöte, dagordning för 

möte samt handlingar för de ärenden som skall behandlas. Dagordningen kan också 

kallas för agenda och utgör strukturen för mötet. Under styrelsemötet skall det skrivas 

protokoll där det framgår vem som närvarat på mötet samt vad som behandlats och vilka 

beslut som tagits. (Förening 2018) 

Styrelsen samlas ett visst antal gånger under ett år. Minimiantalet för hur många gånger 

styrelsen bör träffas under det kommande året finns oftast preciserat i företagets 

bolagsstyrningsförordning och samtidigt finns det även presenterat i bolagets 

årsberättelse hur många möten styrelsen hade under det gångna året. I tabell 1 nedan, 

presenteras medeltalet för antalet styrelsemöten som hållits av bolagen på 

Helsingforsbörsen för varje år. Med andra ord träffas ett finländskt börsnoterat bolag 14 

gånger per år.   
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Tabell 1            Antal styrelsemöten 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

Möte i medeltal 14,05 14,06 14,31 14,52 14,19 

(Bolagens årsberättelser 2012-2016) 

Enligt en studie gjord av Adams och Ferreira (2004), har diversifierade styrelser en 

tendens att hålla fler möten än mer homogena styrelser. Dessutom fann de bevis på att 

styrelser med högre andel kvinnor också har fler möten och att kvinnor har en högre 

deltagarprocent än deras manliga kollegor. För att stöda huvudvariablerna i metodiken 

kommer därför antalet styrelsemöten att användas som en kontrollvariabel.  

2.3 Företagets värde 

Ekonomiska aktörer på marknaden har en ständig medvetenhet om företagets värde. För 

att kunna göra ett beslut huruvida ett företag är värt att investera i eller ej är företagets 

värde ett viktigt koncept för varje intressent. Alla intressenter som funderar på att 

investera i ett bolag har olika preferenser som de anser är relevanta för deras personliga 

investeringsprofil. Aktieägare fokuserar till exempel på lönsamheten, anställda 

fokuserar på stabiliteten i företaget internt, borgenärer tittar på företagets solvens och 

förmågan att betala tillbaka skulder medan leverantörer bekymrar sig över 

verksamhetens kontinuitet (Guni 2016).  

Företagets värde är ofta förknippat med bolagsstyrning och förekommer ofta i studier 

om ämnet. Bland annat Adams och Ferreira 2009, Carter et al. 2003, Erhardt et al. 2003, 

Rose 2007 och Smith et al. 2006 har studerat sambandet mellan företagets värde och en 

styrelsegenskap. Värdet figurerar dock i olika former beroende på studien. Enligt Gentry 

och Shen (2010) kan företagets mått för prestation klassificeras som antingen hårda 

mått, såsom finansiella resultat eller som mjuka mått som exempelvis kundinnovation 

och -tillfredställelse.  

I denna undersökning kommer enbart finansiella mått att användas som mått på 

företagets värde. De variabler som används är Tobin’s Q och ROA. Tobin’s Q fungerar 

som ett bevis på företagets förmåga att öka på aktieägarnas välstånd och förekommer 

som måttenhet till stor utsträckning inom bolagsstyrning. Fördelen med Tobin’s Q 

framom andra mått på företagets värde är att problemet med estimering av avkastning 

och marginalkostnad undviks. Tidigare studier har använt Tobin’s Q som mått på 
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företagsvärdet, bl.a. Ahern och Dittmar (2011). ROA, som är avkastning på totalt kapital, 

är ett mått på hur lönsamt ett företag är i relation till dess totala tillgångar. ROA ger 

intressenter en vink om hur effektiva företagets ledning är på att använda tillgångar till 

att generera vinst. Tobin’s Q och ROA presenteras vidare i avsnitt 5.2.2. 
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3 KÖNSDIVERSITET  

I detta kapitel kommer fokus att ligga på könsdiversitet. Eftersom vi går mot ett mer 

jämställdhetsmedvetet samhälle har länder runt om i världen även börjat kräva en 

skärpning inom företagssektorn. Man har på så vis tagit i bruk koder, rekommendationer 

och lagar för att främja kvinnornas roll i arbetslivet. Trots detta består många 

bolagsstyrelser ute i världen än idag enbart av män, i många länder är procentandelen 

kvinnor i styrelser så gott som obefintlig. Detta kapitel kommer ta fasta på de olika 

förordningar som finns i Finland. Vidare kommer fördelar och nackdelar med 

könsdiversitet att presenteras för att slutligen med start i avsnitt 3.4, presentera mera 

ingående hur procentandelen kvinnor ser ut i Finland och sedan i världen.  

3.1 Lagar, koder och rekommendationer om könskvotering 

Könskvotering innebär att en viss andel kvinnor eller män skall ingå i bolagsstyrelsen. 

Till grund och botten handlar det om jämlikhet – något som alla länder i världen strävar 

efter att uppnå. Jämställdhet mellan båda könen har inte bara varit ett mål i sig, det är 

även ett villkor för att både sysselsättning och social sammanhållning skall uppnås i 

världen (Europeiska kommissionen 2009).  

Enligt 6 § (609/1986) i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, är det 

arbetsgivarens skyldighet att främja jämställdheten mellan bägge könen. Till 

skyldigheterna hör att vara verksam för att lediga positioner inom företaget söks av både 

män och kvinnor. Arbetsgivaren är också skyldig att främja både en jämn fördelning 

mellan kvinnor och män i olika uppgifter och att män och kvinnor har samma 

anställningsvillkor, särskilt när det kommer till lön. Vidare skall arbetsgivaren utveckla 

förhållandena på arbetsplatsen så att de på bästa möjliga sätt lämpar sig för såväl kvinnor 

som män. Slutligen är arbetsgivaren skyldig att utveckla arbetsförhållandena så att de är 

passande för båda könen samt verka för att förebygga könsdiskriminering (Lag om 

jämställdhet mellan kvinnor och män 6§ 609/1986).  

I enighet med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män bör företagen lägga stort 

fokus på att ingen diskriminering sker. En person får på basis av sitt kön inte under några 

omständigheter alls bli åsidosatt. Den som brutit mot jämställdhetslagen har en skyldhet 

att betala åtminstone 3240 euro i skadestånd till den som diskrimineringen berör. (lag 

om jämställdhet mellan kvinnor och män 11 § 609/1986)  
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När det kommer till könskvoteringar har Finland, till skillnad från exempelvis Norge, 

Island, Österrike och Frankrike (Ekonomifakta 2017, European Commission 2016) ingen 

lag om könskvotering i bolagsstyrelser. Enligt rekommendation 9 i finsk kod för 

bolagsstyrning (2015) bör bägge könen vara representerade i styrelsen. De finländska 

bolag som inte följer rekommendationen, ska följa principen ”följ eller förklara”. I 

praktiken betyder det att ett företag som avviker från rekommendationen, bör tydligt 

redogöra orsaken till avvikelsen i bolagsstyrningsrapporten (Finsk kod för 

bolagsstyrning 2015). Detta skall få företagen att inse relevansen av antalet kvinnliga 

styrelsemedlemmar och ta frågan på allvar.  

3.2 Fördelar med könsdiversitet 

Det har kunnat dras många positiva slutsatser i bolag vars könsdiversitet är hög. Dessa 

fördelar kan ses både inom styrelsearbetet och internt inom företaget, men även 

marknaden och konsumenterna påverkas positivt.  

Om man fokuserar enbart på vad som sker i styrelserummet och i styrelsens 

arbetsprocess finns det ett antal betraktelser där könsdiversitet är till en fördel. Enligt 

Abersoch (2011) har könsdiversifierade styrelser en tendens att ha nya, innovativa idéer 

och se allt från ett nytt perspektiv – vilket leder till ett mer vinstkraftigt beslutsfattande. 

Även Forbes och Milliken (1999) hävdar att en könsdiversifierad styrelse förbättrar 

beslutsfattandet men även problemlösningsförmågan och hur man övervakar ledningen. 

En styrelse med både kvinnor och män kan tyckas vara väldigt brokig och när en grupp 

med människor som är väldigt olika skall jobba tillsammans kan dispyter uppkomma 

(Randøy et al. 2006). Nielsen och Huses studie från år 2010 visar att andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar faktiskt sänker på konflikter inom styrelsen och snarare ger upphov 

till uppmuntring och positiv stämning än osämja.  

När det kommer till själva företaget i sig finns det även där problem som kan lösas bara 

med hjälp av att ha en mer könsdiversifierad styrelse. I en studie gjord av Murray (1989) 

undersökte man skillnaden mellan homogena och heterogena styrelser. Där kom man 

fram till att heterogena styrelser är mer effektiva när det kommer till att handskas med 

förändringar inom bolaget. Därav torde de även reagera bättre på dynamiska 

förändringar på marknaden. Företag har ofta en vision om hur man vill se ut från 

kundernas synvinkel. Eftersom konsumenterna blir allt mer medvetna och väljer sin 

konsumtion med omsorg, är det viktigt att företagen tänker etiskt (Svensk handel 2018). 

Baselga-Pascual et al. (2015) anser att finansiella institutioner med mer 
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könsdiversifierade styrelser kan associeras med ett bättre etiskt rykte. Därför kan 

könsdiversifierade styrelser påverka företaget i en bättre riktning. Vidare hävdar Joshi 

och Roh (2009) att fler kvinnor i en bolagsstyrelse kan förse bolaget med mer expertis 

och innovativa idéer. Dessutom är det bevisat att kvinnliga styrelseledamöter vanligtvis 

deltar i fler styrelsemöten än sina manliga kollegor, de frågar även fler frågor och är alltid 

förberedda (Adams och Ferreira 2009). Detta torde leda till en bättre övervakning och 

att alla uppgifter sköts på rätt sätt.  

Diversifierade styrelser har en högre chans att nå ut till ett bredare kundsegment och 

andra intressenter (Carter et al. 2003). Detta kan anses logiskt eftersom en diversifierad 

styrelse innehåller olika typer av personer som själva torde komma från olika bakgrunder 

och sociala kretsar, ha olika erfarenheter och utbildningar som i sig kan påverka gemene 

kundgrupp. 

3.3 Nackdelar med könsdiversitet 

Könsdiversitet i styrelser kommer inte enbart med positiva anknytningar, det finns också 

ett antal negativa aspekter. Till skillnad från fördelarna, som ses genom hela 

organisationen och även hos konsumenter är nackdelarna koncentrerade på styrelsen. 

Tidigare studier har nämligen kommit fram till att det är både särskilda stereotypiska 

drag hos kvinnan men också i mannens beteende som ger nackdelar till styrelsearbetet.  

Kvinnor agerar hellre säkert än osäkert i sina handlingar och tar till stor del mindre risker 

när det kommer till beslutsfattande (Lee et al. 2015). Visserligen kan ett mer riskaversivt 

förfarande vara både negativt och positivt, mycket beror på vad företaget i sig vill vara. 

Lojalitet i en grupp är starkt betingat med hur lika gruppmedlemmarna är. Om det finns 

markanta skillnader gruppmedlemmarna emellan kan det minska på lojaliteten vilket i 

sin tur minskar på effektiviteten (Randøy et al. 2006). Tidigare studier har visat att en 

grupp med olika typer av individer kan öka på emotionella konflikter (Pelled 1996; 

Randøy et al. 2006). 

Enligt Kramer et al. (2007) kan kvinnor i styrelser med bara en eller två kvinnliga 

representanter känna sig utstötta. De kan i vissa fall också bli stereotypiserade av sina 

manliga kollegor och därför lägga ner tid och energi på att övertyga andra om deras 

åsikter istället för att fokusera på det de är ämnade för att göra. Man har även i tidigare 

studier stött på fenomenet ”old-boys network” eller ”de gamla gubbarnas klubb”, där 

männen i bolagsstyrelser utövar ett maktspel över deras kvinnliga kollegor både i och 

utanför styrelserummet (Huse och Solberg 2005). Manliga styrelsegrupper föredrar 
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styrelsekandidater som är lika dem själva, därför är största delen de anställer till styrelser 

män (Singh och Vinnicombe 2004). Om kvinnor som har viljan att avancera i arbetslivet 

anser att deras karriärstegar är blockerade, är chansen stor att de byter jobb. När de 

flyttar till företag som de vet ger kvinnor jobb på ledande poster (eftersom de exempelvis 

har kvinnliga styrelserepresentanter) är det inte bara själva kvinnan som flyttar. Med 

henne far även företagets investering i rekrytering, skolning och utveckling, och 

framförallt, ryktet om ett kvinnovänligt företag (Singh och Vinnicombe 2001). 

Att kvinnor rekryteras till bolagsstyrelse på grund av kvoter, lagar och förordningar kan 

vara en nackdel i sig. Kvotkvinnor kan komma att rekryteras till styrelsepositioner som 

egentligen skulle tillägnas en man med bättre kvalifikationer men på grund av lagen 

erbjuds inte den bäst lämpade kandidaten jobbet. Därför är det viktigt att det skulle bli 

allmänt känt att kvinnor bidrar med positiva aspekter till styrelsearbetet så att en 

könskvotering inte hinner bli lag. 

3.4 Kvinnliga styrelsemedlemmar i Finland 

Rekommendationen om att båda könen skall finnas representerade i finländska 

bolagsstyrelser har sedan den infördes år 2008 burit frukt. Rekommendationen har 

återspeglats i den faktiska procentandel som rekryterats till bolagsstyrelser genom åren.  

(Företagens årsberättelser 2012-1016) 

Figur 2 Andelen kvinnliga ledamöter i finländska bolagsstyrelser  

Figur 2 visar andelen kvinnliga styrelseledamöter i alla företag, små som stora, listade 

på Helsingforsbörsen från år 2012 till år 2016. Andelen kvinnliga styrelsemedlemmar 

har stigit från 19,8 procent år 2012 till 25,5 procent år 2016 med en ökning varje år 

förutom år 2015. Nedgången kan bero på många orsaker. En av dem kan vara att bolag 
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med en låg procentandel kvinnliga styrelsemedlemmar börsnoterats de senaste åren 

medan en annan orsak kan vara att andelen kvinnor i små bolagsstyrelser minskat med 

fyra procentenheter (Keskus-kauppakamari 2017). Orsaken till att procentandelen 

varierar beroende på källa är att vissa studier baserar sig enbart på stora företag, andra 

på alla små börsnoterade bolag. Siffrorna i figur 2 är baserade på alla företag som finns 

listade i bilaga 1. Andelen kvinnliga styrelsemedlemmar torde öka de kommande åren. 

Dels på grund av statsrådets principbeslut om 40 % kvinnor i alla bolagsstyrelser 

(Regeringens jämställdhetsprogram 2016-2019) och dels på grund av den rådande 

medvetenheten och viljan till ett jämställt land. Frågan är bara om de bidrar till mervärde 

i form av bättre värde och prestation för företagen, vilket i sig kan göra så att företagen 

aktivt rekryterar fler kvinnor till sina styrelser och snabbar på processen så att en kvotlag 

inte blir verklighet.  

3.5 Kvinnliga styrelsemedlemmar i världen 

Könsdiversitet i finländska bolagsstyrelser har hittills tagits upp som något skralt som 

borde förbättras. I sig är det inte hela sanningen. Finland har nämligen kommit långt på 

vägen till jämställdhet mellan kvinnor och män jämfört med andra länder i världen. För 

att förstå det andra perspektivet bättre, kommer könsfördelningen i bolagsstyrelser i 

Europa, USA, Australien och Asien att presenteras i detta avsnitt.  

(European Commission 2015, Catalyst 2017, European Women on Boards 2016) 

Figur 3 Andelen kvinnliga styrelseledamöter i världen 

I figur 3 presenteras andelen kvinnor och män i bolagsstyrelser i olika länder i världen.  

Bolag i länder med de åtta högsta procentandelarna kvinnor (Norge, Frankrike, Sverige, 

Italien, Finland, Lettland, Danmark och England) hade en kvinnlig andel på över 25 
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procent år 2015, vilket är medeltalet för alla bolagsstyrelser i Europa. Finland placerar 

sig på en femte plats med ca 30 procent kvinnliga representanter. Till skillnad från andra 

europeiska länder såsom Norge, Frankrike och Italien, som har lagstadgade 

könskvoteringar i styrelsen, har Finland ingen motsvarande lag. I Figur 3 syns även 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar i länder från andra världsdelar än Europa. USA 

hade år 2016 19,9 procent kvinnor i sina styrelser medan Asiatiska länder, såsom Taiwan, 

Sydkorea och Japan alla hade under 5 procent kvinnor representerade. Eftersom det inte 

fanns en källa som hade statistik på alla länder i världens andel kvinnliga 

styrelseledamöter, är figur 3 baserad på olika källor och därför varierar årtalen från när 

datat är insamlat. Dock kan det antas att andelen kvinnor inte stigit markant mycket i ett 

land att det inte skulle gå att jämföra med resterande länder  

Tabell 2  Statistik och lagstadgade kvoteringar inom EU 

(European Commission 2016, Keskus-Kauppakamari 2017, Catalyst 2017, European 

Women on boards 2016) 

I tabell 2 är tio länder, som har högst procentandel kvinnliga styrelsemedlemmar inom 

EU, listade. Tillsammans med Sverige, Lettland, Danmark och England har Finland 

ingen lagstadgad könskvotering men samtliga har ändå en hög andel kvinnor. Med andra 

ord är Finland ett bra exempel på att en relativt hög procentandel kvinnliga 

styrelsemedlemmar kan uppnås utan en lagstadgad könskvotering.  

Land 
Andel Kvinnliga ledamöter 

(%) 
Lagstadgad könskvotering 

(%) 

Frankrike 37,70 40,00 

Sverige 36,10 Nej 

Italien 30,00 33,00 

Finland 29,80 Nej 

Lettland 27,70 Nej 

Danmark 27,20 Nej 

England 27,10 Nej 

Belgien 26,60 33,00 

Nederländerna 24,40 30,00 

Tyskland 22,60 30,00 
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4 TIDIGARE STUDIER 

Ett stort antal tidigare studier har tagit upp sambandet mellan kvinnlig representation i 

styrelser och bolagets värde. Resultaten från dessa studier skiljer sig mycket, inte bara 

på grund av att de gjorts på olika marknader, utan även de studier som studerat företag 

från samma land har kommit fram till olika slutsatser. Syftet med denna undersökning 

är att se om det finns ett samband mellan andelen kvinnor och företagets värde. Om det 

finns ett positivt samband, skulle det vara en motivering att få företagen att rekrytera fler 

kvinnor till sina styrelser. Eftersom resultatet är ytterst relevant för att motivera 

företagen, kommer tidigare studier i detta kapitel presenteras på basis av vilka slutsatser 

de kunnat dra. Fokus kommer även ligga på marknaden de undersökt samt metoden för 

själva undersökningen. En sammanfattning av alla tidigare forskningar finns i avsnitt 

4.4. 

4.1 Positivt samband 

Det finns ett flertal studier som alla är eniga om att kvinnlig representation i 

bolagsstyrelser har en positiv inverkan på företagets värde. I det här avsnitten redogörs 

sju studier, intressant är att de undersökt olika marknader under både samma och olika 

tidsperioder.  

På den nordiska marknaden är det bl.a. en studie som är gjord i Finland och en i 

Danmark som hittat ett positivt samband. Den finländska studien från år 2007, är 

skriven av Kotiranta, Kovalainen och Rouvinen. I studien ingår 14 020 finländska 

aktiebolag med mer än 10 anställda år 2003. För att mäta företagens lönsamhet används 

avkastning på totalt kapital, på investerat kapital och på försäljning. De faktorer som kan 

inverka på lönsamheten granskas också. Bland dem görs en OLS-regression med 

lönsamheten som beroende variabel och som oberoende variabel andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar. Resultatet visar att förutom att det finns ett positivt samband finns 

det en markant skillnad mellan företag i olika branscher. Undersökningen finner 

nämligen att kvinnligt ledarskap är vanligast inom företag i hotell- och 

restaurangbranschen, där 26,45 procent av bolagsstyrelsen är kvinnor. 

Undersökningens resultat visar att lönsamheten är signifikant 1,52 procent högre om 

företagens verkställande direktör är en kvinna. Företag som har mer än en kvinnlig 

styrelsemedlem är signifikant 2,11 procent mer lönsamma även då företag- och 

branschspecifika beståndsdelar tas i beaktande. Den andra nordiska forskningen med 

positivt resultat är gjord av Smith, Smith och Verner år 2006. Studien baserar sig på 

paneldata, som innefattar de 2500 största företagen i Danmark mellan åren 1993 och 
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2001. Som mått på företagets prestation används fyra olika formler. Den första är 

bruttovinst dividerat med omsättning, den andra är täckningsbidrag dividerat med 

omsättning, den tredje formeln är rörelseintäkt dividerat med nettotillgångar och den 

sista är nettoinkomst dividerat med nettotillgångar. Undersökningens resultat visar att 

kvinnliga styrelsemedlemmar som blivit valda av företaget har en positiv inverkan på 

företagets prestation. Resultatet visar även att diversitet till stor del kommer att förbättra 

danska företags finansiella prestation. Smith et al. anser att kvalifikationer är viktiga när 

det kommer till rekrytering av nya styrelsemedlemmar. De betonar relevansen av att 

hitta kvinnor och framför allt rekrytera dem till högre positioner i företag. I det långa 

loppet kommer det leda till ett större antal kvalificerade kvinnor som kan bli valda till 

bolagsstyrelser.  (Kotiranta et al. 2007 och Smith et al. 2006) 

På den europeiska marknaden har Campbell och Minguez-Vera (2007) och Lückerath-

Rovers (2013) undersökt sambandet mellan kvinnor i styrelsen och företagets värde 

vidare. Campbell och Minguez-Vera har ett datasampel om 68 företag listade på 

Madridbörsen under tidsperioden 1995-2000. Speciellt med denna studie är att 

företagen som undersöks är stora, koncentrerade familjeägda företag vars lagliga 

investerarskydd är lågt och styrelsemedlemmar inte oberoende av ledningen. Spanien 

har också haft en väldigt låg procentandel kvinnor i sina styrelser genom tiderna. Som 

mått på andelen kvinnor används Blaus och Shannons diversitetsindex. Dessa mått antar 

positiva värden i relation till Tobin’s Q. Resultaten indikerar även att kvinnor i styrelsen 

inte ensamma har en påverkan på företagets värde. Därför menar författarna att spanska 

företag skall fokusera på att ha könsdiversifierade styrelser snarare än att fokusera 

enbart på kvinnliga närvaron i styrelserummet. Studien visar även att företagets värde 

inte har någon påverkan på kvinnors närvaro eller könsdiversitet. I en nederländsk 

studie gjord av Lückerath-Rovers (2013) undersöks 116 företag listade på Amsterdam 

Euronext-börsen från år 2005-2007. Som mått på företagets värde används avkastning 

på eget kapital. Resultatet är att en kvinna ensam inte påverkar företagets värde, men att 

hon med sitt innovativa, moderna och transparenta inflytande ändå har en positiv 

påverkan på företagets värde. (Campbell och Minguez-Vera 2007; Lückerath-Rovers 

2013) 

På den Amerikanska marknaden har överlägset mest studier inom ämnet gjorts och 

resultaten är varierande. Tre av dem som har funnit ett positivt samband mellan 

företagets värde och den kvinnliga representationen i styrelser är Erhardt, Werbel och 

Shrader (2003), Carter, Simkins och Simpson (2003) samt Carter, D’Souza, Simkins och 
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Simpson (2010). Intressant är att de undersöker årtal nära varandra men använder olika 

mått för företagets värde. Erhardt et al. (2003) granskar 127 stora företag mellan åren 

1993 och 1998 och som metod gör de regressionsanalyser med ROA och ROI som mått 

på företagets värde. Studien konkluderas med ett uttalande om fördelarna med en 

könsdiversifierad styrelse, bl.a. kreativitet, innovationsförmåga och en beslutsprocess av 

hög kvalitét är något som nämns. Vidare hävdar de att oavsett om det just är kvinnorna 

som är orsaken till ökningen i företagets värde skall företagen ta på allvar potentialen 

som en könsdiversifierad styrelse bevisligen har. Den andra studien är skriver av Carter 

et al. år 2003. De undersöker 1000 företag från Fortune1000 och har Tobin’s Q som mått 

på företagets värde. Förutom kvinnliga styrelsemedlemmar studerar de även om 

utländska medlemmar från Asien, Afrika och Latinamerika har en påverkan på 

företagets värde. Förutom att undersökningen visar på ett signifikant positivt samband 

visar den även att ju större styrelsen är, desto fler kvinnliga styrelsemedlemmar har den. 

Utöver det kan också slutsatsen dras att ju fler beroende medlemmar i styrelsen desto 

färre kvinnliga styrelsemedlemmar. I den tredje studien, författad av Carter et al. år 

2010, ingår S & P 500 index för en femårig period mellan år 1998-2002. ROA och Tobin’s 

Q används för att mäta företagets värde. Intressant är att resultatet skiljer sig beroende 

på om ROA eller Tobin’s Q används som beroende variabel. Andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar har en signifikant positiv inverkan på ROA medan resultatet är 

signifikant negativt om man mäter företagets värde i Tobin’s Q. Därför är det viktigt att 

inte dra slutsatser i framtiden baserat på endast det ena måttet, utan jämföra bägge två. 

(Erhardt et al. 2003, Carter et al. 2003, Carter et al. 2010) 

4.2 Negativt samband 

Några av de studier som nämnts i föregående avsnitt har trots signifikanta positiva 

resultat även funnit negativa aspekter i deras undersökningar. Bl.a. Smith et al. (2006) 

hävdar att kvinnor som har en nära relation till ägaren av företaget, har en negativ effekt 

på bolagets värde och Adams och Ferreira (2009) hittade även en negativ effekt på 

Tobin’s Q. 

En studie som däremot endast kommit till en konklusion om ett statistiskt signifikant 

negativt samband är Ahern och Dittmar (2011). År 2003 trädde en lag om att alla Norges 

börslistade bolag skulle införa en könskvotering i sina styrelser. I praktiken betyder detta 

att alla styrelser skall bestå av åtminstone 40 procent kvinnliga medlemmar. Författarna 

undersöker i sin studie om hur den ovannämnda lagstadgade könskvoteringen inverkar 

på styrelsens struktur, aktiepris och företagets värde. Studien omfattar 248 norska 
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företag, noterade på Oslo Stock Exchange (OSE) mellan åren 2001 och 2009. Som mått 

på företagsvärdet använder sig studien av en årlig Tobin’s Q. I enighet med 

undersökningens resultat, beskriver Ahern och Dittmar en negativ marknadsreaktion 

vid annonseringen av könskvoteringen. Under de påföljande dagarna efter 

lagimplementeringen sjönk aktievärdet på företag med färre kvinnliga 

styrelsemedlemmar och efter ytterligare en längre tid visade även Tobin’s Q en markant, 

negativ förändring. Undersökningen noterade också en rejäl skillnad i aktiepriset efter 

annonseringen av kvoteringen. För de företag, i vars styrelse det fanns åtminstone en 

kvinna, sjönk aktiepriset med -0,02 procent medan aktievärdet på företag med styrelser 

utan kvinnlig representation, sjönk med -3,54 procent. Resultatet indikerar även på att 

könskvoteringen ledde till nya karakteristiska drag hos styrelser, till exempel hade de 

nya invalda kvinnliga styrelsemedlemmarna signifikant mindre erfarenhet av VD-poster 

och var alla betydligt yngre än deras manliga styrelsekollegor. Implementeringen av 

könskvoteringen ledde även till att företag växte i storlek, gjorde mera företagsförvärv 

och ökade sin skuldsättning. Dessutom, visar även resultatet att kvinnliga 

styrelsemedlemmar ersatte manliga styrelsemedlemmar och vidare gjorde att styrelsen 

inte växte i sin storlek. (Ahern och Dittmar 2011) 

4.3 Inget samband 

Samtidigt som studier visar på positiva eller negativa samband finns det även 

forskningar som undersökt samma marknader men ändå inte funnit några signifikanta 

resultat alls. I det följande kommer studier som undersökt både den nordiska och 

amerikanska marknaden och som kommit till slutsatsen att det helt enkelt inte finns ett 

samband mellan företagets värde och andelen kvinnliga styrelsemedlemmar att 

presenteras. 

På den nordiska marknaden har både Rose (2007) och Randøy, Oxelheim och Thomsen 

(2006) kunnat dra slutsatsen att det inte finns något som helst samband mellan andelen 

kvinnliga styrelseledamöter och företagets värde. På den danska marknaden granskar 

Rose (2007) alla danska bolag listade på Köpenhamnsbörsen från år 1998 till år 2001. 

Banker och försäkringsbolag är borttagna ur datasamplet eftersom företagets värde mäts 

i Tobin’s Q och det är svårt att räkna ut för dessa bolag eftersom det har en specifik 

redovisningsstandard. Resultaten visar att antalet kvinnor är låg under tidsperioden, 

bara 4 procent. Vidare uppvisar resultatet att kvinnliga styrelsemedlemmar inte har 

något samband med företagets värde. Orsaken till detta är flera, menar författarna. En 

orsak som nämns är att de styrelsemedlemmar som vanligen inte deltar i det så kallade 
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”gamla gubbarnas klubb” känner att den enda vägen för att bli accepterad av andra 

styrelsemedlemmar och högre ledningen är att agera likadant som de konventionella 

styrelsemedlemmarna. Detta leder i praktiken till att de fördelar som kvinnor skulle 

medföra till företagets värde aldrig tas upp eller ses som ett mått på prestation. Randøy, 

Oxelheim och Thomsen (2006) har använt sig av ett datasampel om 500 största 

företagen från Danmark, Norge och Sverige för att undersöka om det finns ett signifikant 

samband mellan diversitet i styrelsen och företagets prestation. Studien visar på 

skillnader mellan de tre undersökta länderna. Norge har, till exempel, störst andel 

kvinnliga styrelseledamöter om 24,2 procent medan Sverige har 15,1 procent och 

Danmark 7,1 procent. Orsaken till de markanta skillnaderna i andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar är Norges implementering av könskvotering. Resultaten visar att 

land, industri och företagets storlek har en inverkan på könsdiversitet i styrelser. De visar 

även en negativ ”Danmark effekt” och en positiv ”Norge effekt” som delvis reflekterar att 

storleken på företaget har en positiv effekt på könsdiversitet i styrelsen.  Andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar har inte en signifikant påverkan på företagets prestation 

eller på avkastningen på det totala kapitalet. Med andra ord är en växande diversitet 

bland styrelser i norden inte nödvändigtvis ett hjälpmedel för att få företaget att prestera 

bättre. Å andra visar inte resultaten att skandinaviska styrelser som har större diversitet 

skulle försämra företagets prestation, vilket i sin tur visar att en lag om könskvotering 

faktiskt kan implementeras utan en försämring i företagets prestation och aktieägarnas 

utdelning. (Rose 2007; Randøy et al. 2006) 

På den amerikanska marknaden gjordes år 2009 en studie av Renée Adams och Daniel 

Ferreira. De undersöker huvudsakligen vad kvinnor har för påverkan i styrelserummet 

men även om könsdiversifiering har en påverkan på bolagsstyrningen och bolagets 

värde. Datamaterialet innehåller små-, medel- och stora företag från Standard & Poor´s 

500 för tidsperioden 1996-2003. OLS regressioner används för att mäta sambandet 

mellan kvinnliga styrelsemedlemmar (som räknas enligt procentandelen) och företagets 

värde som mäts enligt Tobin’s Q och ROA. Slutsatsen är att företag med svag 

bolagsstyrning påverkas positivt av andelen kvinnliga styrelsemedlemmar medan 

företag med stark bolagsstyrning har en tendens att sänka på företagets värde. Detta kan 

förklaras med att kvinnor ofta vill ta beslut. Bolagsstyrningen är mätt enligt förmågan 

att motstå företagsförvärv. Det finns även en signifikant negativ inverkan på företagets 

värde både på fördröjt Tobin’s Q och ROA. Med den vetskapen drar författarna slutsatsen 

att företag inte skall förvänta sig ett bättre resultat bara för att de anställer en kvinna till 

en styrelsepost. Det är inte könet kvinna som i den bemärkelsen ger resultat utan snarare 
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personens kompetens som ger mervärde till företaget och vidare kan påverka resultatet 

i positiv riktning. Enligt studien har kvinnor rent generellt ett värdeskapande inverkan 

på strukturen i styrelsen, men detta räcker inte som motivering för könskvoteringar i 

bolagsstyrelser. Även Shrader, Blackburn och Iles fann inget samband mellan andelen 

kvinnor i ledningen och styrelsen och företagets värde. De undersöker kvinnor på 

ledande positioner i 200 företag med störst marknadsvärde i USA år 1992. Enligt dem 

fanns det några förklaringar till detta; kvinnor ges traditionsenligt en plats i en 

kommitté, en plats som ofta är ogynnsam och har liten bidragande inverkan på företaget. 

En annan förklaring är att eftersom kvinnor utan undantag är minoritet i styrelsen tillhör 

de inte en ”kritisk massa” som skulle ha en effekt på företaget. Utöver dessa förklaringar 

menar författarna att kvinnorna funnits allt för kort tid på ledande positioner, att deras 

arbete inte ännu märks på företagets värde, därför är det viktigt att man fördröjer på 

variabeln för andelen kvinnor för att få mer tillförlitliga resultat. (Adams och Ferreira 

2009, Shrader et al. 1997) 

4.4 Sammanfattning av tidigare studier 

I tabell 3 konkluderas de tidigare forskningarna med namn på författarna, året när 

studierna är gjorda, hur lång tidsperiod man undersökt datat samt vad resultaten i 

respektive undersökning visar. När det kommer till kvinnliga styrelsemedlemmars 

inverkan på företagets värde finns det av tidigare studiers resultat att döma, inte ett 

entydigt och klart svar. 

Kotiranta et al. (2007), Smith et al. (2006), Campbell och Minguez-Vera (2007), Erhardt 

et al. (2003) Carter et al. (2003) och Carter et al. (2010) är alla överens om att det finns 

ett positivt samband mellan kvinnor i styrelser och företagets värde. De har alla kunnat 

konstatera att oavsett land, data insamlat på 90-tal eller 00-tal, har kvinnor i 

styrelserummen kunnat bidra med innovation och kreativitet som bättrar på 

beslutfattarprocessen (Lückerath-Rovers 2013, Erhardt et al. 2003) och därav ger ett 

mervärde för att företaget skall kunna prestera bättre. Smith et al. (2006) anser att 

invalda kvinnor i styrelser har en positiv inverkan på företagets värde, så länge de inte 

har något familjärt band med företagets ägare. 

Det finns å andra sidan många tidigare studier som trots att de undersökt samma 

marknader under nästan samma tidsperiod funnit ett negativt signifikant samband. 

Ahern och Dittmars (2011) resultat visar en sänkning i aktiepriset och ett negativt Tobin’s 

Q när implementeringen av könskvoteringen ägde rum i Norge. De hävdar också att när 
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lagen trädde i kraft sjönk både företagsvärdet och styrelsens erfarenhet i de företag som 

ökat på andelen kvinnor i styrelsen. 

Slutligen har många forskare hävdat att det inte finns något signifikant samband mellan 

de båda variablerna. Rose (2007) menar att ”de gamla gubbarnas” klubb ställer till det 

för de kvinnor som rekryteras till styrelsen. Antingen på grund av att de fryses ut och blir 

bestämda över av vissa av sina manliga kollegor, eller sedan för att de manliga kollegor 

som inte utövar maktspel tvingas göra det för att få en social acceptans i styrelserummet 

och ”rädda sitt eget skinn”.  Randøy et al. (2006), Adams och Ferreira (2009) och 

Shrader et al. (1997) kom alla fram till att det inte finns något samband mellan företagets 

prestanda och könsdiversitet i styrelsen. En av förklaringarna var att kvinnor varit alltför 

kort stund i bolagsstyrelser jämfört med män och att det på grund av det inte syns något 

resultat på företagets värde ännu (Shrader et al. 1997).  

Summa summarum finns det inte ett tydligt mönster i sambandet mellan kvinnor i 

styrelser och företagets värde. Man kan inte heller påstå att undersökningar som gjorts 

samma år skulle komma fram till liknande resultat eftersom t.ex. både Smith et al. 

(2006) och Ahern och Dittmar (2011) gjort sina undersökningar under samma år men 

ändå kunnat dra olika slutsatser. Studier som undersökt samma land har även de 

kommit fram till olika resultat, exempelvis Erhardt et al. (2003) och Shrader et al. (1997) 

som båda undersökt den amerikanska marknaden. Orsakerna till de olika slutsatserna 

kan vara att man använt olika storlekar på datamaterialet eller haft olika 

uträkningsprocesser. Eftersom det inte finns ett entydigt svar, är det motiverat att 

undersöka saken vidare. 
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Tabell 3 Sammanfattning av tidigare studier 

Författare Årtal Marknad Tidsperiod Resultat 

Kotiranta, 
Kovalainen 
och Rouvinen 

2007 Finland 2003 Positivt samband mellan andelen kvinnliga 
styrelsemedlemmar och företagets lönsamhet, 
oberoende av företags- och branschspecifika 
faktorer. 

Smith, Smith 
och Verner 

2006 Danmark 1993-2001 Det positiva sambandet försvinner när 
kvinnliga styrelsemedlemmar har ett familjärt 
band med företagets ägare. 

Campbell och 
Minguez-Vera 

2007 Spanien 1995-2000 Könsdiversifierade styrelser har en positiv 
inverkan på företagets värde. Medan 
företagets värde inte har någon påverkan på 
andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. 

Lückerath-
Rovers 

2013 Nederländerna 2005-2007 Kvinnor kan med sitt innovativa, moderna och 
transparenta inflytande leda företaget till ett 
bättre värde. 

Erhardt, 
Werbel och 
Shrader 

2003 USA 1993-1998 Signifikant positivt samband, kvinnor bidrar 
med kreativitet och god innovationsförmåga 
som bättrar på beslutsfattarprocessen. 

Carter, 
Simkins och 
Simpson 

2003 USA 1997 Signifikant positivt samband, ju större 
styrelse desto fler kvinnor. 

Carter, 
D'Souza, 
Simkins och 
Simpson 

2010 USA 1998-2002 Positiv inverkan på avkastning på totalt 
kapital, negativ inverkan på Tobin's Q. 

Ahern och 
Dittmar 

2011 Norge 2001-2009 Tobin's Q påverkas negativt av andelen 
kvinnliga styrelsemedlemmar, 
könskvoteringen hade en negativ effekt på 
aktiepriset. 

Rose 2007 Danmark 1998-2001 Det finns inget signifikant samband, beror på 
att okonventionella styrelsemedlemmar 
börjar agera konventionellt för att bli sedda. 

Randøy, 
Oxelheim och 
Thomsen  

2006 Skandinavien 2005 Andelen kvinnliga styrelsemedlemmar har 
ingen signifikant påverkan på företagets 
prestation. 

Adams och 
Ferreira 

2009 USA 1996-2003 Ingen signifikant påverkan på företagets 
värde, dock företag med svag bolagsstyrning 
påverkas positivt av fler kvinnor i styrelsen. 

Shrader, 
Blackburn Iles 

1997 USA 1992 Inget samband, pga. Kvinnor figurerar i 
obetydande kommittéer, tillhör kritisk massa 
och har jobbat för kort tid i styrelsen för att det 
ska ge resultat. 
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5 METODIK 

I detta kapitel redogörs variablerna, estimeringsmetoden, regressionsmodellerna samt 

definitionen av ekvationerna och dess hypoteser.  

5.1 Variabler  

I det följande kommer undersökningens huvudvariabler, dvs. förklarande och beroende 

variabel samt kontroll variabel och övriga variabler att presenteras.  

5.1.1 Förklarande variabel  

Som förklarande variabel i regressionerna kommer andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar att fungera. Kvinnorna i styrelsen kommer att mätas på fyra olika 

sätt, detta för att få ett så signifikant resultat som möjligt. De fyra olika måtten är i 

enighet med Campbell och Minguez-Veras studie från 2007. I de följande avsnitten 

kommer procentandelen, dummyvariabeln, Blaus och Shannons diversitetsindex att 

presenteras. I kausalitetstestet kommer företagets värde att fungera som förklarande 

variabel. 

Procentandel 

Många tidigare studier har använt sig av procent andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. 

(Adams och Ferreira 2009; Carter et al. 2003; Smith et al. 2006). Procentandelen 

kvinnor räknas ut enligt följande 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑚𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑚𝑎𝑟
,       (1) 

där förkortningen Procent kvinnor kommer användas i alla tabeller hädan efter.  

Dummy variabel 

Den andra förklarande variabeln är en dummy variabel. Dummyvariabeln antar ett värde 

om 1 då det finns en eller flera kvinnor i styrelsen medan den antar värdet 0 om antalet 

kvinnor är noll.  

𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟 = 1 𝑑å 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟 > 0 

𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟 = 0 𝑑å 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟 = 0 

Förkortningen Dummy kvinnor används i alla tabeller i resterande kapitel.  
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Blaus diversitetsindex  

Vissa studier hävdar att procentandelen kvinnliga styrelsemedlemmar inte är ett 

tillräckligt bra mått på könsdiversitet och styrelser med en hög nivå av kvinnor kommer 

därför uppvisa en hög nivå av homoskedastisitet pga. Könskategorin (Campbell och 

Minguez-Vera 2007). Därför kommer Blaus diversitetsindex att användas. Indexet 

refererar till variation och är ett mått som vanligen används inom genetik. Blaus 

diversitetsindex tar i beaktande både antalet könskategorier, som i detta fall är två, samt 

distributionen av styrelsemedlemmar mellan båda kategorierna. Formeln beräknas 

enligt 

𝐵𝑙𝑎𝑢 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟 = 1 − ∑ 𝑃𝑖
2𝑛

𝑖=1 ,                                       (2) 

där 

𝑃𝑖 =  Procent styrelsemedlemmar i varje könskategori för företag i 

𝑛 = totala antalet styrelsemedlemmar för företag i 

Indexet antar världen mellan minimi 0 och maximi 0,5. När värdet antar 0,5 betyder det 

att styrelsen har ett lika stort antal kvinnor som män. (Campbell och Minguez-Vera 

2007) Blau kvinnor fungerar som förkortning på Blaus diversitetsindex i samtliga 

tabeller. 

Shannons diversitetsindex 

Shannons diversitetsindex är ett balansmått som är väldigt likt Blaus, men det antar 

värden mellan 0 och 0,69. När observationen antar maximi värdet 0,69 betyder det att 

båda könen är representerade till lika stor del. Eftersom Shannons diversitetsindex är ett 

logaritmiskt mått på diversitet är det mycket känsligt för skillnader i andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar.  (Campbell och Minguez-Vera 2007)  

Shannon kvinnor fungerar i alla tabeller som en förkortning på Shannons 

diversitetsindex och kalkyleras enligt 

𝑆ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟 = − ∑ 𝑃𝑖𝑙𝑛𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 ,     (3) 

där 

𝑃𝑖 = Procent styrelsemedlemmar i varje könskategori för företag i 
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𝑛 = totala antalet styrelsemedlemmar för företag i 

5.1.2 Beroende variabel 

Som beroende variabel kommer företagets värde att fungera, vilket kan mätas på flera 

olika sätt. I denna undersökning kommer både Tobin’s Q och avkastning på totalt kapital 

att användas som beroende variabel.  

Tobin’s Q  

Prestationsmåttet Tobin’s Q är förhållandet mellan marknadsvärdet och 

bokföringsvärdet och kan räknas ut på olika sätt. I denna undersökning kalkyleras 

Tobin’s Q enligt 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑄 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙+𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
,   (4) 

där eget kapital subtraheras från totala tillgångar och sedan adderas marknadsvärdet 

(aktiepris multiplicerat med antalet utestående aktier) för att tillslut divideras med 

företagets totala tillgångar, denna uträkning är i enighet med Adams och Ferreira 

(2009).  

Tobin’s Q förkortas i tabeller som TobinQ och antar vanligen värden kring 1 och ger en 

bild av om företaget är under- eller övervärderat.  Om Tobin’s Q är mindre än 1 är det 

mer förmånligt att investera i den finansiella marknaden än i marknadens verkliga 

tillgångar. Om företagets Tobin’s Q är över 1, reflekterar det företagets starka 

komparativa fördelar och tillväxtmöjligheter. Med andra ord indikerar ett värde under 1 

på att värdet på företagets aktier är lägre än företagets ersättningskostnader för dess 

tillgångar vilket innebär att företaget är undervärderat och vice versa övervärderat. (Rose 

2007) 

Avkastning på totalt kapital 

Avkastning på totalt kapital, eller ROA som variabeln förkortas i undersökningens 

tabeller, räknas ut enligt 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
.                               (5) 
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Ju högre ROA, desto mer effektivt hanterar företaget sina tillgångar för att nå ett högre 

nettoresultat. Ett positivt ROA anger också vanligtvis en positiv vinstutveckling. (Adams 

och Ferreira 2009) 

5.1.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariablerna som används i nästa kapitel är skuldsättningsgraden och företagets 

storlek. Skuldsättningsgraden kommer användas i regressionerna som ett mått på det 

främmande kapitalet dvs. vad företagen har för kapitalstruktur. Skuldsättningsgraden 

förkortas som Skuldsättningsgrad i alla tabeller och estimeras enligt följande 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
.       (6) 

För att effekten av eventuella extremvärden ska minska och för att koefficienterna skall 

vara hanterbara har storleken på företaget definierats enligt 

𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = ln (𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡),       (7) 

där marknadsvärdet är från slutet av varje år under tidsperioden. Företagets storlek är i 

denna undersökning alltid logaritmerat, detta för att bolagen på Helsingforsbörsen är av 

olika storlekar och för att förhindra att stora bolag får alltför stor tyngd i uträkningarna. 

Företagets storlek förkortas i alla tabeller som Företagets storlek. Dessa 

kontrollvariabler syns även i Roses studie från år 2007. 

5.1.4 Övriga variabler 

De övriga variablerna som finns med i uträkningarna är storleken på styrelsen, andelen 

oberoende styrelsemedlemmar, dummy variabel för kvinnlig styrelseordförande och 

antal styrelsemöten. De har alla hämtas från företagens hemsidor, årsberättelser eller 

bokslut. Andelen oberoende räknas ut på samma sätt som Procent kvinnor (1). I 

tabellerna förkortas styrelsens storlek som Styrelsens storlek, procentandelen 

oberoende styrelsemedlemmar som Procent oberoende, dummy variabeln för kvinnlig 

styrelseordförande som Dummy kvinnlig ordförande och antal styrelsemöten som 

Styrelsemöte. 

5.2 Estimering 

När man skall göra en empirisk undersökning behövs kvantitativ information för båda 

huvudvariablerna. Det finns två olika sorters data; tidsserie- och tvärsnittsdata. 

Tidsseriedata är insamlat under en längre period och kan vara antingen kvantitativt eller 
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kvalitativt. Tvärsnittsdata är data insamlat om individuella enheter, till exempel om 

människor, företag eller länder. Tvärsnittsdata består ofta av information om en viss 

andel personer i en grupp. (Koop 2005)  

Somliga datamaterial, som till exempel denna undersöknings observationer kan 

innehålla både tidsserie- och tvärsnittsegenskaper, då går de under benämningen 

paneldata. Pooled data kan också innehålla både tidsserie- och tvärsnittsegenskaper. 

(Gujarati 2009, s. 4-5) 

Eftersom observationerna som hämtats är paneldata, kommer två regressionsmodeller 

att göras och de två variablerna kommer även testas för kausalitet, eftersom man aldrig 

kan vara helt säker på vilken variabel som ligger bakom ett samband (Gujarati och Porter 

2009, s. 22), med andra ord kan det vara andelen kvinnor som påverkar företagets värde 

men även att företagets värde har en påverkan på att kvinnor söker sig till styrelser. 

Totalt kommer tre ekvationsmodeller att presenteras. Beroende variabeln kommer att 

vara Tobin’s Q och ROA i både ekvation 1 och 2 medan i ekvation 3 kommer kvinnliga 

styrelsemedlemmar i form av procentandel, dummy, Blaus diversitetsindex och 

Shannons diversitetsindex att vara beroende variabel. Förutom endera av de 

ovannämnda kommer styrelsens storlek, andelen oberoende styrelsemedlemmar, 

kvinnlig styrelseordförande, antal styrelsemöten, företagets storlek och 

skuldsättningsgrad att fungera som förklarande variabler. 

5.3 Regressionsmodeller 

En regressionsmodell används för att estimera relationen variabler emellan, vilket i detta 

fall är kvinnor i styrelsen och företagets värde (Gujarati 2009, s. 21). I denna 

undersökning kommer samtliga modeller att vara multipla regressionsmodeller. 

Det finns ett flertal alternativa regressionsmetoder till förfogande när datamaterialet är 

paneldata. Enligt Gujarati och Porter (2009) är dessa metoder: random effektmodellen, 

fasta effekter inom-gruppen modellen, fasta effekternas minsta kvadratmetods dummy 

variabel modell och Pooled ordinary least squares (OLS) modell.   I enighet med tidigare 

studier kommer en Pooled OLS modell samt en Generalized least squares (GLS) modell 

att användas för att estimera data (Kotiranta et al. 2007; Smith et al. 2006).  

5.3.1 Pooled ordinary least squares (OLS) modell  

I denna undersökning kan observationernas tidsserieegenskaper definieras som 

företagets storlek (det logaritmerade marknadsvärdet) medan tvärsnittsegenskaperna å 
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andra sidan, är till exempel andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. I Pooled OLS 

modellen slås allt insamlat data ihop, utan att särskilja på tvärsnitts- och 

tidsserieegenskaperna. För att kunna använda en Pooled OLS modell, krävs det att 

antagandena i Gauss-Markov teoremet är uppfyllda (Gujarati och Porter 2009, s. 60). 

5.3.2 Generalized least squares (GLS) modell 

En OLS regression är optimal enbart om alla feltermer har samma egenskaper, i andra 

fall är en GLS modell mer pålitlig. Exempel på estimeringar när en GLS modell är bättre 

är när det förekommer heteroskedasticitet eller autokorrelation i feltermerna. GLS 

modellen är till stor del lika som OLS modellen, men med viktad data dvs. omgjord data 

som lägger mera vikt på en relevant observation för att nå signifikanta resultat. (Koop 

2005, s. 214 och 221) 

5.4 Ekvationer 

En multipel regressionsmodell kalkyleras enligt följande 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 휀𝑖,         (8) 

där 

𝑌𝑖= Beroende variabel 

𝛼 = Interceptet av linjen 

𝛽𝑖= Ändringen i 𝑌 när 𝑋 ökar med en enhet 

𝑋𝑖= Förklarande variabel 

휀𝑖= Felterm som tar i beaktande andra faktorer som kan påverka Y. (Koop 2008, s. 93) 

5.4.1 Inverkan på företagets värde 

I ekvation 1 och 2 undersöks det om det finns ett samband mellan beroende variabeln; 

företagets värde och förklarande variabeln; kvinnliga styrelsemedlemmar. Eftersom det 

kan antas att styrelsens arbete inte avspeglas direkt på företagets värde, kommer 

ekvation 2 att mäta sambandet mellan variablerna på lång sikt. Därav kommer andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar att fördröjas med ett år jämfört med företagets värde. 

Fördröjningen torde ge en mer realistisk bild av om företagsvärdet påverkas av mängden 

kvinnor i styrelsen. Samma tankesätt syns även i Randøy et al.:s studie där man fördröjer 
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företagsvärdet med 1 år (Randøy et al. 2006). I regressionerna används endast en 

beroende variabel och en förklarande variabel åt gången, därför är de i ekvationerna 

märkta med ett kommatecken emellan dem.  

Ekvation 1:           

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑄𝑖𝑡 , 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡 , 𝛽1𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡, 𝛽1𝐵𝑙𝑎𝑢 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡 ,

𝛽1𝑆ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖𝑡 + 𝛽3𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖𝑡 +

𝛽4𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑟𝑑𝑓ö𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑡 + 𝛽5𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚ö𝑡𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖𝑡 +

𝛽7𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛿𝑖 + 𝛾𝑡 + 휀𝑖𝑡,                (9) 

Ekvation 2:           

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑄𝑖𝑡 , 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡−1, 𝛽1𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡−1,

𝛽1𝐵𝑙𝑎𝑢 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡−1, 𝛽1𝑆ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖𝑡 +

𝛽3𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖𝑡 + 𝛽4𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑟𝑑𝑓ö𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑡 + 𝛽5𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚ö𝑡𝑒𝑖𝑡 +

𝛽6𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖𝑡 + 𝛽7𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛿𝑖 + 𝛾𝑡 + 휀𝑖𝑡,       (10) 

där 

𝛼 = interceptet 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡 eller 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡−1 = Procentandelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar i företag 𝑖:s styrelse under tidsperioden 𝑡 eller fördröjt med ett år 𝑡 −

1  

𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡 eller 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡−1 = Dummyvariabel för en kvinna eller fler (= 

1) i företag 𝑖:s styrelse under tidsperioden 𝑡 eller fördröjt med ett år 𝑡 − 1  

𝐵𝑙𝑎𝑢 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡 eller 𝐵𝑙𝑎𝑢 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡−1 = Andelen kvinnliga styrelsemedlemmar enligt 

Blaus diversitetsindex i företag 𝑖:s styrelse under tidsperioden 𝑡 eller fördröjt med ett år 

𝑡 − 1 

𝑆ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡 eller 𝑆ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡−1 = Andelen kvinnliga styrelsemedlemmar 

enligt Shannons diversitetsindex i företag 𝑖:s styrelse under tidsperioden 𝑡 eller fördröjt 

med ett år 𝑡 − 1 

𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖𝑡 = Antalet styrelsemedlemmar i företag 𝑖 under tidsperioden 𝑡 
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𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖𝑡 = Procentandelen oberoende styrelsemedlemmar i företag 𝑖:s 

styrelse under tidsperioden 𝑡 

𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑟𝑑𝑓ö𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑡 = Dummyvariabel för om ordförande är en kvinna (=1) i 

företag 𝑖:s styrelse under tidsperioden 𝑡 

𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖𝑡= Det logaritmerade marknadsvärdet för företag 𝑖 i slutet av varje 

år i tidsperioden 𝑡 

𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚ö𝑡𝑒𝑖𝑡 = Antalet styrelsemöten som hållits för företag 𝑖 under tidsperioden 𝑡  

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡 = Skuldsättningsgraden för företag 𝑖 under tidsperioden 𝑡  

𝛿𝑖= Tvärsnittsdummy 

𝛾𝑡= Årsdummy 

휀𝑖𝑡= Regressionens felterm.  

Hypotes 1: 

Hypotes 1 riktar sig till ekvation 1 och 2 och antar att andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar har en inverkan på företagets värde. Nollhypotesen innebär därför 

att det inte finns ett samband mellan huvudvariablerna medan mothypotesen innebär 

det motsatta. Hypoteserna ställs upp enligt följande: 

𝐻0: 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝐻1: 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑒𝑡𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

5.4.2 Kausalitet 

Syftet med undersökningen är att avgöra om det finns ett samband mellan andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar och företagets värde. Hittills har de fyra måtten på 

kvinnliga styrelsemedlemmar använts som förklarande variabel och både Tobin’s Q och 

ROA som beroende variabel.  

I detta avsnitt presenteras syftet från ett omsvängt perspektiv. Det skulle nämligen 

kunna antas, att företag med högre värde är mer benägna att rekrytera fler kvinnor till 

sina bolagsstyrelser än företag med sämre värde. Därför kommer ett kausalitetstest att 

göras där Tobin’s Q och ROA kommer fungera som förklarande variabel och 
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Procentandel kvinnor, dummy variabel för en kvinna eller fler, Blaus diversitetsindex 

och Shannons diversitetsindex som beroende variabler. Tobin’s Q och ROA kommer att 

fördröjas med ett år eftersom det ger ett mer verklighetstroget perspektiv på det faktiska 

sambandet. Kausalitetstest har gjorts i tidigare studier, bl.a. av Dezső och Ross (2012) 

samt Smith et al. (2006). Precis som i ekvation 1 och 2, kommer även här att användas 

en beroende och en förklarande variabel åt gången i regressionerna. Definitioner på 

variablerna finns på s. 32-33. 

Ekvation 3:   

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡, 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡, 𝐵𝑙𝑎𝑢 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡, 𝑆ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡 = 𝛼 +

𝛽1𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑄𝑖𝑡−1, 𝛽1𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖𝑡 + 𝛽3𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖𝑡 +

𝛽4𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑟𝑑𝑓ö𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑖𝑡 + 𝛽5𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚ö𝑡𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖𝑡 +

𝛽7𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛿𝑖 + 𝛾𝑡 + 휀𝑖𝑡.                           (11) 

Hypotes 2: 

Hypotes 2 riktar sig till ekvation 3 och antar att företagets värde har en inverkan på 

andelen kvinnliga styrelsemedlemmar. Nollhypotesen innebär därför att företagets 

värde inte har en inverkan på kvinnliga styrelsemedlemmar medan mothypotesen 

innebär det motsatta. Hypoteserna ställs upp enligt följande: 

𝐻0: 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑣ä𝑟𝑑𝑒  

𝐻1: 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 
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6 DATA 

I detta kapitel presenteras undersökningens datamaterial och avslutas med deskriptiv 

statistik och modelldiagnostik.     

6.1 Insamlingsprocessen samt begränsning av data 

Datamaterialet består av samtliga företag listade på Nasdaq Helsinki Oy mellan åren 

2012-2016. Den valda tidsperioden är relevant eftersom statsrådet (2004) beslöt att inte 

enbart de statsägda börsbolagen utan alla börsnoterade bolag, skall sträva efter att ha 40 

procent kvinnor i sina styrelser. I samma principbeslut uppmanades företag att höja 

andelen kvinnliga styrelseledamöter före år 2014. Om inte, skulle regeringen 

implementera en könskvotering i lagen. Ingen lag har blivit stadgad, men 

rekommendationen kvarstår och kvinnor i bolagsstyrelser har ökat (Statsrådets 

principbeslut om regeringens jämställdhetsprogram 2016-2019). På grund av 

principbeslutet har företagen ända sedan 2004 varit i en förändringsprocess. 

Majoriteten av tidigare studier har undersökt könsdiversitet i styrelser på 90-talet och 

00-talet, det är därför svårt att hitta färskare forskningar som är gjorda då 

könsstrukturen i företagen borde ha varit under störst förändring. På grund av dessa 

orsaker, är tidsperioden för ämnet relevant.  

Företagens data är manuellt plockat från företagens årsberättelser, bokslut, 

bolagsstyrningsberättelser, kauppalehti.fi och från Thomson Reuter datastream. De 

variabler som blivit insamlade är antal kvinnor i styrelsen, styrelsens storlek, antal 

oberoende medlemmar, om företagens styrelseordförande är en kvinna eller inte, antal 

styrelsemöten samt nyckeltal som krävs till exempelvis Tobin’s Q och 

skuldsättningsgrad. Alla observationer är tagna från slutet av varje år.   

Identifieringen av styrelseledamöternas kön har fastställts på basis av ledamotens namn 

och bild. När det kommer till oberoende medlemmar har det emellanåt funnits 

svårigheter med att avgöra vilket band en styrelsemedlem har eller har haft till företaget. 

Det har då antagits att en styrelsemedlem är oberoende om han eller hon inte varit 

anställda på företaget eller varit dess VD under tidsperioden. Utöver detta har en 

styrelsemedlem endast ansetts som oberoende medlem om han eller hon är både 

oberoende företaget och dess aktieägare. 

Vid insamlingen av företag till undersökningen gjordes en del begränsningar. Företagen 

bör ha varit listade på börsen under hela tidsperioden 2012-2016. Eftersom ena måttet 
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på företagets värde är Tobin’s Q, krävs det att inget av företagen i undersökningen 

figurerar inom bank-, finans- och försäkringsbranschen. Orsaken till detta är att de har 

en annorlunda kostnadsstruktur och deras nyckeltal räknas ut och redovisas på ett 

annorlunda sätt än företag i andra branscher (Rose 2007). Av totalt 127 listade företag 

plockades 34 stycken bort på grund av att de antingen blivit listade mellan år 2012 och 

år 2016 eller att de fungerar inom finansbranschen, kvar blev 93 företag som denna 

undersökning baserar sig på, en lista på dem finns i bilaga 1. De företag som plockades 

bort från undersökningen finns listade i bilaga 2.  

6.2 Deskriptiv statistik 

I detta kapitel kommer den deskriptiva statistiken att presenteras. Statistiken innehåller 

information från totalt 93 företag listade på OMX Helsinki Oy från år 2012-2016. Tabell 

4 nedan, visar hur många kvinnliga representanter företagen haft tillsammans genom 

tidsperioden. 

Tabell 4 Antal kvinnor och styrelsemedlemmar 2012-2016 

 

År 2016 var antalet kvinnor som högst, med 163 stycken kvinnliga styrelsemedlemmar. 

Dock var inte det totala antalet styrelsemedlemmar störst samma år, utan år 2014, då 

det fanns 614 kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar i finländska börsnoterade 

bolag.  

År Antal kvinnor 
Antal 

styrelsemedlemmar 

2012 125 607 

2013 136 600 

2014 146 614 

2015 141 596 

2016 163 608 
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Figur 4 Andelen kvinnliga styrelsemedlemmar genom tidsperioden 

I figur 4 presenteras de 93 undersökta företagens andel kvinnliga styrelsemedlemmar 

genom tidsperioden. Procentandelen var som högst år 2016 när den låg på 26,8 procent 

och lägst år 2012 då andelen var 20,6 procent. Andelen kvinnor har både stigit och 

sjunkit med åren, vilket kan vara på grund av den rådande koden för bolagsstyrning, 

bolagen har snabbt fått in fler kvinnor men sedan har de också försvunnit ur styrelserna. 

Företagen har ökat antalet kvinnor mellan år 2012 och år 2014 men sedan sjunker 

procentandelen kvinnor året därefter. Som tabell 4 visar, har bolagen även haft en 

tendens att både öka och sänka på det totala antalet platser i sina styrelser. Detta kan 

tolkas som att kvinnor inte nödvändigtvis ersatt män, utan den kvinnliga närvaron har 

antingen gjort styrelsen större eller mindre. Värt att nämnas här är att orsaken till att 

procentandelen kvinnor varierar mellan exempelvis figur 4 och figur 2 är att figur 4 är 

baserad på undersökningens data medan figur 2 baserar sig på alla företag på börsen 

samma år.  

I tabell 5 presenteras den deskriptiva statistiken. Tobin’s Q är i medeltal 1,73, vilket tyder 

på att företagen har rätt så starka komparativa fördelar, tillväxt möjligheter och att de 

värderats aningen högre under tidsperioden jämfört med aktiens värde (Rose 2007). 

ROA är i medeltal 3 procent, vilket i allmänhet tyder på en låg men positiv 

vinstutveckling.  

Vad beträffar andelen kvinnor i bolagsstyrelser är procentandelen som högst 67 procent 

och som lägst 0 procent, 67 procent är i detta fall Aspocomps styrelse år 2015 som hade 

tre medlemmar. Medeltalet för antalet kvinnliga styrelsemedlemmar ligger på 23 
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procent genom tidsperioden. När det kommer till Blaus och Shannons diversitetsindex 

är de i medeltal 0,32 och 0,48 respektive, vilket är rätt så långt ifrån 0,5 och 0,48 som de 

skall anta om de skulle vara fullt könsdiversifierade styrelser.  

Tabell 5 Deskriptiv statistik 

Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % anges med ***, ** och * respektive. 

Tidigare forskningar har visat att större styrelser ofta har fler kvinnor vilket också kan 

vara fallet i denna undersökning. De observerade företagens styrelser består i medeltal 

av 20 procent oberoende medlemmar. Styrelserna består i medeltal av 7 medlemmar 

vilket är i enighet med tidigare studier (Ferreira och Kirchmaier 2010). I medeltal hålls 

14 styrelsemöten och tillsammans med skuldsättningsgraden har de högst 

standardavvikelse, vilket tyder på att de varierar mycket från företag till företag. När det 

 Medeltal Median Max Min 
Standard-
avvikelse 

Skevhet Kurtosis 
Jarque-

Bera 

TobinQ 1,73 1,25 25,88 0,40 1,89 7,17 74,61 96444,29*** 

ROA 0,03 0,04 3,32 -0,95 0,21 8,18 138,46 336635,80*** 

Procent 
kvinnor 

0,23 0,20 0,67 0,00 0,12 0,07 2,89 0,60 

Dummy 
kvinnor 

0,89 1,00 1,00 0,00 0,31 -2,56 7,55 848,94*** 

Blau   
kvinnor 

0,32 0,32 0,50 0,00 0,14 -1,01 3,49 78,25*** 

Shannon 
kvinnor 

0,48 0,50 0,69 0,00 0,19 -1,49 4,57 205,33*** 

Styrelsens 
storlek 

6,46 6,00 12,00 3,00 1,67 0,33 3,57 13,49*** 

Procent 
oberoende 

0,20 0,00 1,00 0,00 0,36 1,35 3,09 132,40*** 

Dummy 
kvinnlig 
ordförande 

0,05 0,00 1,00 0,00 0,22 4,10 17,78 5164,45*** 

Styrelse-
möte 

14,11 13,00 49,00 2,00 5,65 2,14 10,01 1221,13*** 

Företagets 
storlek 

19,28 19,16 24,01 15,09 2,16 0,19 2,12 16,44*** 

Skuldsätt-
ningsgrad 

2,31 1,41 179,00 -61,00 13,10 11,06 155,37 428665,30*** 
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kommer till kurtosis, skevhet och Jarque-Bera, är det procentandelen kvinnor som är 

närmast att vara normalfördelad av alla eftersom skevheten är närmast 0, kurtosis nära 

3 och Jarque-Bera så gott som noll. Statistiken tyder på att de resterande variablerna 

mer eller mindre är icke-normalfördelade, vilket kan leda till att undersökningen får 

felaktiga resultat.  

För att kunna få godtyckliga resultat är det viktigt att variablerna sinsemellan inte 

korrelerar med varandra. I tabell 6 generar alla mått på kvinnliga styrelsemedlemmar 

hög korrelation, detta gör i sig ingenting eftersom de inte skall mätas mot varandra, utan 

jämföras sinsemellan. Dummy kvinnor och styrelsens storlek har även en rätt så hög 

korrelation, vilket tyder på att ju större styrelse, desto större sannolikhet att den finns en 

kvinna eller fler i den. Korrelationen mellan företagets storlek och styrelsens storlek är 

den högsta i tabell 6, vilket kan tolkas som att ju större bolaget är, desto större styrelse 

har bolaget. Trots att korrelationen är 0,65 är den ändå inte så pass hög att den kommer 

leda till opålitliga resultat. Enligt Koop (2005) kan resultaten vara godtyckliga trots att 

det förekommer korrelationer mellan variablerna. 

Tabell 6 Variablernas korrelation 
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6.3 Ekvationskritik 

För att vara säker på att regressionerna genererar signifikanta resultat måste Gauss-

Markov teoremet uppfyllas. Teoremet innebär att minstakvadratmetoden har den 

minsta variansen av alla linjära väntevärdesriktiga variabler. Teoremet innehåller 

antaganden som testas på ekvationerna med signifikansnivåerna, 1, 5 och 10 procent. 

Om Gauss-Markov teoremet uppfylls, innebär det att OLS modellen är den linjära 

funktion som på bästa sätt approximerar data utan att snedvrida det, detta fenomen är 

även kallat BLUE. (Gujarati och Porter 2009, s. 60-61) 

Gauss-Markov teoremets fyra antaganden är listade här nedanför, det femte antagandet 

är enligt Central Limit Teoremet som också är relevant för modelldiagnostiken 

(Dougherty 2001, s. 7-9): 

1. Feltermens förväntade värde är lika med noll för alla observationer.  

        𝐸(𝑢𝑖) = 0.                                          (12) 

2. Variansen för observationernas felterm bör vara homoskedastisk. 

                    𝐸(𝑢𝑖
2) = 𝜎𝑢

2.                     (13) 

3. Värdet på feltermerna är inte autokorrelerad, vilket innebär att kovariansen 

mellan observationerna är noll. 

                                             𝜎𝑢𝑖𝑢𝑗
= 𝐸(𝑢𝑖)𝐸(𝑢𝑗) = 0.                    (14) 

4. Förklarande variabeln (𝑋𝑖) bör vara icke-stokastisk 

5. Beroende variabeln (𝑌𝑖) är normalfördelad. 

I de följande avsnitten kommer problem med normalfördelning, multikollinearitet, 

autokorrelation och heteroskedasticitet att presenteras. De åtgärder som gjorts för 

ovannämnda antaganden kommer att beskrivas. Även om Gauss-Markov teoremet inte 

kan följas till fullo kan en regression ändå ge statistiskt signifikanta resultat.  

6.3.1 Normalfördelning 

Eftersom datamaterialet består av observationer på årsbasis bör ett test göras för att 

avgöra om observationerna är normalfördelade. Fördelningen kan lida av både skevhet 

och kurtosis. Med skevhet menas att en stor del av observationerna är samlade kring en 

annan punkt än väntevärdet medan kurtosis innebär att observationerna är toppigare än 
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normalfördelningen. En normalfördelad variabel har en skevhet som antar värdet noll 

och kurtosis med värdet tre. Ett Jarque-Bera test görs i denna undersökning för att testa 

variablerna för normalfördelning. Om variablerna är normalfördelade kommer Jarque-

Bera testet att anta värdet noll men om variablerna däremot är icke-normalfördelade 

kommer Jarque-Bera att anta mycket större värden (Gujarati och Porter 2009, s. 78).  

I den deskriptiva statistiken i tabell 5 presenteras skevhet, kurtosis och Jarque-Bera för 

varje variabel. Statistiken visar att procentandelen kvinnor har en skevhet på 0,07, en 

kurtosis om 2,89 och Jarque-Bera testet visar 0,6 vilket alla tyder på att procentandelen 

kvinnor är normalfördelad, dock är värdena inte statistiskt signifikanta så variabeln kan 

ändå vara icke-normalfördelad. De resterande variablerna är alla rätt så långt ifrån att 

vara normalfördelade, med undantag för styrelsens storlek och företagets storlek som 

visar på normalfördelning i skevhet och kurtosis men Jarque-Bera testet är långt ifrån 

värdet noll. För att förhindra att observationernas marknadsvärde består av icke 

normalfördelning, kommer det att logaritmeras. Gaus-Markov teoremet bryts därmed 

eftersom ingen av beroendevariablerna (𝑌𝑖) till hundra procent är normalfördelade.  

6.3.2 Multikollinearitet 

Ett av de vanligaste problemen när det kommer till multipla regressionsanalyser är 

multikollinearitet, dvs. när de förklarande variablerna korrelerar med varandra. 

Multikollinearitet gör det svårt att avgöra vilken effekt den förklarande variabeln har på 

beroende variabeln. (Gujarati och Porter 2009, s. 246-254; Koop 2005, s. 100) 

Variablernas grad av multikollinearitet presenteras av korrelationen mellan dem eller 

storleken på 𝑅2.  𝑅2 är proportionen av variansen förklarad av regressionslinjen och det 

största värdet som den kan anta är 1, i detta fall motsvarar regressionslinjen 

observationerna. Om det inte finns något samband mellan variablerna kommer 𝑅2 vara 

nära 0. (Dougherty 2001, s. 19) Enligt Gujarati och Porter (2009, s. 254) är 

multikollineariteten hög i en variabel vars 𝑅2 och korrelation antar högre värden än 0,8.  

Tabell 6 visar att den högsta korrelationen som förekommer mellan variablerna uppgår 

till 0,65. Av detta kan vi dra slutsatsen att variablerna består av multikollinearitet men 

att den inte är så hög att den påverkar resultatets tillförlitlighet.  

6.3.3 Autokorrelation 

Autokorrelation uppkommer när feltermerna är korrelerade och kan definieras som 

korrelationen mellan observationer med tidsserieegenskaper eller tvärsnittsdata 
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(Gujarati och Porter 2009). Autokorrelation existerar vanligtvis i tidsseriedata och 

eftersom datamaterialet också innehar tidsserieegenskaper kan eventuellt 

autokorrelation förekomma. Durbin Watson testet visar om autokorrelation 

förekommer i feltermerna. Ju närmare noll värdet är, desto större antas problematiken 

vara medan allt eftersom värdet överstiger två, försvinner problemen (Dougherty 2001, 

s. 316). Förutom Durbin-Watson används Newey-West metoden för att korrigera 

regressionens autokorrelation.  

I tabell 7-12 presenteras Durbin-Watson koefficienten för de olika ekvationerna. Durbin-

Watson antar värden mellan 0,55 och 1,85 i ekvation 1 och 2 och mellan 1 och 1,29 i 

ekvation 3, vilket tyder på att observationerna inte är autokorrelerade och därför inte 

bryter mot Gauss-Markov teoremet. 

6.3.4 Heteroskedasticitet 

Ett viktigt antagande när det kommer till OLS regressionsmodeller är att feltermerna är 

homoskedastiska, dvs. att de har samma varians 𝜎2. Om variansen inte är den samma 

(𝜎𝑖
2) och varierar från observation till observation, är det frågan om heteroskedasticitet 

eller ”olika” eller en ”inte konstant” varians. Heteroskedasticitet innebär att resultaten 

blir snedvridna och signifikansnivån opålitlig. (Dougherty 2001, s. 204-206) Det finns 

olika korrigeringsmöjligheter när det kommer till heteroskedasticitet. Enligt Dougherty 

(2001, s. 209) kan problemen med heteroskedasticitet lösas genom att göra ett Spearman 

rank korrelations test, Goldfeld-Quandt test eller ett Glejser test. Förutom Glejser testet 

hävdar Gujarati och Porter (2009) att Park test eller ett White period test kan användas 

för att korrigera heteroskedasticiteten. 

I denna undersökning har samtliga ekvationer korrigerats med Huber-White eller 

Newey-West för att bota den eventuella heteroskedasticiteten i feltermerna. Ekvation 1, 

2 och 3 är alla två-delade, vilket betyder att förutom en Pooled OLS regression görs även 

en GLS regression för att minska på chansen att variablerna är heteroskedastiska och 

därmed förhindra att resultaten bryter mot Gauss-Markov teoremet. (Koop 2005, s. 

2014) I enighet med Campbell och Minguez-Vera (2007) används fyra olika mått på 

andelen kvinnor, Blaus diversitetsindex används för att minska chanserna att de andra 

koefficienterna är heteroskedastiska. 
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7 RESULTAT 

I detta kapitel redogörs resultaten för ekvation 1, 2 och 3. De kommer analyseras och en 

slutsats kommer dras om huruvida nollhypoteserna skall förkastas eller inte. Resultaten 

kommer slutligen att jämföras med tidigare studier.  

7.1 Inverkan på företagets värde 

Sambandet mellan kvinnliga styrelsemedlemmar och företagets värde görs i två 

ekvationer, båda ekvationer ställs upp i två tabeller respektive. Resultatet för ekvation 1 

presenteras i tabell 7 (beroende variabel: Tobin’s Q) och tabell 8 (beroende variabel: 

ROA) medan resultatet för ekvation 2 redogörs i tabell 9 (beroende variabel: Tobin’s Q) 

och tabell 10 (beroende variabel: ROA). I båda ekvationerna görs en Pooled OLS 

regression och en GLS regression både för Tobin’s Q och ROA. Det som skiljer sig mellan 

ekvation 1 och 2 är att förklarande variablerna; Procent kvinnor, Dummy kvinnor, Blau 

kvinnor och Shannon kvinnor fördröjs med ett år i ekvation 2. 

I tabell 7 nedan, presenteras resultatet för inverkan på Tobin’s Q. Resultatet visar att 

procentandelen kvinnor, Blaus diversitetsindex och Shannons diversitetsindex har en 

statistisk signifikant negativ inverkan på Tobin’s Q på 10 procents nivå oberoende om ett 

OLS eller GLS test görs. Det kan tolkas som att när kvinnliga styrelsemedlemmar ökar i 

en styrelse, så kommer Tobin’s Q att sjunka. 

Ett starkt statistiskt signifikant samband finns mellan företagets storlek och Tobin’s Q. 

Det kan tolkas som att större företag har bättre värde än små företag. Enligt resultatet 

ökar företagets värde då företaget växer till storleken. Resultatet visar också ett statistiskt 

signifikant samband på 1 procents nivå mellan bolagens styrelser och Tobin’s Q. Då en 

styrelse ökar med en person, kommer företagets värde att sjunka. Det finns även 

stundom ett statistiskt signifikant samband mellan Tobin’s Q och antalet styrelsemöten. 

Om styrelsen har ett möte till per år, kommer företagets värde att öka.  
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Tabell 7           Resultat för ekvation 1; Tobin’s Q 

 

När det kommer till ROA visar resultatet i tabell 8 inga statistiskt signifikanta resultat på 

koefficienterna för kvinnliga styrelsemedlemmar och deras påverkan på företagets 

värde. Likt Tobin`s Q har även företagets storlek en positiv inverkan på ROA. Med andra 

ord kommer avkastningen på totalt kapital att öka då storleken på företaget ökar. 

 

 

 

Ekvation 1 
Estimeringsmetod OLS GLS OLS GLS OLS GLS OLS GLS 
Beroende variabel TobinQ 

Förklarande variabel Procent kvinnor Dummy kvinnor Blau kvinnor Shannon kvinnor  
-1,66 -1,66 -0,71 -0,71 -1,67 -1,67 -1,24 -1,24  
(-1,78)* (-1,88)* (-1,42) (-1,52) (-1,68)* (-1,85)* (-1,62)* (-1,79)* 

         

Styrelsens storlek -0,51 -0,51 -0,48 -0,48 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50  
(-5,03)*** (-3,37)*** (-5,36)*** (-3,51)*** (-5,12)*** (-3,40)*** (-5,17)*** (-3,42)*** 

Procent oberoende -0,04 -0,04 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06  
(-0,17) (-0,17) (-0,27) (-0,28) (-0,25) (-0,25) (-0,27) (-0,28) 

Dummy kvinnlig 

ordförande 
-0,25 -0,25 -0,38 -0,38 -0,28 -0,28 -0,29 -0,29 

 
(-1,10) (-0,92) (-1,73)* (-1,38) (-1,24) (-1,04) (-1,29) (-1,08) 

Styrelsemöte 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 (2,12)** (1,37) (2,16)** (1,38) (2,13)** (1,37) (2,14)** (1,37) 

Företagets storlek 0,39 0,39 0,37 0,37 0,39 0,39 0,39 0,39 

 (5,49)*** (3,95)*** (5,66)*** (3,94)*** (5,40)*** (3,91)*** (5,40)*** (3,90)*** 

Skuldsättningsgrad -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

 (-1,43) (-1,22) (-1,35) (-1,19) (-1,38) (-1,18) (-1,36) (-1,17) 

Konstant -3,18 -3,18 -2,71 -2,71 -3,09 -3,09 -3,01 -3,01 

 (-3,07)*** (-2,08)** (-3,04)*** (-1,95)** (-3,06)*** (-2,05)** (3,06)*** (-2,03)** 

 

  
0,22  0,22  0,22  0,22  

Durbin Watson 0,55  0,56  0,56  0,56  

Huber-White Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Newey-West HAC Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Observationer 465 465 465 465 465 465 465 465 

Antal Företag 93 93 93 93 93 93 93 93 

Antal tidsperioder 5 5 5 5 5 5 5 5 

Fördröjning av andel 

kvinnor med 1 år 
Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Årsdummy Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Slumpmässiga 

effekter 
Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Resultat från regression 1 med Pooled OLS och GLS med slumpmässiga effekter. I regressionerna korrigeras feltermer med Huber-White 
eller Newey-West metoder. T-statistikan anges inom parentes. Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % anges med ***,** och* respektive. 

𝑅2 
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Tabell 8 Resultat för ekvation 1; ROA 

 

I ekvation 1 kan man se ett negativt, signifikant samband mellan kvinnor i styrelsen och 

Tobin’s Q, mäter man dock företagets värde i ROA är sambandet fortfarande negativt, 

men resultatet är inte statistiskt signifikant på någon av nivåerna. Båda koefficienterna 

för företagets värde visar sig ha ett positivt och signifikant samband med storleken på 

företagen. 𝑅2 är o,22 för Tobin´s Q och 0,06 för ROA vilket tyder på att korrelationen 

mellan beroende och förklarande variablerna är låg och torde därför inte innehålla 

multikollinearitet. Durbin-Watson är närmare noll när beroende variabeln är Tobin’s Q, 

då visar resultatet ca 0,56 medan ROA ger ett Durbin-Watson om 1,82.  

Ekvation 1 
Estimeringsmetod OLS GLS OLS GLS OLS GLS OLS GLS 
Beroende variabel ROA 

Förklarande variabel Procent kvinnor Dummy kvinnor Blau kvinnor Shannon kvinnor 
 -0,02 -0,02 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 
 (-0,34) (-0,36) (0,03) (0,04) (-0,18) (-0,20) (-0,16) (0,18) 

         

Styrelsens storlek -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

 (-1,29) (-1,19) (-1,22) (-1,14) (-1,28) (-1,18) (-1,27) (-1,17) 

Procent oberoende -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 
 (-0,56) (-0,56) (-0,57) (-0,57) (-0,57) (-0,57) (-0,57) (-0,57) 

Dummy kvinnlig 

ordförande 
-0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

 (-0,33) (-0,34) (-0,42) (-0,43) (-0,37) (-0,38) (-0,38) (-0,39) 

Styrelsemöte -0,01 -0,01 -0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 
 (-1,39) (-1,12) (-1,33) (-1,08) (-1,37) (-1,11) (-1,37) (-1,11) 

Företagets storlek 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

 (2,89)*** (2,78)*** (2,97)*** (2,80)*** (2,94)*** (2,82)*** (2,97)*** (2,84)*** 

Skuldsättningsgrad -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 

 (-0,04) (-0,05) (-0,05) (-0,07) (-0,04) (-0,05) (-0,04) (0,05) 

Konstant -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 

 (-2,11)** (-1,96)** (-1,98)** (-1,86)* (-2,11)** (-1,95)** (-2,09)** (-1,94)* 

 
  

0,06  0,06  0,06  0,06  

Durbin Watson 1,82  1,82  1,82  1,82  

Huber-White Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Newey-West HAC Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Observationer 465 465 465 465 465 465 465 465 

Antal Företag 93 93 93 93 93 93 93 93 

Antal tidsperioder 5 5 5 5 5 5 5 5 

Fördröjning av andel 

kvinnor med 1 år 
Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Årsdummy Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Slumpmässiga 

effekter 
Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Resultat från regression 1 med Pooled OLS och GLS med slumpmässiga effekter. I regressionerna korrigeras feltermer med 

Huber-White eller Newey-West metoder. T-statistikan anges inom parentes. Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % anges med 

***,** och* respektive. 

𝑅2 
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I de följande två tabellerna, tabell 9 och 10, presenteras resultatet för ekvation 2 där 

kvinnorna i styrelsen fördröjts med ett år.  

Tabell 9 Resultat för ekvation 2; Tobin’s Q 

 

Sambandet mellan Tobin’s Q och samtliga koefficienter för kvinnliga 

styrelsemedlemmar är negativt men inte statistiskt signifikant och därför inte fullt 

pålitligt. Precis som i tabell 7 finns det i tabell 9 ett statistiskt signifikant på 1 procents 

nivå samband mellan Tobin’s Q och styrelsens och företagets storlek. Företagets värde 

kommer att sjunka då styrelsen ökar i mängd och stiga då storleken på företaget ökar. 

Dummy för kvinnlig ordförande har ett signifikant (på 10 procents nivå) negativt 

Ekvation 2 

Estimeringsmetod OLS GLS 
OLS GLS OLS GLS OLS GLS 

Beroende variabel TobinQ 

Förklarande variabel 𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕 𝒌𝒗𝒊𝒏𝒏𝒐𝒓𝒕−𝟏 𝑫𝒖𝒎𝒎𝒚 𝒌𝒗𝒊𝒏𝒏𝒐𝒓𝒕−𝟏 𝑩𝒍𝒂𝒖 𝒌𝒗𝒊𝒏𝒏𝒐𝒓𝒕−𝟏 𝑺𝒉𝒂𝒏𝒏𝒐𝒏 𝒌𝒗𝒊𝒏𝒏𝒐𝒓𝒕−𝟏 

 -0,28 -0,28 -0,49 -0,49 -0,72 -0,53 -0,60 -0,60 

 (-0,19) (-0,19) (-1,07) (-0,90) (-0,67) (-0,50) (-0,77) (-0,68) 

         

Styrelsens storlek -0,51 -0,51 -0,50 -0,50 -0,51 -0,53 -0,51 -0,51 

 (-4,81)*** (-3,29)*** (-4,78)*** (-3,29)*** (-4,79)*** (-4,72)*** (-4,77)*** (-3,28)*** 

Procent oberoende -0,05 -0,05 -0,06 -0,06 -0,06 -0,39 -0,06 -0,06 

 (-0,22)** (-0,24) (-0,29)* (-0,31) (-0,29) (-2,04)** (-0,30) (-0,32) 

Dummy kvinnlig 

ordförande 
-0,40 -0,40 -0,38 -0,38 -0,37 -0,27 -0,36 -0,36 

 (-1,79)* (-1,51) (-1,87)* (-1,46) (-1,78)* (-1,03) (-1,77)* (-1,42) 

Styrelsemöte 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 

 (2,04)** (1,36) (1,95)* (1,31) (2,00)** (1,10)** (1,98)** (1,33) 

Företagets storlek 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,38 0,37 0,37 

 (6,60)*** (4,23)*** (5,97)*** (4,01)*** (6,33)*** (6,14)*** (6,25)*** (4,10)*** 

Skuldsättningsgrad -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

 (-1,51) (-1,28) (-1,35) (-1,16) (-1,46) (-1,21) (-1,43) (-1,20) 

Konstant -3,03 -3,03 -2,71 -2,71 -2,96 -3,30 -2,91 -2,91 

 (-2,97)*** (-1,99)** (-2,39)** (-1,70)* (-2,80)*** (-2,69)*** (-2,69)*** (-1,86)* 

 
  

0,21  0,21  0,21  0,21  

Durbin Watson 0,55  0,55  0,55  0,55  

Huber-White Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Newey-West HAC Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Observationer 372 372 372 372 372 372 372 372 

Antal Företag 93 93 93 93 93 93 93 93 

Antal tidsperioder 4 4 4 4 4 4 4 4 

Fördröjning av andel 

kvinnor med 1 år 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Årsdummy Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Slumpmässiga 

effekter 
Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Resultat från regression 2 med Pooled OLS och GLS med slumpmässiga effekter. I regressionerna korrigeras feltermer med Huber-

White eller Newey-West metoder. P-värdet för T-statistikan anges inom parentes. Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % anges med 

***,** och* respektive. 

𝑅2 
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samband med Tobin´s Q det signifkanta sambandet försvinner dock när man gör en GLS 

estimering istället för OLS. Tobin´s Q kommer även att öka när styrelsen ökar sina 

styrelsemöten till antalet.  

I tabell 10 ges inga signifikanta resultat när det kommer till sambandet mellan ROA och 

kvinnor i styrelser. Alla koefficienter för förklarande variablerna är  dock negtiva, vilket 

tyder på att ROA skulle sjunka om kvinnliga andelen ökar i bolagets styrelse. Sambandet 

mellan ROA och företagets storlek fortsätter att vara signifikant (1 procent nivå) positivt 

efter fördröjningen. Utöver de ovannämnda syns det emellertid ett svagt statistiskt 

samband mellan ROA och styrelsemöten. 

Tabell 10 Resultat för ekvation 2; ROA 

Ekvation 2 
Estimeringsmetod OLS GLS OLS GLS OLS GLS OLS GLS 
Beroende variabel ROA 

Förklarande variabel 𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕 𝒌𝒗𝒊𝒏𝒏𝒐𝒓𝒕−𝟏  𝑫𝒖𝒎𝒎𝒚 𝒌𝒗𝒊𝒏𝒏𝒐𝒓𝒕−𝟏 𝑩𝒍𝒂𝒖 𝒌𝒗𝒊𝒏𝒏𝒐𝒓𝒕−𝟏 𝑺𝒉𝒂𝒏𝒏𝒐𝒏 𝒌𝒗𝒊𝒏𝒏𝒐𝒓𝒕−𝟏 

 -0,19 -0,19 -0,10 -0,1 -0,19 -0,19 -0,15 -0,15 

 (-1,45) (-1,40) (-1,46) (-1,5) (-1,41) (-1,41) (-1,41) (-1,43) 

         

Styrelsens storlek -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

 (-1,27) (-1,17) (-1,20) (-1,09) (-1,25) (-1,15) (-1,24) (-1,13) 

Procent oberoende -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 

 (-0,65) (-0,66) (-0,68) (-0,69) (-0,69) (-0,70) (-0,70) (-0,71) 

Dummy kvinnlig 

ordförande 
0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

 (0,32) (0,34) (0,01) (0,01) (0,28) (0,30) (0,27) (0,29) 

Styrelsemöte -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

 (-1,59) (-1,25) (-1,88)* (-1,43) (-1,68)* (-1,31) (-1,74)* (-1,34) 

Företagets storlek 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 

 (2,80)*** (2,75)*** (2,86)*** (2,77)*** (2,76)*** (2,72)*** (2,77)*** (2,72)*** 

Skuldsättningsgrad -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 

 (-0,01) (-0,01) (0,18) (0,24) (0,05) (0,07) (0,09) (-0,12) 

Konstant -0,26 -0,26 -0,20 -0,20 -0,25 -0,25 -0,24 -0,24 

 (-2,11)** (-1,96)** (-2,11)** (-1,80)** (-2,13)** (-1,94)* (-2,14)** (-1,91)* 

 
  

0,07  0,08  0,07  0,08  

Durbin Watson 1,84  1,85  1,84  1,84  

Huber-White Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Newey-West HAC Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Observationer 372 372 372 372 372 372 372 372 

Antal Företag 93 93 93 93 93 93 93 93 

Antal tidsperioder 4 4 4 4 4 4 4 4 

Fördröjning av andel 

kvinnor med 1 år 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Årsdummy Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Slumpmässiga effekter Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Resultat från regression 2 med Pooled OLS och GLS med slumpmässiga effekter. I regressionerna korrigeras feltermer med Huber-

White eller Newey-West metoder. P-värdet för T-statistikan anges inom parentes. Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % anges med 

***,** och* respektive. 

 

𝑅2 
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Ekvation 2 finner inga statistiskt signifikanta resultat mellan andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar och Tobin’s Q eller ROA. 𝑅2 uppgår till 0,21 när företagets värde 

mäts i Tobin’s Q och mellan 0,07 och 0,08 när ROA är beroende variabel, vilket kan 

tolkas som att resultatet är pålitligt på grund av att variablerna inte har en hög 

korrelation och därav inte består av multikollinearitet. Durbin-Watson testet ger 0,55 för 

Tobin’s Q och ca 1,84 för ROA, vilket tyder på att datasamplet inte lider av 

autokorrelation. 

För att sammanfatta ekvation 1 och 2 skiljer de sig rent generellt inte mycket från 

varandra. I och med fördröjningen av koefficienterna för kvinnliga styrelseledamöter, 

fortsätter sambandet till Tobin’s Q att vara negativt medan det statistiska sambandet 

försvinner.  När det kommer till ROA antar samtliga koefficienter för kvinnor negativa 

värden, oavsett om en fördröjning sker eller inte. Sambandet är inte statistiskt 

signifikant på någon nivå.  

När företagets värde mäts i Tobin’s Q genererar variablerna mer signifikanta resultat än 

då ROA är ett mått på företagets värde.  

Styrelsens storlek genererar ett negativt och starkt statistiskt signifikant resultat både 

före och efter en fördröjning när företagets värde mäts i Tobin’s Q. Detta kan tolkas som 

att om styrelsen ökar så kommer även företagets värde att öka. Orsaken till detta kan 

vara att större styrelser har förmågan att få mer saker gjorda och har en bättre 

beslutsfattarprocess som gynnar företaget. Sambandet mellan ROA och styrelsens 

storlek är även det negativt men inte statistiskt signifikant. Företagets storlek har, både 

före och efter en fördröjning av kvinnor i styrelsen, ett positivt och starkt statistiskt 

signifikant samband med både Tobin’s Q och ROA. Att sambandet är positivt mellan 

Tobin’s Q och företagets storlek kan vara för att de båda är baserade på marknadsvärdet. 

Rent generellt visar resultatet att en ökning av storleken på företaget, också skall ge en 

ökning i bolagsvärdet.  

Slutligen kan det konstateras att estimeringsmetoderna, OLS och GLS, inte nämnvärt 

skiljer sig i från varandra, vilket gör regressionerna pålitliga. I vissa fall försvinner det 

svaga statistiska sambandet för en variabel, när estimeringsmetoden ändrar. Dock skiljer 

sig OLS och GLS inte så mycket att resultatet skulle gå från att vara starkt signifikant till 

inget signifikant samband alls i samma ekvation. Durbin-Watson testet visar inte att 

regressionerna skulle innehålla autokorrelation vilket gör resultatet tillförlitligt.  
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Hypotes 1 som antar att andelen kvinnliga styrelsemedlemmar skulle ha en inverkan på 

företagets värde innefattar både signifikanta och osignifikanta resultat på Tobin’s Q och 

ROA. Sambandet mellan både Tobin’s Q och kvinnor i styrelser och ROA och kvinnor i 

styrelser är negativt men statistiskt osignifikant. Orsaken till att måtten på företagets 

värde emellanåt indikerar på olika slutledningar kan vara eftersom ROA beskriver det 

operativa värdet medan Tobin’s Q beskriver tillväxtmöjligheter för företaget. Eftersom 

𝐻0  endast kan förkastas om den bevisligen är falsk, kan 𝐻0 inte förkastas (Aktiesite 

2007). 

7.2 Kausalitet 

För att testa antagandet om att kvinnliga styrelsemedlemmar skulle söka sig till företag 

med högre värde genomgår variablerna ett kausalitetstest. Kausaliteten testas med en 1- 

årig fördröjning på Tobin’s Q och ROA. I tabell 11 och 12 presenteras resultaten som 

gjorts för ekvation 3 och som estimerats både med en OLS regression och med en GLS 

med slumpmässiga effekter. I tabell 11 presenteras resultaten för den fördröjda Tobin’s 

Q medan tabell 12 presenterar resultatet av det fördröjda ROA.  

Den förklarande variabeln, Tobin’s Q, visar i tabell 11 nedan en negativ inverkan på 

kvinnliga styrelsemedlemmar. Då Tobin’s Q ökar kommer andelen kvinnor i styrelser att 

minska. Sambandet är dock inte statistiskt signifikant på någon nivå. 

Företagets storlek och skuldsättningsgraden genererar statistiskt signifikanta resultat. 

Då företagets storlek växer, kommer andelen kvinnor i styrelsen också att öka. Det kan 

även tolkas som att kvinnliga styrelsemedlemmar söker sig till större företag. Då 

skuldsättningen ökar i ett företag kommer kvinnor i styrelser också att öka.  
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Tabell 11 Resultat för ekvation 3; Tobin’s Q 

 

Sambandet mellan ROA och koefficienterna för kvinnor i tabell 12 är till skillnad från 

Tobin’s Q positivt. Förutom koefficienten för dummy kvinnor finns det inget statistiskt 

signifikant samband. Dummyvariabeln för en kvinna eller fler visar ett positivt och 

signifikant på 5 och 10 procents nivå samband med ROA.  ROA har precis som Tobin’s 

Q signifikant, positivt samband med företagets storlek och skuldsättningsgraden.  

 

 

 

Ekvation 3 
Estimeringsmetod OLS GLS OLS GLS OLS GLS OLS GLS 

Beroende variabel Procent kvinnor Dummy kvinnor Blau kvinnor Shannon kvinnor 

𝑻𝒐𝒃𝒊𝒏𝑸𝒕−𝟏  -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 

 (-0,35) (-0,31) (-0,15) (-0,16) (-0,27) (-0,25) (-0,25) (-0,23) 

Styrelsens storlek 0,003 0,00 0,04 0,04 0,01 -0,01 0,01 0,01 

 (0,60) (0,44) (3,65)*** (2,71)*** (1,51) (1,09) (2,04) (1,49) 

Procent oberoende 0,00 0,00 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

 (0,26) (0,22) (-0,55) (-0,47) (-0,33) (-0,28) (0,49) (-0,42) 

Dummy kvinnlig 

ordförande 

0,10 0,10 0,07 0,07 0,09 0,09 0,11 0,11 

 (3,44)*** (2,70)*** (1,67)* (1,17) (3,83)*** (2,81)*** (3,66)*** (2,61)*** 

Styrelsemöte -0,00 -0,00 -0,01 -0,01 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 
 (-2,22)** (-1,83)* (-1,92)* (-1,65)* (-1,91)* (-1,63)* (-1,88)* (-1,62)* 

Företagets storlek 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

 (5,31)*** (3,70)*** (1,64)** (1,29) (4,78)*** (3,44)*** (4,26)*** (3,13)*** 

Skuldsättningsgrad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (2,07)** (1,93)* (2,31)** (2,05)** (2,26)** (2,03)** (2,31)** (2,06)** 

Konstant -0,09 -0,09 0,46 0,46 -0,03 -0,03 0,02 0,00 
 (-1,70)* (-1,27) (2,95)*** (2,49)** (-0,52) (-0,40) (0,28) (2,06)** 

 
  

0,18  0,14  0,18  0,17  

Durbin Watson 1,01  1,29  1,10  1,17  

Huber-White Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Newey-West HAC Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Observationer 372 372 372 372 372 372 372 372 

Antal Företag 93 93 93 93 93 93 93 93 

Antal tidsperioder 4 4 4 4 4 4 4 4 

Tidsdummy Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Slumpmässiga 

effekter 

Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Resultat från regression 3 med Pooled OLS och GLS med slumpmässiga effekter. I regressionerna korrigeras feltermer med 

Huber-White eller Newey-West metoder. P-värdet för T-statistikan anges inom parentes. Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 10 % 

anges med ***,** och* respektive. 

𝑅2 
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Tabell 12 Resultat för ekvation 3; ROA 

 

För att sammanfatta ekvation 3 ser man att variablerna antar negativa värden om 

företagets värde mäts i Tobin’s Q och positiva om det mäts i ROA. Eftersom 

koefficienterna inte är statistiskt signifikanta är resultatet opålitligt.  

Alla variablerna som mäter kvinnorna i styrelsen påverkas positivt av dummy variabel 

för kvinnlig ordförande, företagets storlek samt skuldsättningsgraden. Att företagets 

storlek har en positiv inverkan på företagets värde skulle kunna betyda att kvinnliga 

styrelsemedlemmar tenderar att söka sig till större bolag.  

Det högsta 𝑅2 som antas i ekvation 3 är 0,18, vilket inte är för högt för att variablerna 

skall vara korrelerade. Koefficienterna håller sig stabila genom ekvation 3 och båda 

estimeringsmetoderna. På grund av det och att de inte antar för hög autokorrelation eller 

multikollinearitet kan de tolkas som pålitliga.  

Ekvation 3 
Estimeringsmetod OLS GLS OLS GLS OLS GLS OLS GLS 
Beroende variabel Procent kvinnor Dummy kvinnor Blau kvinnor Shannon kvinnor 

𝑹𝑶𝑨𝒕−𝟏 0,01 0,01 0,11 0,12 0,03 0,03 0,05 0,05 

 (0,78) (0,77) (2,01)** (1,89)* (1,36) (1,33) (1,58) (1,54) 

Styrelsens storlek 0,00 0,00 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 

 (0,67) (0,49) (3,51)*** (2,66)*** (1,53) (1,11) (2,02) (1,49) 

Procent oberoende 0,00 -0,07 -0,03 -0,03 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 

 (0,22) (0,19) (-0,66) (-0,57) (-0,41) (-0,35) (-0,58) (-0,51) 

Dummy kvinnlig 

ordförande 

0,10 0,10 0,07 0,07 0,08 0,08 0,10 0,10 

 (3,28)*** (2,60)*** (1,73)* (1,23) (3,70)*** (2,80)*** (3,57)*** (2,62)*** 

Styrelsemöte -0,00 -0,00 -0,01 -0,01 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 

 (-2,19)** (-1,89)* (-1,86)* (-1,65)* (-1,85)* (-1,65)* (-1,81)* (-1,63)* 

Företagets storlek 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

 (5,23)*** (3,68)*** (1,65)* (1,30) (4,72)*** (3,44)*** (4,21)*** (3,13)*** 

Skuldsättningsgrad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (1,78)* (2,22)** (2,23)** (2,72)*** (2,04)** (2,51)** (2,12)** (2,61)*** 

Konstant -0,09 -0,09 0,47 0,47 -0,03 -0,03 0,03 0,03 

 (-1,61)* (-1,22) (3,02)*** (2,60)*** (-0,46) (-0,36) (0,33) (0,27) 

 
 

0,18  0,13  0,17  0,17  

Durbin Watson 1,00  1,25  1,09  1,15  

Huber-White Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Newey-West HAC Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Observationer 372 372 372 372 372 372 372 372 

Antal Företag 93 93 93 93 93 93 93 93 

Antal tidsperioder 4 4 4 4 4 4 4 4 

Tidsdummy Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Slumpmässiga 

effekter 

Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Resultat från regression 3 med Pooled OLS och GLS med slumpmässiga effekter. I regressionerna korrigeras feltermer med 

Huber-White eller Newey-West metoder. P-värdet för T-statistikan anges inom parentes. Signifikansnivåerna 1 %, 5 % och 

10 % anges med ***,** och* respektive. 

𝑅2 
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Det har i detta avsnitt testats om kvinnliga styrelseledamöter söker sig till företag med 

bättre värde, dvs. om sambandet mellan andelen kvinnor i styrelser och företagets värde 

skulle vara kausalt. Det påträffas inga statistiskt signifikanta resultat mellan företagets 

värde och beroende variablerna för kvinnliga styrelsemedlemmar. På grund av det kan 

𝐻0 inte förkastas för hypotes 2. 

Slutsats 

Efter att ha gjort tre ekvationer och testat huruvida det finns ett samband mellan 

kvinnliga styrelsemedlemmar och företagets värde, kan följande konstateras. Kvinnor i 

styrelsen har en negativ effekt på företagets värde, men sambandet är inte signifikant. 

På grund av att det inte finns ett klart samband, kan noll hypotesen inte förkastas och 

därför kan slutsatsen dras att denna undersökning inte finner något samband mellan de 

två variablerna.  

7.3 Resultaten i jämförelse med tidigare studier 

Resultatet i denna undersökning är i enighet med tidigare studier. Rose (2007), Randøy 

et al. (2005), Adams och Ferreira (2009) samt Shrader et al. (1997) kunde alla i sina 

undersökningar dra konklusionen att det inte finns något samband mellan kvinnliga 

styrelsemedlemmar och företagets värde. Likt Rose (2007), undersöker denna studie 

företag listade i ett nordiskt land vars bolagsstyrelser inte är reglerade av en lag om 

könskvotering. Ahern och Dittmar (2011) däremot, vars studie är baserad på ett 

datasampel som är reglerat av en kvotlag fann ett negativt och statiskt signifikant 

samband mellan kvinnliga styrelsemedlemmar och företagets värde. Denna 

undersökning fann, i enighet med Adams och Ferreira (2009) och Rose (2007) ett 

minustecken framför de förklarande variablerna, men till skillnad från Ahern och 

Dittmar är resultaten inte statistiskt signifikanta.  

Erhardt et al. (2003) kom fram till totalt motstridiga slutsatser än denna undersöknings 

resultat. De fann ett signifikant positivt samband och kunde dessutom dra slutsatsen att 

kvinnor bidrar med kreativitet och god innovationsförmåga. Kotiranta et al. (2007) fann 

en positiv korrelation mellan andelen kvinnor i styrelsen och företagets värde. Trots att 

denna undersökning också studerat finländska marknaden är resultaten motstridiga. En 

orsak till skillnaderna i resultaten skulle kunna vara att Kotiranta et al. (2007) studerat 

aktiebolag och använt sig av ett mycket större datamaterial.  
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I enighet med majoriteten av tidigare studier har denna undersökning använt Tobin’s Q 

och ROA som mått på företagets värde. (Adams och Ferreira 2009; Ahern och Dittmar 

2009; Carter et al. 2010) Men till skillnad från tidigare studier har denna undersökning 

använt fyra olika mått på kvinnliga styrelseledamöter, de två vanligaste som återspeglas 

i så gott som alla tidigare forskningar är procentandelen kvinnor och dummy för 

åtminstone en kvinna. Denna undersökning har även använt Blaus och Shannons 

diversitetsindex för att få så pålitliga resultat som möjligt, dessa två mått på kvinnor i 

styrelsen finns även i Campbell och Minguez-Veras studie från år 2007.  

7.4 Undersökningsproblematik 

När det kommer till möjliga problem med ekvationsmodellerna och datamaterialet finns 

det några brister, som emellanåt förekommer och gör resultatet mindre tillförlitligt. Ett 

problem är att observationerna är för få jämfört med andra marknader där börsnoterade 

bolag är fler till antalet, exempelvis New York Stock Exchange. Tidigare studier som 

kommit fram till signifikanta resultat har nämligen använt sig av ett mycket större 

datamaterial. Dessutom är tidsperioden kort och innefattar år då andelen kvinnliga 

styrelsemedlemmar stigit onaturligt mycket. Den höga ökningen av kvinnliga 

styrelsemedlemmar har berott på regeringens rekommendationer om 40 procent 

kvinnor i börsnoterade bolags styrelser. Situationen skulle ha kunnat se annorlunda ut 

om det inte vore på grund av rekommendationerna. Tidsperioden innefattar fem år i 

denna undersökning och de regressioner som har en fördröjning på andelen kvinnor 

innefattar endast fyra år. Om tidsperioden vore längre skulle kausalitetstestet kunna 

göras i längre utsträckning och generera eventuella signifikanta resultat.  

Övriga problem som denna undersökning stått inför är brister i variablernas värden. 

Datasamplet är inte normalfördelat och består av heteroskedasticitet. För att minska på 

normalfördelningen har de drabbade variablerna logaritmerats. Heteroskedasticiteten 

har testats och förhindrats med Huber-White och Newey-West metoden. Den har 

dessutom botats till en viss del med GLS regressioner och användningen av flera 

förklarande variabler. Eftersom variablerna behandlats med diverse funktioner kan det 

antas att de inte påverkar resultatets trovärdighet men modellen är fortfarande inte helt 

och hållet BLUE. 
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8 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 

Den kvinnliga representationen i bolagsstyrelser är ett mycket aktuellt och omdiskuterat 

ämne. Vissa talar om ett glastak, som hindrar kvinnor från att avancera i sina karriärer 

just för att de är kvinnor. Andra talar om könskvoteringar, för att med tvång få in fler 

kvinnor i styrelserna och på samma gång förbise deras kompetens och erfarenhet. Syftet 

med denna undersökning är att ta reda på om andelen kvinnliga styrelsemedlemmar har 

en inverkan på företagets värde, för om det skulle ha det, skulle det vara en morot för 

företag att rekrytera fler kvinnor till både ledande poster och till sina styrelser. Denna 

undersökning presenterar teoretiska begrepp, redogör för tidigare studier, hur läget ser 

ut i Finland och i världen idag, för att sedan avslutas med beskrivning av 

ekvationsmodeller och slutligen en analys av resultatet. 

Datamaterialet som används är alla bolag listade på Helsingforsbörsen. Trettiofyra 

företag har fallit bort pga. av att de antingen blivit börsnoterade under tidsperioden eller 

för att de fungerar inom finansbranschen, vilket gör att det slutliga datasamplet består 

av 93 bolag. En Pooled ordinary least squares modell och en Generalized least squares 

modell har gjorts till tre skilda ekvationer. Som mått på företagets värde används Tobin’s 

Q och ROA, medan andelen kvinnor mäts som procentandelen kvinnor, dummyvariabel 

för en kvinna eller fler, Blaus diversitetsindex och Shannons diversitetsindex. I den första 

ekvationen mäts de olika variablerna med varandra, medan i den andra ekvationen 

fördröjs koefficienterna för kvinnor med ett år för att få fram så sanningsenliga resultat 

som möjligt. Den tredje ekvationen är ett kausalitetstest som mäter sambandet från ett 

omsvängt perspektiv. Där har Tobin’s Q och ROA fördröjts med ett år.  

Resultatet visar statistiskt signifikanta samband mellan företagets värde och företagets 

storlek på 1 procents nivå. Detta betyder i praktiken att när företaget växer med en enhet, 

kommer företagsvärdet att öka. Styrelsens storlek har även den ett signifikant samband 

med företagets värde mätt i Tobin’s Q, men till skillnad från företagets storlek kommer 

bolagets värde att sjunka när storleken på styrelsen ökar med en enhet.  

Resultatet visar att koefficienterna för kvinnliga styrelsemedlemmar är mestadels 

negativt i både OLS och GLS regressionerna samt i kausalitetstestet och är i nästan alla 

fall inte statistiskt signifikant. Av de variabler som visar ett statistiskt signifikant p-värde 

antar majoriteten ett negativt värde, vilket skulle tyda på att när andelen kvinnor ökar 

kommer företagets värde att sjunka. Detta skulle tyda på att ju fler kvinnor ett bolag har 

i sin styrelse, desto sämre blir företagets värde. I och med att undersökningens resultat 
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inte är statistiskt signifikant, finner denna studie inget samband mellan andelen 

kvinnliga styrelsemedlemmar och företagets värde. Det är därför av stor betydelse att 

företag rekryterar medlemmar till sina styrelser på grund av deras kompetens och inte 

på grund av vilket kön de har.  

8.1 Rekommendationer till framtida studier 

Eftersom resultaten inte var helt och hållet statistiskt signifikanta i denna undersökning 

behövs vidare forskning inom ämnet. Tidsperioder, som är så pass långa att de omfattar 

både finanskriser, olika länders könskvoteringar och år då det kan antas att andelen 

kvinnor inte påverkats onaturligt mycket, torde undersökas.  Vidare forskning skulle 

även kunna innehålla ett större datasampel, exempelvis samtliga företag listade på de 

nordiska börserna. Vidare kan andra variabler än ROA och Tobin’s Q användas som mått 

på företagets värde, exempelvis ROI och ROE. Ekvationerna kunde eventuellt innehålla 

företagets tillväxt som en förklarande variabel.  

Utöver att undersöka om andelen kvinnliga styrelsemedlemmar har ett samband med 

företagets värde kunde vidare forskning fokusera på fler djupare aspekter. Till exempel 

om kvinnor söker sig till vissa branscher eller till specifika styrelsekommittéer eller vad 

det är i praktiken som kvinnor gör/inte gör för att skapa mervärde i styrelsen. Vidare 

kunde det även undersökas om det finns signifikanta samband mellan företagets värde 

och styrelsemedlemmarnas ålder och nationalitet. Det kunde även fokuseras mer på 

fördröjningen av kvinnliga styrelsemedlemmar. Exempelvis kunde det göras en 

undersökning, där man jämför en 1-års fördröjning med en 5-års fördröjning och vidare 

studera när i tiden kvinnornas arbete i styrelsen syns på bolagets värde och resultat.  

Om det genom vidare forskning skulle kunna bevisas att det finns en positiv förändring 

i företagets värde när andelen kvinnliga styrelsemedlemmar ökar är det en motivering 

till att rekrytera fler kvinnor till finländska bolagsstyrelser och därmed krossa glastaket. 
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BILAGA 1 BOLAG I DATAMATERIALET 

Bolag     Bransch     

Afarak Group    Basindustri 

Ahlstrom-Munksjö   Basindustri 

Alma Media    Konsumenttjänster 

Amer Sports     Konsumenttjänster 

Apetit     Konsumenttjänster 

Aspo     Industriprodukter och -tjänster 

Aspocomp Group   Industriprodukter och -tjänster 

Atria      Konsumtionsvaror 

Basware    Teknologi 

Biohit      Hälsovård 

Bittium    Teknologi 

Cargotec    Industriprodukter och -tjänster 

Componenta    Industriprodukter och -tjänster 

Cramo     Industriprodukter och -tjänster 

Digia     Teknologi 

Digitalist Group (fd. Ixonos)  Teknologi 

Dovre Group    Industriprodukter och -tjänster 

Efore     Industriprodukter och -tjänster 

Elecster     Industriprodukter och -tjänster 

Elisa     Telekommunikationstjänster 
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Etteplan    Industriprodukter och tjänster 

Exel Composites   Industriprodukter och -tjänster 

Finnair    Konsumenttjänster 

Fiskars     Konsumtionsvaror 

Fortum    Tjänster av allmänt intresse 

F-Secure    Teknologi 

Glaston    Industriprodukter och -tjänster 

HKScan     Konsumtionsvaror 

Honkarakenne   Konsumtionsvaror 

Huhtamäki    Industriprodukter och -tjänster 

Ilkka-Yhtymä    Konsumenttjänster 

Incap     Industriprodukter och -tjänster 

Innofactor    Teknologi  

Kemira     Basindustri 

Keskisuomalainen   Konsumenttjänster 

Kesko     Konsumenttjänster 

Kesla     Industriprodukter och -tjänster  

Kone     Industriprodukter och -tjänster 

Konecranes    Industriprodukter och -tjänster 

Lassila & Tikanoja   Industriprodukter och -tjänster 

Lemminkäinen   Industriprodukter och -tjänster 

Marimekko    Konsumtionsvaror 
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Martela    Konsumtionsvaror 

Metso     Industriprodukter och -tjänster 

Metsä Board    Basindustri 

Neo Industrial    Industriprodukter och -tjänster 

Neste     Olja och gas 

Nokia     Teknologi 

Nokian Renkaat   Konsumtionsvaror 

Nurminen Logistics   Industriprodukter och -tjänster 

Olvi      Konsumtionsvaror 

Oriola      Hälsovård 

Orion      Hälsovård 

Outokumpu    Basindustri 

Outotec    Industriprodukter och -tjänster 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino  Konsumenttjänster 

Ponsse     Industriprodukter och -tjänster 

Pöyry     Industriprodukter och -tjänster 

QPR Software    Teknologi 

Raisio      Konsumtionsvaror 

Ramirent    Industriprodukter och -tjänster 

Rapala VMC    Konsumtionsvaror 

Raute     Industriprodukter och -varor  

Restamax    Konsumenttjänster 
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Revenio Group   Industriprodukter och -tjänster 

Saga Furs    Konsumtionsvaror     

Sanoma    Konsumenttjänster 

Scanfil     Industriprodukter och -tjänster 

Solteq     Teknologi 

Soprano    Konsumenttjänster 

SRV Yhtiöt    Industriprodukter och -tjänster 

SSH     Teknologi 

Stockmann    Konsumtionsvaror 

Stora Enso    Basindustri     

Suominen    Konsumtionsvaror    

Tecnotree    Teknologi 

Teleste     Teknologi  

Telia Company   Telekommunikationstjänster 

Tieto     Teknologi 

Tikkurila    Industriprodukter och -tjänster 

Trainers’ House   Teknologi 

Tulikivi    Industriprodukter och -tjänster 

UPM     Basindustri    

Uponor    Industriprodukter och -tjänster 

Uutechnic Group   Industriprodukter och -tjänster 

Vaisala     Industriprodukter och -tjänster   
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Valmet     Industriprodukter och -tjänster 

Valoe     Industriprodukter och -tjänster 

Viking Line    Konsumenttjänster    

Wulff-Yhtiöt    Industriprodukter och -tjänster 

Wärtsilä    Industriprodukter och -tjänster 

YIT     Industriprodukter och -tjänster 

Yleiselektroniikka   Industriprodukter och -tjänster  

(Kauppalehti 2017, Vuosikertomukset 2017)   
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BILAGA 2 BORTLÄMNADE BOLAG FRÅN DATAMATERIALET 

Bolag     Orsak 

Aktia Pankki    Finansbranschen 

Asiakastieto Group   Listat 27.3.2015 

CapMan     Finansbranschen 

Caverion     Listat 1.7.2013 

Citycon     Finansbranschen 

Consti Yhtiöt    Listat 11.12.2015 

Endomines    Listat 14.5.2013 

DNA     Listat 30.11.2016 

eQ      Finansbranschen 

Evli Pankki    Finansbranschen 

Investors House   Finansbranschen 

Kamux     Listat 12.05.2017 

Kotipizza Group   Listat 7.7.2015 

Lehto Group    Listat 28.04.2016 

Nordea     Finansbranschen 

Norvestia     Finansbranschen 

Orava Asuntorahasto   Finansbranschen 

Panostaja     Finansbranschen 

Pihlajalinna    Listat 4.6.2015 

Qt Group    Listat 2.05.2016 

Robit     Listat 21.05.2015 

Rovio Entertainment   Listat 29.9.2017 

Sampo     Finansbranschen 

Sievi Capital     Finansbranschen 

Siili Solutions    Listat 15.10.2012 
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Silmäasema    Listat 9.6.2017 

Sotkamo Silver   Listat 17.7.2012 

Sponda     Finansbranschen 

SSAB     Listat 1.8.2014 

Suomen Hoivatilat   Finansbranschen 

Taaleri     Listat 24.4.2013 

Talenom    Listat 11.6.2015 

Technopolis    Finansbranschen 

Terveystalo     Listat 11.10.2017 

Tokmanni Group   Listat 29.4.2016 

Ålandsbanken    Finansbranschen  

(Kauppalehti 2017, Vuosikertomukset 2017) 

 

 


