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Sammanfattning 
 

Rapportens titel  Vem tjänar på jämställdhet? - En undersökning om 
hur kvinnor på ledande positioner inom IT-sektorn 
påverkar företagens prestation 

 
Seminariedatum 2007-06-08  

 
Ämne/kurs FEK 582 Kandidatuppsats, Finansiering, 10 p. 

 
Författare Gustaf Andersson, Johan Leffler, Joakim Rapp. 

 
Handledare Tore Eriksson. 

 
Nyckelord Jämställdhet, styrelse, ledning, resultat,
 omsättning per anställd, soliditet, TSR. 

 
Syfte Syftet är att klargöra om det finns ett samband 

mellan antalet kvinnor i styrelse respektive 
ledningsgrupp och hur företaget presterar samt hur 
dess kapitalstruktur är uppbyggd. 
 

Metod Uppsatsen består av kvantitativ primärdata insamlad 
och analyserad utifrån en deduktiv metod. 
Resultaten presenteras i form av regressions-
analyser. 
 

Teoretiska perspektiv Teorierna i uppsatsen behandlar undersöknings-
 variablerna resultat efter finansiella poster, 
 omsättning per anställd, soliditet och TSR. 
 Dessutom behandlas teorier om styrelser och 
 ledningsgrupper samt jämställdhet inom desamma. 

 
Empiri Empirin presenteras som multipla regressioner 
 gjorda på paneldata insamlad från årsredovisningar. 

 
Slutsatser Det finns signifikans i vår undersökning för att ökad 

andel kvinnor i styrelser leder till en ökning av 
resultatet efter finansiella poster men en minskning 
av total avkastning för aktieägare. 

 



2 

Abstract 
 
Title Who gains from sexual equiality? – A paper on how 

women in leading positions within the IT-sector 
affect the performance of companies 

 
Seminarie date 2007-06-08 
 
Course FEK 582 Bachelor thesis in business administration, 

10 Swedish credits (15 ECTS). 
  
Authors Gustaf Andersson, Johan Leffler, Joakim Rapp. 
 
Advisors Tore Eriksson. 
 
Keywords Sexual equality, board, management, profit, net 

sales per employee, equity/assets, TSR. 
 
Purpose The purpose is to find out whether there is a 

connection between the proportion of women in 
companies’ boards and management respectively, 
and how the companies perform, as well as their 
capital structure. 

 
Methodology The paper consists of data collected from annual 

reports, analyzed with a linear regression. 
 
Theoretical perspectives The theoretical framework consists of theories about 

our research variables profit after financial items, 
net sales per employee, equity/assets and TSR. 
Furthermore it contains theories about boards and 
management as well as sexual equality. 

 
Empirical foundation The empirical investigation will be presented as a 

number of regression analyses.  
 
Conclusions There are significant results indicating that an 

increased proportion of women in companies’ 
boards lead to an increase in profit but a decrease in 
total shareholder return. 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till vårt ämnesval, en 

problematisering kring temat som leder till en frågeställning och slutligen till ett 

syfte. 

1.1 Bakgrund 

Det pågår ständigt en debatt i media om hur politikerna ska gå till väga för att öka 

jämställdheten i företagens ledningar och styrelser. Hot om kvotering och andra 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder har inte gjort att andelen kvinnor ökat i någon 

större utsträckning då dagens företag fortfarande inte är jämställda. Idag består 

hela 83 % av börsbolagens styrelser av män1 och andelen kvinnliga chefer i 

näringslivet är 25 %, vilket är en minskning sedan maj 2004 med 7 

procentenheter. Media- och telecomföretagen står för den största minskningen 

som var på hela 4 procentenheter det senaste året.2 Det kan vara ett problem att så 

stor del av rekryteringsprocessen inriktar sig till en sådan liten del av 

befolkningen. Att inte rekrytera kvinnor gör att vi begränsar oss till lite mindre än 

halva Sveriges begåvningsreserv. Så här skriver den förra vänsterledaren Gudrun 

Schyman och frilansjournalisten Mia Odabas:3 

 
Fler kvinnor i bolagens styrelser ökar företagens lönsamhet. Dagens sneda 
könsfördelning är ett problem som varken näringslivet eller samhället har råd 
med. Vi har nu köpt aktier i tio av de största svenska bolagen och skrivit brev 
till valberedningarna och frågat vad de gör för att få en bättre blandad styrelse. 
Svaren ämnar vi offentliggöra. Vi ska också besöka alla tio bolagsstämmorna 
som aktieägare och tala för vår sak. Bolagen har inte råd att tacka nej till vårt 
erbjudande. 

 

De senaste månaderna har diskussionen i media utvecklats med Gudrun Schyman 

i spetsen till att ökad jämställdhet i företags ledning och styrelse inte bara är ett 

mål i sig utan att jämställdhet även påverkar företagens resultat positivt. Enligt 

Gudrun Schyman skulle det alltså uppstå en win-winsituation då det finns en 

samhällsvinst med ökad jämställdhet samtidigt som företagens resultat förbättras. 

                                                 
1 Schyman, Gudrun. & Odabas, Mia, ”Köp aktier för att öka jämställdheten”. Dagens Nyheter 
(2007) 
2 Laurin, Johanna & Renstig, Monica, "Färre kvinnliga chefer i det svenska näringslivet”, Dagens 
Nyheter (2007) 
3 Schyman, Gudrun. & Odabas, Mia, ”Köp aktier för att öka jämställdheten”. Dagens Nyheter 
(2007) 
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Tidigare studier har lagt större vikt vid jämställdhet än vid hur företagen påverkas 

av jämställdheten4. Vi tycker att det här uppstår en kunskapslucka då tidigare 

studier inte fokuserar tillräckligt på företagens ekonomiska resultat. Vi vill 

undersöka hur det är med sanningshalten i Gudrun Schymans påståenden. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Ett företags utveckling påverkas av många olika mikro- respektive 

makroekonomiska faktorer. Vad kan ledningen och styrelse göra för att på bästa 

sätt styra effekterna av dessa faktorer? Och är det ledningen eller styrelsen som 

har störst möjlighet att påverka dessa? Hur lång tid tar det innan alla de beslut 

som tas ger effekt på kort och lång sikt? Det finns inget lätt svar på frågorna, men 

man kan dock säga att olika företags förmåga att styra dessa faktorer skiljer sig åt. 

Kan man även se att det finns någon skillnad mellan kvinnors och mäns förmåga 

att styra dessa? Det kan vara svårt att mäta prestation och framförallt att mäta vem 

som presterar. Att ett kön skulle vara bättre än det andra på lednings- och 

styrelsearbete råder det delade meningar om. Gudrun Schyman är övertygad att 

ökad jämställdhet i företagen även skulle gynna företagens utveckling.  

 

I en ideal värld är det alltid rätt person på rätt position i styrelse och ledning. Hur 

är det idag, är det en ideal värld och sitter rätt person på rätt position? Om detta 

stämmer så är även könsfördelningen utifrån ett marknadsperspektiv optimal. 

Marknaden är dock aldrig perfekt.5 

 

Finns det könstypiska egenskaper, om ja, är det på grund av olika erfarenheter, 

värderingar, kulturella eller biologiska skillnader? Om dessa skillnader finns, 

gynnar det i så fall företagens prestationer? 

 

Vi vill undersöka huruvida det finns något samband mellan å ena sidan ökad 

mängd kvinnor i styrelse respektive ledningsgrupp och å andra sidan hur 

företagets styrning, dess omsättning och dess resultat förändras. 

                                                 
4 ”Kvinnor på toppen - självklarhet”. Women to the Top [Online] 
5 Arnold, Glen, Corporate Financial Management (2005), s. 684. 
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1.3 Frågeställning 

Jämställdhetsdebatten i styrelser och ledning har fått stor medial uppmärksamhet, 

detta sådde ett frö hos oss som grott med hjälp av vår problemformulering fram 

till följande frågeställning: 

 

Påverkar andelen kvinnor i styrelsen respektive ledningsgrupp ett 

antal prestationsmått? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att klargöra om det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelse 

respektive ledningsgrupp och hur företagen presterar samt hur deras 

kapitalstruktur är uppbyggd. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till alla börsnoterade svenska bolag inom en specifik 

bransch. För att undersökningen ska bli relevant anser vi att jämförelsen bör ske 

mellan svenska bolag, då dessa arbetar under samma lagar och regleringar. 

Dessutom skulle en jämförelse om jämställdhet mellan länder blir missvisande på 

grund av kulturella skillnader. Sverige är ett land som anses vara långt framskridet 

gällande jämställdhet och därför tycker vi att Sverige är extra intressant ur 

forskningssynpunkt. Vidare är uppsatsskribenterna från Sverige och vi är därför 

mest intresserade av förhållandena här, inte minst eftersom debatten som väckt 

vår frågeställning rör svenska företag. 

 

Börsnoterade bolag har en större redovisningsplikt vilket gör datainsamlingen 

lättare än om det varit onoterade företag. Datainsamlingen hade dessutom blivit 

allt för omfattande om vi valt alla bolag, även om vi begränsat oss till en viss 

bransch. Det kan även finnas en risk att bortfallet hade blivit för stort om vi valt 

onoterade bolag på grund av svårigheter med informationstillgänglighet. Till 

skillnad från andra undersökningar har vi dock valt att inte begränsa oss endast till 

Large Cap, för att få en större population i vår undersökning, då vi vill begränsa 

oss till en bransch. Urvalet kommer alltså att bestå av alla börsnoterade företag 
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inom en viss bransch. Anledningen till att vi väljer ut en viss bransch är för att vi 

vill ha företag som jobbar utifrån liknande förutsättningar och opererar på samma 

marknad och därmed påverkas på samma sätt av konjunktursvängningar. 

 

Vi har valt att studera IT-branschen, en bransch där andelen kvinnor är och har 

varit liten, men jämställdheten är på väg åt rätt håll.6 Urvalet av börsnoterade 

företag inom IT-branschen är dessutom tillräckligt stort för att undersöka om det 

finns något samband eller ej, vilket inte är fallet med många andra branscher. Vi 

har valt att se på företagen under en 5-årsperiod då vi är mest intresserade av att se 

förändringen i de olika undersökningsvariablerna. Dessutom anser vi att 5 år är en 

lämplig tidsrymd, särskilt eftersom många företag inte varit verksamma under en 

längre period, men även för att urvalet ska vara hanterbart.  

 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen är ekonomistuderande, då viss kunskap inom ekonomi är lämpligt för 

att till fullo förstå uppsatsen. Utöver ekonomistuderande kan uppsatsen vara 

intressant för aktieägare och chefer i svenska aktiebolag, i synnerhet IT-bolag, 

samt studenter inom genusvetenskap och andra människor med intresse för ämnet. 

                                                 
6 Lundberg, Carina, Folksams Jämställdhetsindex 2006 [Online] 
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Kapitel 2 - Metod 

I detta kapitel ger vi en beskrivning av hur vårt arbete är upplagt. Här förklaras 

vilken data som samlats in och hur. 

 

Kapitel 4 – Teori 

I kapitel 4 kommer vi att presentera de teorier vi anser är relevanta för 

undersökningen, såsom företagsekonomiska teorier, jämställdhet och 

skillnader respektive likheter mellan manligt och kvinnligt ledarskap. 

Kapitel 5 – Empiri 

I denna del kommer vi att presentera en sammanställning av det fakta 

undersökningen bygger på. Den kommer att vara i form av en aggregerad 

regression.

Kapitel 6 – Analys 

Här kommer vi att ge en presentation av det empiriska resultatet i form av 

tabeller och diagram. Vi kommer också att ge en tolkning av resultatet utifrån 

de teorier vi beskrivit. 

Kapitel 7 – Slutsats 

Slutligen kommer vi att ge våra egna reflektioner av resultatet från vår analys. 

Vi kommer också att göra en återkoppling till vår frågeställning. 

Kapitel 3 – Praktisk referensram 

Detta kapitel kommer att innehålla en beskrivning av de områden uppsatsen 

berör. Här kommer även att finnas en kort historisk redogörelse för den 

bransch vi valt. 

1.7 Disposition 
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2 Metod 

Metodavsnittet syftar till att beskriva hur uppsatsen har genomförts, hur data har 

samlats in och hur denna har analyserats. Empirin i uppsatsen är sedan en direkt 

följd av arbetet som beskrivs här.  

2.1 Undersökningsmetod 

2.1.1 Induktion och deduktion 

Deduktivt angreppssätt är den vanligaste metoden inom samhällsvetenskaplig 

forskning.7 Den innebär att man utifrån teorier formar en hypotes som sedan 

ligger till grund för insamlingen av data och den efterföljande analysen av 

resultatet. Det är även denna metod vi valde att använda oss av i vårt arbete. Efter 

att empirin presenterats kommer vi dock att använda oss av ett induktivt 

angreppssätt, det vill säga den omvända metoden, för att med hjälp av resultatet 

undersöka vilka teorier som stämmer överens med det faktiska förhållandet i 

praktiken.  

2.1.2 Kvantitativ- och kvalitativ metod 

I vårt arbete har vi använt oss av kvantitativ metod, då undersökningen utgörs av 

en statistisk undersökning från ett stort datamaterial. Vår kvantitativa ansats 

bestod i att vi har samlat in data om en mängd IT-bolag noterade på 

Stockholmsbörsen utifrån framförallt deras årsredovisningar, så kallad 

dokumentanalys av offentliga dokument.8  

2.1.3 Sekundär- och primärdata 

Att använda sig av sekundärdata innebär, till skillnad från att använda primärdata, 

att man inte själv samlat in och sammanställt den data man använt. I vår 

undersökning sökte vi till en början sekundärdata för att minska vår 

arbetsbelastning när det gällde den mekaniska insamlingen av information från 

årsredovisningar och liknande rapporter. Dock insåg vi snart att sådan forskning 

inte fanns att tillgå i vårt valda område som tillgodosåg de kriterier vi hade satt 

                                                 
7 Bryman, Alan & Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) 
8 Ibid. 
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upp. All data i vårt arbete utgörs därför av primärdata, insamlad från 

årsredovisningar. 

2.2 Definitioner 

2.2.1 Jämställdhet 

Termen jämställdhet använder vi för att beskriva den relativa mängden män och 

kvinnor i en grupp, mer specifikt koncernstyrelse respektive koncernledning. 

Mindre dominans av ett kön i gruppen betyder högre jämställdhet. Maximal 

jämställdhet uppnås således när andelen kvinnor i den observerade gruppen är lika 

stor som andelen män. 

 

2.3 Undersökningsvariabler 

2.3.1 Beroende variabler 

För att kunna mäta olikheter i företagen i undersökningen har vi valt ut ett antal 

variabler som vi anser bäst belyser de skillnader vi hoppas kunna påvisa. I 

analysen använder vi oss av ett antal nyckeltal som ett mått för att visa hur 

företaget utvecklas i förhållande till sina tidigare resultat. Med bakgrund av detta 

har vi valt att ställa upp fyra skilda regressioner, med var sin beroende variabel, 

vilka är som följer: 

 

• TSR – Total Shareholder Return (Total avkastning för aktieägare) 

• Förändring i resultat efter finansiella poster  

• Soliditet 

• Relativ förändring i omsättning per anställd 

 

Dessa nyckeltal förklaras närmre i kapitel tre, här presenteras bara en kort 

motivering till våra val.  

 

TSR använder vi för att det ger det, i vårt tycke, mest korrekta måttet på 

avkastning för aktieägarna då det inkluderar både utdelning och kursutveckling. 

Resultatet efter finansiella poster används för att inte resultatet ska störas av 
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bokslutsdispositioner och skatt. Soliditet är ett mått på hur stor andel av 

tillgångarna som finansierats via eget kapital istället för lån. Det är en utmärkt 

indikator på hur företaget valt att lägga upp sin kapitalstruktur och förändringen i 

denna över tid visar på hur företaget väljer att utveckla sin kapitalstruktur allt 

eftersom företaget mognar. Omsättning per anställd är ett mått som är 

sammankopplat med resultat efter finansiella poster på så sätt att det mäter 

företagets direkta prestationer. IT-branschen är en väldigt personalintensiv 

bransch och därför är det vanligt att man mäter ett företags prestationer med hjälp 

av just nyckeltalet omsättning per anställd, för att se hur effektivt varje anställd 

bidrar till omsättningen.  

2.3.2 Förklarande variabler 

Enligt vår hypotes ska det finnas en korrelation mellan andelen kvinnor i både 

styrelse och ledningsgrupp och den relativa ökningen eller minskningen av de i 

det tidigare stycket angivna variablerna. Varje regression kommer därför använda 

båda nedanstående förklarande variabler: 

 

• Andelen kvinnor i koncernstyrelsen 

• Andelen kvinnor i koncernledningen 

 

Vi har valt att se på både styrelse och ledningsgrupp eftersom de båda är höga 

beslutande organ i ett företag. Dessutom finns det en möjlighet att om inte den ena 

variabeln är signifikant nog för att förklara datamängden så kan den andra vara 

det. 

 

2.4 Datainsamling 

Informationen om de undersökta företagen har i första hand införskaffats från 

årsredovisningar nerladdade från respektive företags hemsida. Vi har studerat de 

senaste fem årens redovisningar, det vill säga åren 2002 – 2006, för samtliga IT-

bolag som var noterade på Stockholmsbörsen i april 2007. I de fall där 

årsredovisningar inte gick att få tag i via webbsidorna har vi kontaktat företagen 

för att få de relevanta siffrorna. Aktiekursutvecklingen har vi införskaffat från 

Reuters databaser. 
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Vissa justeringar har ibland behövts göras för att undvika att få alltför missvisande 

resultat. Framförallt när det gäller företagens resultat före skatt har ett flertal 

jämförelsestörande poster tagits bort, i synnerhet avskrivningar och 

nedskrivningar. Variabeln omsättning per anställd har i vissa årsredovisningar inte 

tagits upp som ett nyckeltal och den har då räknats ut med hjälp av 

nettoomsättningen och medeltalet antal anställda under året. I undersökningen har 

vissa företag valts bort då de antingen noterats eller avnoterats på börsen under 

undersökningsperioden. 

 

All data har sedan behandlats i kalkylprogrammet Microsoft Excel. 

 

2.5 Regressionsanalys  

Genom att använda minsta-kvadratmetoden kan man anpassa en rät linje till ett 

statistiskt material bestående av en mängd observationspar. Genom att ställa upp 

funktionen för regressionslinjen så att summan av de kvadrerade avstånden från 

varje observation till linjen blir så små som möjligt får man fram den räta linje 

som bäst beskriver materialet. Man får således fram en formel som beskriver hur 

mycket en beroende variabel ökar eller minskar med i genomsnitt när den 

oberoende variabeln ökar med en enhet. 9 

 

Vi skall även använda oss av så kallad multipel regressionsanalys där varje 

variabel förklaras med hjälp av fler än en oberoende variabel, i vårt fall de båda 

variablerna andel kvinnor i koncernstyrelsen respektive andel kvinnor i 

koncernledningen. Detta kommer att beskrivas närmare i kapitel 5. 

 

                                                 
9 Westerlund, Joakim, Introduktion till ekonometri (2005) 
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2.6 Hypotes 

Vår hypotes är att ökad jämställdhet i ett företag leder till en förändring av någon 

av våra valda variabler; TSR, soliditet, omsättning per anställd och resultat.  

Omsatt i ekonometriska termer kan man uttrycka det som att vi för var och en av 

de fyra beroende variablerna sätter upp en nollhypotes om att ingen av de två 

förklarande variablerna är signifikant för att förklara den beroende variabeln: 

 

 H0: β2 = β3 = 0 

 

Mothypotesen är då att någon av dem har signifikans för att förklara det 

observerade värdet, något vi ska testa med hjälp av vår regression. Genom att 

förkasta nollhypotesen får vi ett bevis för att vår mothypotes är sann. 

Signifikansnivån har vi valt att sätta till 0,05. 

 

2.7 Validitet och reliabilitet 

Med validitet avses giltigheten i en undersökning, huruvida instrumentet eller 

frågan mäter det den är avsedd att mäta.10 Med andra ord ska datan representera 

fenomenet vi undersöker. Vi anser att de beroende variabler vi ställt upp väl 

representerar det vi vill undersöka, i enlighet med vår syftes- och 

problemformulering. En annan term som är starkt sammankopplad med validitet 

är reliabilitet, vilket mäter pålitligheten och följdriktigheten i datan.11 Att vår data 

är pålitlig anser vi vara säkerställt, då den bygger på årsredovisningar från stora 

börsnoterade bolag, vilka är under största möjliga övervakning av revisorer och 

myndigheter, vilket leder till att det ligger i deras intresse att producera så 

korrekta siffror som möjligt.  

 

2.8 Metodkritik 

När man analyserar ett företag och dess olika prestationer och nyckeltal är det 

viktigt att ta hänsyn till orsak och verkan. Alla parametrar kan inte nödvändigtvis 

                                                 
10 Bryman, Alan & Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) 
11 Ibid. 
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förklaras av styrelsen och ledningsgruppens arbete utan kan bero på externa 

faktorer i form av till exempel konjunktursvängningar, leverantörsproblem eller 

teknologisk utveckling. Vidare är det även viktigt att beakta att styrelse och 

ledning ofta tar beslut som påverkar företaget positivt på längre sikt, trots att det 

på kort sikt belastar resultatet negativt. Ett alternativ hade kunnat vara att mäta 

prestationer utifrån hur styrelse- och ledningssammansättningen såg ut under en 

föregående tidsperiod, exempelvis för fyra år sedan. Olika projekt har olika 

investeringshorisonter och även bolag inom samma koncern kan ha olika 

inställning till långsiktigt respektive kortsiktigt arbete. Detta innebär att man bör 

ha ett kritiskt synsätt i åtanke när man studerar resultaten i undersökningen. Vi 

anser att detta kanske inte är det bästa sättet att genomföra undersökningen på, 

men det är troligtvis den enda rimligt genomförbara metoden. 

 

2.9 Källkritik 

Informationen till den kvantitativa undersökningen har vi fått fram från företags 

egna årsredovisningar för alla variabler förutom aktiekurserna. Vi har ansett att 

dessa årsredovisningar är väldigt pålitliga, som nämnt ovan. Dock bör man ändå 

läsa dem med ett visst mått av försiktighet, då det kan ligga i företagsledningens 

bästa att försköna och i värsta fall förvanska uppgifterna i redovisningen. Risken 

för att detta ska ha skett anser vi vara väldigt liten och uppgifterna i 

årsredovisningarna bör ses som autentiska. 

 

Då vår undersökning bygger på teorier som formulerats genom tidigare forskning 

är det viktigt att även ha ett kritiskt synsätt till behandlingen av dessa teorier. De 

tryckta källor och artiklar vi har hämtat information och teoretiska formuleringar 

från har valts ut efter hur relevanta de har bedömts vara. Vi har även strävat efter 

att så långt som möjligt ha mer än en källa inom varje område, för att mer korrekt 

kunna bedöma lämpligheten av varje källa.  
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3 Praktisk referensram 

Den praktiska referensramen är ämnad att ge läsaren en bakgrund till IT-

branschen för att öka intresset inför resten av arbetet och teorin som följer.  

3.1 IT-branschen 

Den svenska IT-branschen består idag av ett 40-tal börsnoterade bolag, enligt 

Affärsvärlden.12 Det är dock en liten bransch – rent storleksmässigt – då den bara 

utgör 1 % av det totala börsvärdet för alla branscher på Stockholmsbörsen. IT-

branschen består av ca 2/3 tjänsteföretag som framförallt jobbar med 

konsulttjänster och systemutveckling. Resterande företag är produktionsföretag 

som jobbar med allt från att ta fram programvaror till att tillverka lasersystem. IT-

branschen går från att ha varit en teknikdriven tillväxtbransch till att bli mer 

inriktade mot serviceindustrin.13 Det blir även vanligare med offshore- och 

nearshoretjänster inom IT-branschen på grund av de höga kostnader relaterade till 

lön, vilka kan uppgå till 70 % av ett svenskt konsultprojekt. 

 

3.2 Historisk utveckling och framtids visioner 

Tillväxten inom informationsteknologi (IT) har ökat kraftigt de senaste 

decennierna. Teknologiska framsteg inom datorer, mobiltelefoni och Internet har 

lett till att en stor mängd nya bolag växt fram och bildat en helt ny bransch: IT-

branschen. I slutet av 90-talet började många IT-bolags aktiekurser att skjuta i 

höjden, en stegring som uppkom genom investerares tro på snabba vinster i 

företag med stor framtidspotential. Detta ledde till en uppåtgående spiral som 

kulminerade i och med att den så kallade IT-bubblan sprack i mars 2000. Företag 

såsom boo.com förlorade miljarder i riskkapital och många småsparare blev av 

med stora summor. Det hela ledde till en lågkonjunktur med resultatet att många 

företag gick i konkurs. De största bolagen överlevde, såsom Framfab med Jonas 

Birgersson i spetsen, men tvingades konsolidera sig och inrikta sin verksamhet på 

mer realistiska mål. Det är först nu, år 2007 som börsen har repat sig och nått 

nivåer överstigande dem som rådde i IT-bubblans sista skede.  

                                                 
12 ”Aktieindikatorn”.  Affärsvärlden [Online] 
13 ”Konsultjättarnas omdaning”.  IT.Branschen [Online]  
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De bolag som idag finns noterade på börsen är ofta ett resultat av uppköp och 

fusioner mellan mindre bolag som slagits samman för att överleva. Fortfarande 

dras ett stort antal av bolagen med förluster, även om det är en uppåtgående 

lönsamhetstrend i branschen. 

 

Nu kan man säga att det skett en mognad av IT-branschen och man kan återigen 

se att det råder personalbrist inom IT-branschen, men orsakerna är inte desamma 

som under IT-bubblan. Under IT-bubblans uppbyggnadsfas rådde det 

personalbrist på grund av en explosionsartad tillväxt där det var svårt att hinna 

utbilda den mängd IT-kunnig personal som krävdes. Nu kan man snarare se att 

personalbristen finns på grund av att unga människor har blivit skrämda från att 

söka till IT-utbildningar som en konsekvens av IT-bubblan. Enligt 

Arbetsmarknadsstyrelsen har det skett en minskning så stor som 75 % i antalet 

sökande till datautbildningar mellan åren 1998 och 2006.14 Dessutom är 

kvinnorna fortfarande underrepresenterade inom IT-utbildningar.15  

 

3.3 Jämställdhet i IT-branschen 

3.3.1 Övergripande 

I slutet av 90-talet, när IT-bolagen prisades som högst, talades det ofta om att i 

dessa nya bolag skulle jämställdheten vara mycket högre. Många företag hade 

genomarbetade jämställdhetsplaner, satsade på att göra arbetsplatserna anpassade 

för anställda med barn och de strävade efter att anställa kvinnor på alla positioner. 

Dock visar forskning på senare tid att detta inte stämmer överens med dagens 

situation. När IT-bubblan sprack och i den lågkonjunktur som följde 

bortprioriterade företagen jämställdheten. I en avhandling från 2005 framgår det 

att män dominerar på branschens kärnområden, konsultverksamhet och 

systemprogrammering, medan kvinnor snarare återfinns på de poster med lägre 

status såsom gränssnittsutveckling och dylikt.16  

                                                 
14 Malmquist, Mattias, ”IT-branschen slår i taket”. CSjobb [Online] 
15 ”Kvinnor skyr IT-utbildningar”. Dagens Industri [Online] 
16 Peterson, Helen, Gender, Power and Post-Bureaucracy: Work Ideals in IT Consulting [Online] 
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3.3.2 Jämställdheten i siffror 

För 2005 var andelen kvinnor i börsbolagens styrelser 17 %, i ledningsgruppen 

10,5 % och av de anställda 32,5 %. Under 2006 har andelen ökat till 18,9 %,  

10,9 % respektive 33,2 %. Antal börsnoterade företag som varken har kvinnor i 

ledningsgrupp eller styrelse har minskat från 34 till 25 stycken från 2005 till 2006. 

Large Cap är något mer jämställd än Mid Cap.17 

 

 
Tabell 3.1: Svenska branscher rangordnade efter graden av jämställdhet 

Källa: Folksams jämställdhetsindex 2006 

 

I tabell 3.1 ovan finns alla företag på Stockholmsbörsen rangordnade branschvis 

efter graden av jämställdhet. Jämställdheten är här mätt som den sammanlagda 

graden av jämställdhet i varje företags styrelse, ledningsgrupp och arbetsstyrka. 

När man ser till jämställdheten inom branscher finner man IT-branschen först på 

11:e plats. Andelen kvinnor för år 2006 i IT-branschens styrelser var i genomsnitt 

13,1 %, i ledningspositioner 10,2 % och av de anställda 23,5 %. Jämställdheten 

har ökat i både ledning (+1,5 procentenheter) och styrelse (+1 procentenhet) från 

år 2005 med har dock minskat, om än minimalt (-0,2 procentenheter) bland de 

anställda. 18 

 

                                                 
17 Lundberg, Carina, Folksams Jämställdhetsindex 2006 [Online] 
18 Ibid. 
 

Placering Bransch Placering Bransch 

1 Media och underhållning 9 Telekommunikation 

2 Tjänster 10 Kemi, olja och gas 

3 Hälsovård 11 IT 

4 Fastigheter 12 Fordon och maskiner 

5 Finans 13 Bygg 

6 Konsumentvaror 14 Gruv och metaller 

7 Transport 15 Skog 

8 Övrig industri   
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Det är anmärkningsvärt att IT-branschen hamnar så långt ner på listan. Då det är 

en ung bransch borde man kunna anta att andelen kvinnor skulle vara mycket 

högre. I dagsläget ligger IT-bolagen nästan på samma låga jämställdhetsnivå som 

de historiskt sett väldigt mansdominerade branscherna. En förklaring skulle kunna 

vara att det fortfarande är en väldigt stor andel män på de utbildningar som IT-

bolagen rekryterar från, vilket innebär att det är svårt att hitta kvinnor med 

lämplig utbildning. 
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4 Teori 

Denna del kommer att beskriva de teorier vi har valt ut och som vi anser är 

väsentliga att utgå ifrån. Vi kommer att använda teorierna för att bättre förstå 

och beskriva insamlad data samt ge oss stadig teoretisk grund att bygga studien 

på. 

4.1 Definition av undersökningsvariabler 

4.1.1 Total Shareholder Return (TSR) 

TSR är en term för att beskriva den faktiska vinsten eller förlusten en aktie i ett 

företag inbringat till en ägare under verksamhetsåret, i förhållande till aktiens pris. 

Genom att både se till utvecklingen av börskursen på aktien och eventuell 

utdelning får man fram ett samlat resultat på ökningen, alternativt minskningen, 

av TSR.19 

 

( )
börjanåretsvidAktiekurs

börjanåretsvidAktiekursslutåretsvidAktiekursaktieperningUtdel −+
 

 

TSR behandlas årsvis, det vill säga förändringen i aktiekurs från 1 januari till 31 

december. Utdelningen som avses är den som behandlas i respektive 

årsredovisning, trots att utdelning i praktiken inte betalas ut förrän året därpå. 

 

Vad bestämmer då priset på en aktie? I slutändan är det vad var och en är beredd 

att betala för en aktie som bestämmer priset. På aktiemarknaden möts potentiella 

köpare och säljare och priset på aktien bestäms alltså efter det pris köparen och 

säljaren kommer överens om. Detta pris består av två faktorer: företagens egen 

verksamhet och yttre händelser.20 Vad ett företag är värt går att räkna ut med hjälp 

av företagens resultat, försäljning, tillgångar och skulder, men att värdera yttre 

händelser är inte lika enkelt. Yttre händelser innefattar marknadens tro på 

framtiden och därmed påverkas aktiens pris av människors personliga och 

känslomässiga syn på företaget.21 Det är alltså oerhört viktigt att företagen noga 

                                                 
19 Arnold, Glen, Corporate Financial Management (2005) 
20 ”Börsskola – Analys”. E*TRADE [Online]  
21 ”Teknik för teknisk analys”. Axier [Online] 
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tänker över vilka signaler de sänder ut till marknaden då all denna information 

kommer att bakas in i aktiepriset. 

4.1.2 Resultat efter finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster visar hur stort resultatet är före 

bokslutsdispositioner, skatt och minoritetsandelar. Anledning till att vi använder 

detta mått är för att jämförelsen inte ska störas av ovan nämnda poster.22 

Resultatet har även modifierats i de flesta fallen för att inte inbegripa 

jämförelsestörande poster, såsom nedskrivningar och avskrivningar.  

 

Ett problem med variabeln är att många av företagen har haft ett negativt resultat 

efter finansiella poster de senaste åren, vilket har gjort jämförelsen svårare. Detta 

har dock lösts med hjälp av paneldata som förklaras i kapitel 5. 

Företag med negativt resultat i IT-branschen
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Figur 4.1: Andel företag med negativt resultat de senaste fem åren 

 

I figur 4.1 syns det en trend av att andelen företag med förlust minskat de senaste 

åren. Detta är inte särskilt förvånande då det är många nystartade företag, 

samtidigt som många företag gick med stora förluster då IT-bubblan sprack. 

4.1.3 Kapitalstruktur 

Ett företag kan bestå av lånat kapital, eget kapital eller en blandning av dessa två. 

Gemensamt för dessa är att det finns en ägare bakom kapitalet som kräver 

avkastning på sitt kapital men lånat kapital är billigare än eget kapital. En av 

anledningarna till detta är att aktieägare är eftersatt kreditgivare vid en eventuell 

konkurs, detta medför att risken är lägre för kreditgivarna och de kan därmed 

                                                 
22 Wallin, Barbro, Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal (2005) [Online] 
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kräva lägre ersättning på sitt kapital. Förhållandet är det omvända för aktieägarna, 

de kräver högre avkastning men måste då acceptera en högre risk. Den andra 

anledningen till att främmande kapital är billigare än lånat är att räntan på lånen är 

avdragsgill, vilket innebär att företag har möjlighet att dra av räntan som en 

kostnad från det skattemässiga resultatet. Slutligen så är även kostnaderna för att 

öka aktiekapitalet högre än de kostnader som ett lån medför. Men lån medför även 

det risker, om ett företag inte har ekonomiska möjligheter att betala ränta och 

amorteringar har kreditgivaren möjlighet att försätta företaget i konkurs, denna 

risk benämns ”financial distress”.23 

 

Vad är då den optimala kapitalstrukturen? Den kan mätas med ett mått som kallas 

WACC (Weighted Average Cost of Capital), vilket mäter avkastningskravet för 

ägare och långivare i proportion till deras andel av det totala kapitalet, WACC är 

alltså vägt medelvärde. En optimal WACC nås när kostnaden för kapital är så låg 

som möjligt utan att det skapar financial distress. Den optimala WACC förändras 

med vilket skede i livscykeln företaget är, mogna företag bör ha en stor andel 

lånat kapital då risken för konkurs är mindre eftersom de har ett stabilare 

kassaflöde än för ett nystartat företag, som lätt kan hamna i 

betalningssvårigheter.24 Alltså är det svårt att dra några generella slutsatser om hur 

kapitalstrukturen bör se ut inom en bransch då alla företag befinner sig i olika 

mognadsstadier. Kapitalstrukturen skiljer sig även beroende på om det är ett 

tjänsteföretag som inte har några stora tillgångar, som de flesta företagen i IT-

sektorn, eller om det är ett producerande företag med stora anläggningstillgångar. 

4.1.4 Omsättning per anställd 

Omsättning per anställd används för att mäta hur effektivt ett företag är och är ett 

nyckeltal som ofta används. Ett högt värde innebär att man effektivt tar tillvara på 

personalen och att företaget tillgodoser marknadens behov. Omsättning per 

anställd påverkas av hur antalet anställda räknas ut, konjunkturen och hur mycket 

vidareförsäljning företaget har.25 

 

                                                 
23 Arnold, Glen, Corporate Financial Management (2005), s. 959. 
24 Ibid. 
25 ”Omsättning per anställd”. ekonomi-info.nu [Online] 
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IT-branschen är en personalintensiv bransch – då de flesta företag är inom 

tjänstesektorn – med mycket konsultverksamhet och få anläggningstillgångar. 

Därför är det extra viktigt i sådana företag att se till att omsättning per anställd 

hålls på en hög nivå. 

 

Antal anställda är uträknat som medeltal anställda per år. Vi använder detta mått 

för att storleken på företagen inte ska variera med lönsamheten. 

 

4.2 Agentteori 

Det finns en separation mellan ägare och ledning. Det är aktieägarna som äger 

företaget, principalen, men ledningen, agenten, har kontrollen. Det är inte säkert 

att ledningen har incitament att maximera aktieägarvärdet, utan de sätter sina egna 

intressen framför aktieägarnas. Detta kallas ”principal agent-problemet”. 

Aktieägarna är oftast i börsnoterade företag många och med små innehav, vilket 

gör det svårt för dem att samarbeta tillsammans.26 Dessutom är många inte 

intresserade av att aktivt delta i företagets affärsverksamhet, så kallade passiva 

ägare. I ledningens intresse kan ligga att på bekostnad av aktieägarnas nå ökad 

makt, status och fler förmåner och för att undvika att detta sker måste principalen 

utöva sin makt över agenten.27 

 

Det finns två lösningar till detta problem: incitamentprogram eller övervakning. 

Incitamentprogram innebär att styrelsen ger ledningen betalt inte bara i form av 

fast lön, utan även i form någon bonus vars storlek är kopplat till hur företaget 

presterar. På detta vis blir även ledningen intresserad av att maximera TSR. Det 

andra alternativet, övervakning går helt enkelt ut på att styrelsen aktivt övervakar 

hur ledningen styr företaget.28 

 

Det är styrelsen som representerar ägarna och det är styrelsen som tillsätter VD. 

Men styrelsen har fler arbetsuppgifter än så.  

 

                                                 
26 Arnold, Glen, Corporate Financial Management (2005), s. 22. 
27 Kim, Kenneth A. & Nofsinger, John R., Corporate Governance (2007) s. 3. 
28 Kim, Kenneth A. & Nofsinger, John R., Corporate Governance (2007) s. 4. 
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4.3 Styrelsens uppgifter 

 

Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets 
angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god 
kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt.29 

 

Styrelsens huvudsakliga roll är alltså att representera bolagets ägare. I allt som 

styrelsen gör ska därmed aktieägarna indirekt kunna få en beslutande roll och 

därför är det viktigt att utröna vilka olika funktioner i företaget som ligger på 

styrelsen. 

 

Arbetsuppgifter såsom att utse den verkställande direktören och den ledande 

toppen ligger på styrelsen. Det kan givetvis även vara tal om att byta ut dessa om 

VD till exempel inte följer de riktlinjer som denne getts.30 Uppgiften att utse VD 

kan inte styrelsen bortse från eller överlåta, detsamma gäller val av firmatecknare. 

Styrelsen har möjligheten att låta personer utanför styrelsen göra vissa uppgifter 

dock har den fortfarande en roll i form av övervakare.31 En stor del av 

övervakningsfunktionen sköts dock av revisorerna.32 Styrelsen ansvarar för att 

besluta om större investeringar som påverkar verksamheten mer genomgripande 

är samt beslut om uppköp och sammanslagningar. Framförallt i börsnoterade 

företag kommer börsrelaterade beslut att uppkomma, i form av nyemissioner och 

utdelningspolicys.33 Andra funktioner som också ligger på styrelsen är att vara ett 

övervakande organ, i den mening att de skall göra granskningar av företagets 

finansiella situation och andra löpande bedömningar. En förutsättning för att 

styrelsen ska kunna utföra sitt arbete är de besitter relevant information och en 

grund för detta är att personerna i företaget som skall tillhandahålla denna 

information har fått instruktioner om hur den skall utformas och presenteras.34  

 

                                                 
29 Kodgruppen, Svensk kod för bolagsstyrning 2004:130 [Online] 
30 Kim, Kenneth A. & Nofsinger John R., Corporate Governance (2007) s. 41. 
31 af Sandeberg, Catarina, Könsfördelningen i bolagsstyrelser Ds 2006:11 (2006) [Online] 
32 Fredriksson, Bertil & Johansson Sven-Erik & Jan Orrenius, Styrelsearbete i praktiken. 
33 Kim, Kenneth A. & Nofsinger John R., Corporate Governance (2007) s. 41. 
34 af Sandeberg, Catarina, Könsfördelningen i bolagsstyrelser Ds 2006:11 (2006) [Online] 
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4.4 Styrelsesammansättning 

För att rekrytera representanter för aktieägarna brukar man välja någon av de 

största aktieägarna.35 När det gäller rekryteringen till styrelser kan man se vissa 

drag som är gemensamma hos de förtroendevalda ledamöterna. 

Genomsnittsåldern hos ledamöter i Sveriges börsföretag under 2005 var 54,2 år. 

På den dåvarande A-listan var den lite högre, 56,1 år. Dåvarande O-listan och 

NGM-listan hade 54 respektive 51,8 år. I åldersspannet 34 – 69 år återfinns cirka 

1700 styrelseledamöter medan endast 32 stycken är yngre än detta och 31 stycken 

är äldre.36  

 

Som tidigare nämnt brukar man välja några representanter för aktieägarna och en 

vanlig mening är att aktieägare med en andel överstigande 10 % av det totala 

aktieantalet automatiskt blir aktuella när det gäller inval av styrelseledamöter.37 

Detta är givetvis inget fast tal, men Christer Gardell och hans Cevian lyckades 

inte med att ta sig in i Volvos styrelse med en andel på 5 % av Volvos aktier.38 I 

ett bolag med spritt ägande kan en mindre post vara tillräcklig för att ta sig in i 

styrelsen. 

 

Det är bolagsstämman som utser styrelsen och revisorerna.39 Detta är en 

avspegling av den rent aktiebolagsrättsliga synen att det är aktieägarna som 

bestämmer företagens inriktning och förvaltning. Dock har i praktiken 

nomineringskommittéerna i företagen en väldigt stor makt i valet av 

styrelseledamöter. De lägger fram ett förslag på styrelse till bolagsstämman och 

det är väldigt ovanligt att förslaget inte röstas igenom av aktieägarna. 

 

När det rekryteras till styrelsen har platserna i stor utsträckning kommit att upptas 

av samma personer. Termen styrelseproffs har uppstått i samband med detta och 

brukar inbegripa personer som sitter i minst fem olika styrelser.40 De personer 

                                                 
35 af Sandeberg, Catarina, Könsfördelningen i bolagsstyrelser Ds 2006:11 (2006) [Online] 
36 Ibid. 
37 Eriksson, Tore, Muntlig uppgift 
38 Forsberg, Birgitta ”Så portades Christer Gardell från Volvos styrelse”. Affärsvärlden [Online] 
39 Fredriksson, Bertil & Johansson Sven-Erik & Jan Orrenius, Styrelsearbete i praktiken. 
40 ”Monica Caneman toppar styrelseproffslistan”. Affärsvärlden. 
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som är populärast vid inval till styrelser är VD i börsbolag samt personer som 

tidigare innehaft höga positioner i näringslivet. 

 

I tabell 4.2 nedan åskådliggörs de svenska styrelseproffsen i näringslivstoppen 

och antalet styrelseuppdrag som de sitter på. Värt att notera är att endast en av de 

17 personer som sitter i fem eller fler styrelser är kvinna. 41 

 

Svenska styrelseproffs 

Mats Qviberg  8 Staffan Ahlberg 5 

Fredrik Lundberg  7 Melker Schörling 5 

Tom Hedelius 7 Akbar Seddigh 5 

Berthold Lindqvist 7 Carl Bennet 5 

Sven Hagströmer 6 Patrik Tigerschiöld 5 

Sverker Martin-Löf 6 Marcus Wallenberg 5 

Stefan Dahlbo 6 Per-Olof Eriksson 5 

Arne Mårtensson 6 Caroline Sundewall 5 

Anders Nyrén 6  

Tabell 4.2: Styrelseproffsen och det antal styrelseuppdrag de sitter på 

Det har gjorts mycket forskning om hur styrelsens sammansättning kan påverka 

resultaten i bolagen. Största delen av forskningen kommer fram till att oberoende 

styrelser är att föredra då det leder till bättre prestation i företagen. Oberoende 

styrelser innebär att styrelsemedlemmarna inte ska ha för stora kopplingar till 

ledningen, såkallade insiders. Om styrelsen består av för många insiders kommer 

sannolikt övervakningen av VD och ledning att försämras.42 Dock har insiders 

bättre insikt i hur företagets förutsättningar ser ut, vilket innebär att i en ung 

bransch som IT-branschen kan det vara en fördel med ett större antal insiders.43 

Därmed kan man inte säga att det finns en optimal sammansättning bestående av 

en viss andel insiders i förhållande till antalet outsiders.  

 

                                                 
41 ”Mats Qviberg börsens mesta styrelseproffs”. Dagens Industri. [Online] 
42 Johnson, Jonathan L. & Daily, Catherine M. & Ellstrand, Alan E., ”Boards of Directors: A 
Review and Research Agenda”, Journal of Management (2006) [Online] 
43 Kim, Kenneth A. & Nofsinger John R., Corporate Governance (2007) s. 49. 
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En styrelse sammansatt av ledamöter med olika kunskap och bakgrund kan vara 

gynnande för företaget.44 Ofta kan också en mindre styrelse vara att föredra 

framför en större, då det ökar möjligheten att styrelsemedlemmarnas potential 

utnyttjas maximalt, i och med att ingen kan gömma sig bakom någon annan samt 

att varje ledamots insatser märks tydligare.45 

 

4.5 Breddning av styrelsen 

Det finns ett antal anledningar till varför en breddning av styrelserna borde äga 

rum. Rekryteringen till styrelserna ur ett jämställdhetsperspektiv har varit 

enspårig, då det har varit allt för liten kvinnlig representation i styrelserna, vilket 

lett till hot om kvotering. Styrelserna har varit mansdominerade och männen har i 

alltför stor utsträckning liknat varandra på ett antal punkter såsom karriär och 

sociala nätverk.46 Konsekvenserna av detta är att styrelserna blir långt ifrån 

diversifierade. Med en så pass homogen grupp skapas även en stor risk för att alla 

uppfattar situationer på ett liknande sätt, vilket är farligt då man inte får nya 

angreppssätt på problem.47 Hade jämställdheten samt variationen i yrkesmässig 

och kulturell bakgrund varit större skulle riskerna för att problem passeras 

obemärkt minskats radikalt. Dock är det inte bara positiva effekter av en ökad 

heterogenitet, det kan också uppstå schismer i form av att personer är olika och 

därmed tänker olika.48 

 

Styrelsesammansättningen bör vara mångfaldig med ett antal styrelseledamöter 

med kunskap jämförbar med den som krävs av VD. När det gäller att komplettera 

styrelsen är det lämpligt att ta in personer med stor kunnighet om bolagets 

verksamhet eller något särskilt affärsområde som kan bidra till en mer kompetent 

styrelse.49 

 

                                                 
44 Kim, Kenneth A. & Nofsinger John R., Corporate Governance (2007) s. 46. 
45 Ibid.  
46 af Sandeberg, Catarina, Könsfördelningen i bolagsstyrelser Ds 2006:11 (2006) s. 174. [Online] 
47 af Sandeberg, Catarina, Könsfördelningen i bolagsstyrelser Ds 2006:11 (2006) s. 174. [Online] 
48 Hambrick, Donald C. & Seung Cho, Theresa & Chen, Ming-Jer, ”The Influence of Top 
Management Team Heterogeneity on Firms' Competitive”, Moves Administrative Science 
Quarterly (1996) [Online] 
49 af Sandeberg, Catarina, Könsfördelningen i bolagsstyrelser Ds 2006:11 (2006) s. 174. [Online] 
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Heterogenitet i en styrelse bidrar till att teamets förmåga att ta beslut, hitta 

problem och lösningar på dessa förbättras.50 IT-branschen är en relativt ny 

bransch med mycket en snabb teknologisk utveckling, därför passar en heterogen 

styrelse kanske något bättre på ett IT-bolag än på till exempel ett äldre 

verkstadsbolag.  

 

4.6 Företagsledningen 

Företagsledningen består alltid av VD/koncernchef (CEO), ekonomichefen (CFO) 

och övriga ledande befattningsinnehavare. De övriga ledarna som tar plats i 

ledningsgrupperna är ofta chefer för dotterbolag. Ett logiskt argument för 

skapandet av en ledningsgrupp är att de största besluten ska vara någorlunda 

koordinerade.  

 

Vanligtvis brukar chefernas arbetsdagar vara långa och varierade och ofta tas 

snabba beslut på löpande band. Oavsett organisationens storlek är det många som 

man skall försöka tillfredställa och för att underlätta arbetsgången väljer de högsta 

cheferna givetvis noggrant ut vilka de har omkring sig. Organisationerna är 

vanligen hierarkiskt utformade, cheferna på toppositionerna sysslar i större 

utsträckning än chefer längre ner i organisationen med att representera företaget 

och fördela resurser.51 

 

Det har även diskuterats chefernas värde i stora organisationer. Forskarlägren 

delas i två, där det ena lägret vidhåller chefernas avgörande betydelse för 

företagens framgång, men det andra lägret hävdar att företagens utveckling främst 

beror på ett antal faktorer som är bortom ledarens kontroll. Detta är faktorer 

såsom det ekonomiska läget, statliga riktlinjer, marknadsvillkor och teknologisk 

utveckling. Det är mycket svårt att avgöra om det är VD som ska tackas för att 

företaget har gått bra eller om det är omvärldens faktorer som har skapat 

framgången.  

                                                 
50 Hambrick, Donald C. & Seung Cho, Theresa & Chen, Ming-Jer (1996) ”The Influence of Top 
Management Team Heterogeneity on Firms' Competitive” Moves Administrative Science 
Quarterly [Online] 
51 Holgersson, Charlotte, Rekrytering av företagsledare (2004) s. 31. 
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Det intryck som en chef förmedlar är viktigt. Förmedlar företagsledaren ett 

intryck av kompetens, duglighet genom att peka på vad denne gör och visar på ett 

positivt sätt genom sättet att uttrycka sig kommer detta att skapa en positiv bild 

runt personen.52  

 

4.7 Män och kvinnor som företagsledare 

Män och ledare är två begrepp som ofta är nära sammankopplade. Traditionellt så 

har nästan alla ledare även varit män, vilket gjort att teori om ledarskap utgår från 

manligt ledarskap.53 Det finns olika ledarstilar och olika acceptans inom dessa till 

kvinnor. I den mest maskulina ledarstilen försöker män inge stor auktoritet och 

skapa rädsla bland de anställda. Människor som inte har detta synsätt på ledarskap 

ses som fiender. De grupper som anses vara svaga ska rensas bort, till exempel 

kvinnor och män som inte anses vara tillräckligt maskulina. Denna sorts ledarstil 

finner man oftast på högre positioner.54 

 

I mindre maskulina ledarstil finns det en viss acceptans till kvinnor då man låter 

dessa ha positioner på låg- och mellanchefsnivå utan möjlighet att nå toppjobben. 

Lättast är det för kvinnor att slå sig fram i ledarstilar där man sätter ekonomisk 

tillväxt som den viktigaste faktorn för ledarskapet. Viktiga egenskaper hos en 

ledare är att vara beredd att jobba långa dagar, resa mycket och klara av hård 

tidspress, vilket ofta innebär att fritid och familjeliv bli lidande. Människor som 

inte är villiga att offra sin fritid för att konkurrera sinsemellan kommer inte att 

lyckas bli ledare.55 

 

Gemensamt för dessa ledarstilar är att män skapar personliga relationer till 

varandra utifrån typiska manliga traditioner och därmed stärker bilden av att man 

måste vara man för att passa in som ledare.56 

 

                                                 
52 Holgersson, Charlotte, Rekrytering av företagsledare (2004) 
53 Fogelberg Eriksson, Anna, Ledarskap och män (2005) [Online] 
54 Göransson, Anita, Kvinnor, män och karriärer (2004) 
55 Ibid. 
56 Holgersson, Charlotte, Rekrytering av företagsledare (2004) s. 37. 
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Kvinnor ses ofta som sämre ledare än män då de jämförs med normen för 

ledarskap som har utgått från männen. Typiska föreställningar om kvinnliga 

ledare är att de prioriterar familjen, har fel utbildning, sämre kontaktnät och inte 

har karriären i fokus. Kvinnliga ledare som agerar som män blir ofta anklagade för 

att vara manhaftiga och inte feminina, vilket uppfattas som negativt. Detta leder 

till att kvinnliga ledare ofta uppvisar ett heterosocialt beteende eftersom kvinnorna 

försöker avvika från männen.  

 

Kvinnliga chefer har oftast anställning på mellannivå, dock inte i sådana 

positioner som ofta leder till högre chefsjobb såsom marknads-, försäljnings- och 

finanschefer.57 Dock beror detta på hur jämställd könsfördelningen är på företaget. 

I ett jämställt företag har ofta männen ändrat sin uppfattning om kvinnors förmåga 

och kompetens vilket leder till att kvinnorna ges större handlingsfrihet.58  

 

Både män och kvinnor i en undersökning av konsultföretaget Accenture är 

överens om de tre viktigaste egenskaperna en chef bör ha: beslutsamhet, förmåga 

att visa uppskattning och förmåga att förmedla visioner. Dock så anser både 

kvinnor och män att kvinnorna är intelligentare och har fler ledaregenskaper än 

män.59 Kvinnor i ledningspositioner jobbar längre dagar och lägger också mer tid 

på hushållarbete än män. 

 

4.8 Olika karriärförutsättningar 

Historiskt så är karriär något som män gör i större utsträckning än kvinnor. Även 

om en förändring är på gång så går det långsamt, vilket man tydligt kan se då fler 

män än kvinnor innehar chefspositioner. Kvinnor anser att det är svårare för dem 

att göra karriär än för män, medan männen anser att det är lika villkor. Männens 

förklaring till att det finns skillnader i chefspositioner är att kvinnor har sämre 

självförtroende, inte söker jobb i samma utsträckning som män och att de sätter 

                                                 
57 Olson, Lena ”Långsam rekrytering av kvinnliga chefer”, Nationella sekretariatet för 
genusforskning [Online]  
58 Holgersson, Charlotte, Rekrytering av företagsledare (2004) s. 39. 
59 ”Att vara kvinna fortfarande ett hinder i karriären”, Accenture [Online] 
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familjen framför karriären. Kvinnor å andra sidan anser att det är männen som 

undervärderar kvinnors kompetens utifrån den manliga normen.60 

 

Både män och kvinnor anser att nepotism är oväsentligt för karriären, framförallt 

kvinnor. Detta är underligt då de kvinnor som innehar toppositioner ofta just fått 

jobben tack vare vänner och familj. Men nepotism är inte bara en viktig resurs för 

kvinnor utan även för män för att nå framgång i näringslivet. När man ser till 

toppchefernas uppväxt och bakgrund så skiljer sig inte kvinnornas från männens, 

men bland de kvinnliga cheferna är andelen föräldrar som haft ledningsansvar 

högre. Det har dessutom blivit viktigare med tiden med kontakter för att nå 

framgång i karriären.61 

 

Kvinnorna spenderar mycket mer tid än männen på familjen. När det är dags att 

skaffa barn så är det ofta kvinnorna som får anpassa sig till männens karriär 

genom att förändra sitt arbetsliv efter barn och man. Till exempel lägger kvinnor i 

chefspositioner ner 15 månader på föräldraledighet medan männen endast avvarar 

3. Kvinnor når i genomsnitt sin första chefsbefattning senare än männen, men når 

sedan toppositionerna snabbare. Historiskt så har de äldre manliga chefernas 

förväntningar på familjeansvar styrt de yngre männen. Frågan är hur länge män 

och kvinnor kommer att acceptera den traditionella synen på familj och ansvar.62 

 

Utbildningsmässigt så har kvinnor och män i motsvarande befattning liknande 

utbildning. Men fler kvinnor än män som examineras har den typiska utbildningen 

för personer med chefsposition.63 

 

Avslutningsvis kan karriärförutsättningarna sammanfattas med att kvinnor som 

gör karriär gör det på männens villkor. Utbildning och klassbakgrund skiljer sig 

inte särskilt mycket mellan kvinnor och män. Den största skillnaden i 

förutsättningar är äktenskapet, som ses som en resurs för män i karriären medan 

det kan både vara ett stöd och en belastning för kvinnor.64 

                                                 
60 Holgersson, Charlotte, Rekrytering av företagsledare (2004) 
61 Göransson, Anita, Kvinnor, män och karriärer (2004) s. 36-40. 
62 Ibid. 
63 Ibid. s. 43. 
64 Ibid. 
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4.9 Argument för fler kvinnor i ledningspositioner 

För företagens överlevnad på lång sikt och för en samhällsvinst krävs att man 

investerar mer i kvinnor, detta skulle förbättra företagens konkurrenssituation. 

Enligt Drake finns det sju konkreta argument för att få in fler kvinnor i ledande 

positioner:65 

 

1. Det finns idag många högutbildade kvinnor med lång yrkeserfarenhet. 

Dessa söker sig ofta till företag som inte har en kvinnofientlig syn, vilket 

gör att de andra företagen går miste om kompetens. Dessa företag måste 

bli bättre på att ge samma belöningssystem och karriärs möjligheter till 

kvinnor som till män för att på lång sikt bevara sina konkurrensfördelar. 

2. Olika hjärnor tänker bättre än lika. Detta argument vill lyfta fram att 

kvinnor kan ha alternativa tankesätt och på så sätt blir företaget snabbare 

och bättre på att ta tillvara på förändringar. Skillnader i uppfostran mellan 

kvinnor och män skapar olika inställning och uppfattningar vilket kan vara 

en fördel i beslutsprocesser.  

3. Vilka är bästa på att veta vad kvinnor vill ha om inte kvinnor själva? Då 

ungefär hälften av alla konsumenter är kvinnor är det viktigt att företagen 

kan uppfylla deras förväntningar av tjänster och produkter. Att använda 

sig att kvinnor i ledningspositioner gör att företaget bättre tillgodoser varje 

enskild kund, vilket gör företaget mer differentierat. 

4. Kvinnliga ledare leder till en trevligare arbetsmiljö och effektivare 

personal. Då ledarskapet utgått från manliga normer ser förväntningarna 

på kvinnliga ledare annorlunda ut. Kvinnor kan lättare jobba nära sin 

personal och möta deras behov och skapar därmed en ökad trivsel som kan 

leda till att effektiviteten ökar och sjukfrånvaron minskar. 

5. Det finns lagar som syftar till att öka jämställdheten. Företaget måste 

organisatoriskt stöpas om för att passa både män och kvinnor så att 

kvinnorna själva inte väljer bort karriären. Ett företag som uppfyller de 

jämställdhetslagar och -regleringar som finns visar utåt upp en hälsosam 

organisation vilket är en konkurrensfördel. 
                                                 
65 Drake, Irmelin & Solberg, Anne Grethe, Kvinnor och ledarskap (1996) s. 46-49. 
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6. Eftersom ungefär hälften av alla yrkesverksamma är kvinnor finns det inga 

demokratiska argument för att fördelningen av ledningspositioner inte ska 

se likadan ut. 

7. Fler kvinnor i chefspositioner skapar möjligheter för andra kvinnor. För en 

kvinna i karriären är det lättare att slå sig fram i ett jämställt företag. 

Kvinnliga ledare behövs för att fler kvinnor ska nå toppositioner. 
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5 Empiri 

I detta kapitel kommer resultaten från vår undersökning att presenteras. Det 

inleds med en genomgång av regressionsanalysen och sedan följer utfallen i 

tabellform. 

5.1 Regressionen 

5.1.1 Multipel regression 

Datamaterialet ska analyseras med hjälp av den multipla regressionsmodellen, en 

vidareutveckling av enkel linjär regression. Regression innebär att man skattar ett 

medelvärde för samtliga observationer i materialet och får fram en linjär 

funktion66:  

 

 E(y|x) = β1 + β2x 

 

β1 är ett mått på regressionens intercept, det vill säga det medelvärde den beroende 

variabeln antar om andelen kvinnor är noll. β2 som är en lutningskoefficient är ett 

mått på hur mycket variabeln i fråga ökar eller minskar när andelen kvinnor ökar. 

Om β2 är noll, innebär det att en ökad mängd kvinnor inte påverkar variabeln alls. 

Skillnaden mellan varje observation och dess förväntade värde bildar en 

slumpterm, e. Genom att lägga till denna term i formeln och lägga till ett index på 

varje variabel för att kunna beskriva alla olika observationer får vi följande 

ekvation, den ekonometriska modellen: 

 

  yi = β1 + β2xi + ei    

 

För att sedan kunna göra vår undersökning kommer vi att använda oss av multipel 

regressionsanalys, där man undersöker hur en variabel beror på flera förklarande 

variabler.67  

                                                 
66 Westerlund, Joakim, Introduktion till ekonometri (2005) 
67 Körner, Svante & Wahlgren, Lars, Statistisk dataanalys (2000) 
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I en sådan har man flera lutningskoefficienter, x, en för varje förklarande variabel, 

vilket ger oss nedanstående formel för våra två förklarande variabler, där β2 är 

andelen kvinnor i styrelsen och β3 andelen kvinnor i ledningsgruppen: 

 

  yi = β1 + β2x2i + β3x3i + ei    

 

För att en vald regressionsmodell ska anses stämma överens med datamaterialet 

bör summan av de kvadrerade residualerna, det vill säga slumptermerna, vara så 

små som möjligt. Genom att jämföra hur stora de kvadrerade residualerna är i en 

modell där alla lutningskoefficienter är noll jämfört med en där de är skilda från 

noll får man ett mått på hur pass mycket av datamaterialet som förklaras av 

regressionen och inte av slumpen. 

5.1.2 Paneldata 

Regressionen har genomförts med hjälp av paneldata i form av en fixed effect 

model. Detta innebär att man för varje observerad individ räknar ut ett medelvärde 

för varje variabel. Sedan uttrycker man varje observation som dess differens från 

respektive medelvärde, snarare än som det faktiska observerade värdet.68 

Fördelen med att göra denna typ av within-transformation är att man inte behöver 

ta hänsyn till de övriga, okända, effekterna i företaget som kan påverka variabeln 

och störa jämförelsen med andra företag. Metoden innebär att en rimlig jämförelse 

kan göras även mellan företag av olika storlek, så länge de okända effekterna för 

varje individ kan antas vara oförändrade under hela undersökningsperioden. 

5.1.3 Datorprogram 

All insamlad data har förts in i ett kalkylblad i Microsoft Excel. En 

regressionsanalys har sedan utförts i samma program, vars utskrift presenteras 

nedan. Resultatet har sedan dubbelkollats med hjälp av SPSS.  

5.1.4 Signifikans 

I presentationen av resultaten från regressionen står signifikansen i form av ett p-

värde. Detta värde ska vara så lågt som möjligt för största möjliga signifikans. Då 

                                                 
68 Asgharian, Hossein, Muntlig uppgift 30 april 2007 
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vår signifikansnivå är satt till 0,05 måste p-värdet vara lägre än detta för att några 

samband ska kunna utläsas ur analysen. 

 

5.2 Korrelation mellan variablerna 

För att undvika att få felaktiga resultat är det lämpligt att undersöka korrelationen 

mellan de olika variablerna. En för hög korrelation kan betyda att en beroende 

variabel förklaras av en annan beroende variabel snarare än av regressionen 

medan en för hög korrelation mellan de oberoende variablerna kan ge en felaktig 

signifikans i undersökningen. 

 

Variabel  Andel kvinnor i styrelsen 
Andel kvinnor i 

ledningsgruppen 

Andel kvinnor i styrelsen 1 0,13 

Andel kvinnor i 
ledningsgruppen 0,13 1 

Tabell 5.1: Korrelation mellan de oberoende variablerna 

 

 

Variabel   Resultat efter 
finansiella poster 

Soliditet 
Omsättning 
/ anställda 

TSR 

Resultat efter 
finansiella poster 1 0,05 -0,02 0,17 

Soliditet 0,05 1 -0,07 0,00 

Omsättning / anställda -0,02 -0,07 1 -0,01 

TSR 0,17 0,00 -0,01 1 

Tabell 5.2: Korrelation mellan de beroende variablerna 

 

Om en korrelation mellan två variabler närmar sig 1 eller -1 hade det varit på sin 

plats att diskutera huruvida dessa variabler skall finnas med i undersökningen. 

Dock har samtliga variabler en väldigt låg korrelation till varandra, som syns ovan 

i tabell 5.1 och tabell 5.2.  
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5.3 Paneldataregression Resultat efter finansiella poster 

 

 

UTDATASAMMANFATTNING    

    

Regressionsstatistik     

Multipel-R 0,3517   

R-kvadrat 0,1237   

Justerad R-kvadrat 0,1129   

Standardfel 68945   

Observationer 175   

    

ANOVA    

  F p-värde för F  

Regression 12,2102 0,000011  

    

  Koefficienter Standardfel p-värde 

Paneldata: Andel kvinnor i styrelsen 306713 62806 0,000002 

Paneldata: Andel kvinnor i ledningen 47056 68043 0,4901 

 

 

Regressionen avser samtliga fem år, 2002 – 2006.  

Förklaringsgraden (R-kvadrat) är 0,1237 vilket innebär att 12,37 % av variabeln 

i datamaterialet kan förklaras med hjälp av regressionen. Resultatet får anses 

signifikant då ett p-värde under 0,05 påvisades för variabeln styrelse, där 

lutningskoefficienten är positiv. Även för ledning är koefficienten positiv, men 

resultatet har där för låg signifikans för att det ska vara intressant för 

undersökningen. 

Detta innebär att det är statistiskt säkerställt att en ökad andel kvinnor i styrelsen 

ökar resultatet efter finansiella poster. När andelen kvinnor i styrelsen stiger med 

en procentenhet bör således resultatet efter finansiella poster stiga med 3 067 tkr. 
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5.4 Paneldataregression Soliditet 

 

 

UTDATASAMMANFATTNING    

    

Regressionsstatistik     

Multipel-R 0,0637   

R-kvadrat 0,0041   

Justerad R-kvadrat -0,0075   

Standardfel 0,0955   

Observationer 175   

    

ANOVA    

  F p-värde för F  

Regression 0,3528 0,7032  

    

  Koefficienter Standardfel p-värde 

Paneldata: Andel kvinnor i styrelsen -0,0521 0,0870 0,5498 

Paneldata: Andel kvinnor i ledningen 0,0562 0,0942 0,5515 

 

 

Regressionen avser samtliga fem år, 2002 – 2006.  

Förklaringsgraden (R-kvadrat) är 0,0041 vilket innebär att 0,41 % av variabeln i 

datamaterialet kan förklaras med hjälp av regressionen. Resultatet bör ej anses 

vara signifikant då både styrelse och ledning visade upp högre p-värden än 0,05, 

vilket innebär att resultatet har för låg signifikans för att några egentliga 

samband ska kunna påvisas. 

Intressant att notera är att styrelsen har en negativ koefficient, det vill säga en 

ökad andel kvinnor i styrelsen borde minska soliditeten, medan ledningen har en 

positiv koefficient. 
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5.5 Paneldataregression Omsättning per anställd 

 

 

UTDATASAMMANFATTNING    

    

Regressionsstatistik     

Multipel-R 0,1532   

R-kvadrat 0,0235   

Justerad R-kvadrat 0,0120   

Standardfel 1342   

Observationer 175   

    

ANOVA    

  F p-värde för F  

Regression 2,0785 0,1282  

    

  Koefficienter Standardfel p-värde 

Paneldata: Andel kvinnor i styrelsen 1369 1222 0,2645 

Paneldata: Andel kvinnor i ledningen -2276 1324 0,0875 

 

 

Regressionen avser samtliga fem år, 2002 – 2006.  

Förklaringsgraden (R-kvadrat) är 0,0235 vilket innebär att 2,35 % av variabeln i 

datamaterialet kan förklaras med hjälp av regressionen. Resultatet bör ej anses 

vara signifikant då både styrelse och ledning visade upp högre p-värden än 0,05, 

vilket innebär att resultatet har för låg signifikans för att några egentliga 

samband ska kunna påvisas. 

Intressant att notera är att här har ledningen en negativ koefficient, det vill säga 

en ökad mängd kvinnor i ledningen borde minska omsättningen per anställd, 

medan styrelsen har en positiv koefficient. 
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5.6 Paneldataregression Total Shareholder Return 

 

 

UTDATASAMMANFATTNING    

    

Regressionsstatistik     

Multipel-R 0,2373   

R-kvadrat 0,0563   

Justerad R-kvadrat 0,0422   

Standardfel 0,7039   

Observationer 140   

    

ANOVA    

  F p-värde för F  

Regression 4,1171 0,0183  

    

  Koefficienter Standardfel p-värde 

Paneldata: Andel kvinnor i styrelsen -2,0927 0,7467 0,0058 

Paneldata: Andel kvinnor i ledningen 0,7924 0,8369 0,3454 

 

 

Regressionen avser endast fyra år, 2003 – 2006. Detta för att TSR först kan 

beräknas med data efter ett år. 

Förklaringsgraden (R-kvadrat) är 0,0563 vilket innebär att 5,63 % av variabeln i 

datamaterialet kan förklaras med hjälp av regressionen. Resultatet får anses 

signifikant då ett p-värde under 0,05 påvisades för variabeln styrelse, där 

koefficienten är negativ. För ledning är koefficienten negativ, men resultatet har 

där för låg signifikans för att det ska vara intressant för undersökningen. 

Detta innebär att det är statistiskt säkerställt att en ökad andel kvinnor i styrelsen 

minskar den årliga avkastningen för aktieägarna. När andelen kvinnor i styrelsen 

stiger med en procentenhet bör således avkastningen minska med 2,09 

procentenheter. 
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6 Analys 

I detta avsnitt kommer empirin att analyseras i ljuset av det som presenterats i 

den praktiska- och teoretiska referensramen. Analysen kommer sedan att leda 

fram till vår slutsats. 

6.1 Övergripande företeelser 

Bolagsstyrelsen utgör under året det högsta beslutande organet i ett företag. Beslut 

som styrelsen tar kommer i allra högsta grad påverka företagets prestationer, både 

internt och externt, vilket leder till att man bör kunna se samband mellan 

företagets prestation och styrelsens kapacitet och förmågor.  

Antal i koncernstyrelse i IT-bolag
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Figur 6.1: Totalt antal män och kvinnor i koncernstyrelser de senaste fem åren 

Enligt teorin står det klart att en styrelse bör vara oberoende där ledamöterna 

besitter olika kunskap.69 Dessutom bör företagen ha en heterogen sammansättning 

av ledamöter. Idag består många företags styrelser av stereotypa ledamöter med 

liknande bakgrund, utbildning och erfarenheter. I figur 6.1 kan man se att antal 

styrelseledamöter har minskat samtidigt som antalet kvinnor har ökat, vilket 

innebär att styrelserna bli mer heterogen, mindre och den stereotypa ledamoten är 

på väg bort. Vad anledningen till detta är kan vara svårt att svara på, en teori är att 

företagen anser att det finns vinster med en heterogen styrelse och en annan är att 

det är politiska åtgärder som påverkat. En diversifierat sammansatt styrelse 

                                                 
69 Kim, Kenneth A. & Nofsinger John R., Corporate Governance (2007) 
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medför ett antal vinster för företagen såsom bredare kompetens, större förståelse 

för marknaden och en bredare rekryteringsbas vilket gynnar företagen. 

 

I unga företag är det vanligt med insiders i styrelsen. Insiders är sämre på 

övervakning men anses vara bättre på att ta långsiktiga beslut om finansiering och 

investeringar, vilket kan innebära att en dålig ledningsgrupp får behålla jobben på 

grund av insiders i styrelsen. Enligt teorin kan man alltså göra ett antagande att 

andelen insiders är hög inom IT-branschen, då det i många fall handlar om unga 

företag.70  
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Figur 6.2: Totalt antal män och kvinnor i koncernledningar de senaste fem åren 

Vi kan se i figur 6.2 att storleken på koncernledningarna inom IT-bolagen har 

ökat, dock är andelen kvinnor mer eller mindre oförändrad, vilket vi kan se i 

kapitel 3 gäller för alla börsbolag. Att det totala antalet ledamöter har ökat skulle 

kunna förklaras med samma resonemang som ovan, insiderproblematiken. Denna 

skulle då innebära att en dålig VD kan ha incitament att anställa vänner och 

bekanta, vilket i så fall leder till en onödigt stor koncernledning. Det kan 

dessutom leda till en för homogen ledningsgrupp då VD gärna har jämlikar runt 

sig, vilket kan begränsa kompetensen och leda till sämre resultat.  

 

                                                 
70 Kim, Kenneth A. & Nofsinger John R., Corporate Governance (2007), s. 49. 
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6.2 Resultat efter finansiella poster 

Enligt våra resultat finns det ett positivt samband mellan en större andel kvinnor i 

styrelse och resultat efter finansiella poster. Det finns dock inte något direkt 

signifikant samband mellan andel kvinnor i koncernledning och resultatvariabeln. 

 

Detta resultat stämmer väl överens med de teorier vi tidigare presenterat. Genom 

att styrelsen är diversifierad drar man nytta av synergieffekterna av oliktänkande 

människor med annorlunda bakgrund och synsätt. Resultat efter finansiella poster 

är det mest grundläggande måttet på företagets framgång och därmed är det en 

naturlig följd att denna stiger när styrelsen blir mer effektiv, vilket vi funnit 

belägg för att den blir när jämställdheten ökar. 

 

Dock är frågan om vad och vilka inom företaget som faktiskt påverkar resultat en 

svår fråga att svara på, inte minst när man inkluderar faktorer som är bortom 

styrelsens och koncernledningens kontroll.  

 

6.3 Soliditet 

Regressionsanalysen visade inga mätbara samband mellan andelen kvinnor i 

koncernstyrelsen respektive koncernledningen och företagets soliditet, både 

signifikansen och förklaringsgraden var väldigt hög. 

 

Soliditeten är som tidigare nämnt ett mått på hur mycket av företagets tillgångar 

som finansierats genom eget kapital, i motsats till upplånat kapital. Som vi 

beskrev i kapitel 4 är beslut om kapitalstrukturen en av styrelsens uppgifter och 

därför hade det var rimligt att variabeln Andelen kvinnor i koncernstyrelsen, om 

någon, skulle kunna vara signifikant för att förklara soliditeten.  

 

I teoriavsnittet presenterades även teorin om WACC och fördelarna med att 

förändra sin kapitalstruktur. Eftersom ökad skuldsättning leder till en högre 

finansiell risk för företaget är det naturligt att en riskavert styrelse då försöker 

hålla soliditeten så hög som möjligt. Vi anser att det är en vanlig uppfattning att 

kvinnor är mer riskaverta än män, vilket då borde innebära att en ökad andel 
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kvinnor i en koncernstyrelse leder till en ökad soliditet. Detta finner vi dock inga 

belägg för i vår undersökning, vilket skulle kunna innebära att myten om kvinnors 

riskaversion inte är sann. 

 

En annan trolig anledning till att de oberoende variablerna inte kan förklara 

soliditeten, är tanken på en optimal kapitalstruktur. Om det finns en nivå av 

WACC som är den bästa för företaget, sett utifrån hur långt företaget kommit i sin 

livscykel och storleken på den affärsmässiga risken, är det väldigt troligt att såväl 

män som kvinnor i samma utsträckning strävar efter att uppnå denna 

kapitalstruktur. Att merparten av företagen i branschen ligger inom ungefär 

samma soliditetsintervall kan man se i figur 6.3 nedan. 

 

Figur 6.3: Lådagram över soliditeten under 2006 

 

6.4 Omsättning per anställd 

Enligt vår teori skall det finnas ett positivt samband mellan måttet omsättning per 

anställda och andelen kvinnor i styrelse och ledningsgrupp. En ökning av 

omsättning per anställda skulle i så fall innebära att fler kvinnor på styrelse och 

ledningsnivå leder till ökad effektivitet i företagen.  

 

Dock visar våra resultat inte på några sådana samband, då signifikansen är allt för 

låg och även förklaringsgraden är väldigt liten. Då ingen korrelation går att 

påvisa, kan man anta att effektiviteten i företagen inte alls är beroende av andelen 

100% 80% 60%40% 20% 0%

Soliditet i IT-branschen 
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kvinnor. Dock är det gällande andelen kvinnor i ledningen närmare 5 % gränsen i 

p-värdet men fortfarande en bra bit ifrån för att kunna säga att signifikans har 

uppstått.  

 

Bland Drakes sju argument som vi tog upp i teoriavsnittet återfinns bland annat att 

kvinnor har lättare för att jobba närmare sin personal och möta deras behov vilket 

skulle leda till en ökad effektivitet och trevligare arbetsmiljö. Då vår hypotes inte 

går att bevisa genom datamaterialet får man utgå från att detta inte är fallet i IT-

bolagen, eller åtminstone att det inte är en genomgående trend i branschen. Det är 

dock fullt möjligt att en ökad andel kvinnor leder till en trevligare arbetsmiljö, 

men alltså inte till ökad effektivitet bland anställda.  

 

6.5 TSR 

I vår regressionsanalys kan man utläsa att det finns ett signifikant negativt 

samband mellan andel kvinnor i styrelse och TSR. Det finns dock inget samband 

statistiskt bevisat samband mellan andel kvinnor i koncernledning och TSR. 

 

TSR, som vi kan se i teorin, består av två faktorer: utdelning samt aktiens 

värdeökning eller -minskning under ett år. Utdelning är ofta en direkt följd av 

resultatet under året och dess storlek bestäms av bolagsstämman efter 

rekommendation från företagets styrelse. I vår undersökning är det relativt få 

företag som gjort utdelningar de senaste åren, på grund av att branschen 

fortfarande är i en konsolideringsfas, samtidigt som många av bolagen är i 

tillväxtskedet. Detta innebär att TSR i de flesta fallen bestäms enbart av 

aktiekursutvecklingen, även om trenden visar att fler företag börjar ge utdelning. 

Företag med utdelning i IT-branschen
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Figur 6.4: Andel företag med utdelning de senaste fem åren 
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Utdelning tjänar dock även som en viktig signaleringsfaktor för aktiemarknaden. 

Genom att öka utdelningen signalerar man ofta en ökad framtidstro, samtidigt som 

man förbinder sig att hålla denna högre nivå, eftersom en senare sänkning skulle 

signalera att företagsledningen ser på framtiden med en viss pessimism.71 Det 

finns dessutom en risk för en motsatt effekt. Då amerikanska IT-bolag började ge 

utdelningar under första halvan av 2000-talet sjönk aktiekurserna, då investerarna 

uppfattade ökningen som en signal på att företagen fått slut på 

tillväxtmöjligheter.72 

 

I tabell 6.1 nedan visas en enkel linjär regression med paneldata över utdelning i 

de undersökta bolagen som en funktion av andelen kvinnor i styrelsen. Den har ett 

lågt p-värde vilket visar på signifikans och en förklaringsgrad på 0,0731 vilket 

innebär att 7,31 % av utdelningen kan förklaras av andelen kvinnor. Koefficienten 

är positiv, vilket innebär att en ökad andel kvinnor i styrelsen bör leda till en ökad 

utdelning i bolaget. 

Regressionsstatistik utdelning i IT-bolag 
R-kvadrat  0,0731 
Standardfel  0,4384 
Observationer   175 

   
  Koefficienter p-värde 

Paneldata styrelsen 1,4788 0,0003 

Tabell 6.1: Regression över utdelning som funktion av andel kvinnor i styrelsen 

Inom corporate governance talas det ofta om att styrelsen och ledningen direkt 

påverkar företagets aktiekurs, genom resultaten de presenterar och signalerna de 

skickar ut genom pressmeddelande och kvartalsrapporter. En förklaring till det 

negativa sambandet mellan andelen kvinnor i styrelsen och TSR kan således vara 

att IT-bolags styrelser med fler kvinnor skickar ut signaler som uppfattas som 

negativa av aktieägare och potentiella investerare. Som nämnts i teorikapitlet ses 

ofta kvinnor som sämre ledare då de bedöms utifrån den manliga normen, samt att 

många män anser att kvinnor har sämre självförtroende, vilket spelar in på 

aktiekursen då merparten av kapitalströmningarna styrs av män.   

 

                                                 
71 Arnold, Glen, Corporate Financial Management (2005), s. 1018. 
72 Arnold, Glen, Corporate Financial Management (2005), s. 1019. 
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6.6 Sammanfattning av analysen 

Variabel Resultat efter 
finansiella poster Soliditet Omsättning per 

anställd. TSR 

Andelen kvinnor i 
styrelsen 

Signifikant Ej signifikant Ej signifikant Signifikant 

Andelen kvinnor i 
ledningen 

Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 

Tabell 6.2: Signifikans bland de beroende variablerna 

 

Händelse Resultat efter 
finansiella poster Soliditet Omsättning per 

anställd. TSR 

Andelen kvinnor i 
styrelsen ökar Ökar Minskar Ökar Minskar 

Andelen kvinnor i 
ledningen ökar 

Ökar Ökar Minskar Ökar 

Tabell 6.3: Beroende variablernas förhållande till de oberoende variablerna 

I tabell 6.3 ovan visas en sammanfattning av det data som presenterades i empirin. 

De två intressanta sambanden är de som har signifikans och dessa är markerade 

med understrykning. 
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7 Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Här kommer våra slutsatser samt funderingar kring datamaterialet och 

undersökningen att presenteras. Avslutningsvis kommer vi att ge idéer och förslag 

till vidare forskning inom ämnet. 

7.1 Slutsatser 

För att kunna dra några slutsatser från undersökningen har vi valt att återkoppla 

till vår ursprungliga frågeställning:  

 

Påverkar andelen kvinnor i styrelsen respektive ledningsgrupp ett 

antal prestationsmått? 

 

Att hitta signifikanta resultat kan vara svårt, då vi valt att endast studera en 

bransch och enbart en tidsperiod på 5 år. Dessutom finns det risk att missvisande 

resultat kan uppstå på grund av risken för tidsförskjutning som nämndes under 

metodkritiken i kapitel 2. Generellt kan sägas att det är svårt att dra slutsatser ur 

en sådan här undersökning då signifikansen ofta är låg. Dock har vår 

undersökning visat på två intressanta och signifikanta samband mellan andelen 

kvinnor i IT-bolagens styrelser och två av våra undersökningsvariabler: resultat 

efter finansiella poster samt total shareholder return.  

 

Den positiva korrelationen mellan andelen kvinnor i styrelsen och företagens 

resultat efter finansiella poster var något vi mot bakgrund av teorierna hade 

förväntat oss. Även om förklaringsgraden är relativt låg, 12,37 %, tycker vi ändå 

att det är en avsevärd andel av företagens resultat som härrör från graden av 

jämställdhet i respektive bolagsstyrelse. Vi tycker att det är en självklarhet att den 

ökade diversifiering av styrelserna som en större andel kvinnor innebär, skulle 

leda till en mer effektiv styrelse och slutligen till ett högre resultat. Med detta 

resonemang tror vi att förklaringsgraden kunde ha blivit ännu högre om vi haft 

med ytterligare oberoende variabler såsom ålder, religion och etniskt ursprung. 

Varför andelen kvinnor i ledningsgruppen inte var lika signifikant som 

styrelsegruppen för att förklara resultatet är svårare att svara på. Tänkbara 

förklaringar kan vara den stora mängd insiders som bör finnas i bolagen, enligt 
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resonemangen i kapitel 6. En annan kan vara att det rör sig om dominanta 

styrelser där ledningen inte sköter några strategiska beslut och en tredje förklaring 

kan helt enkelt vara slumpen. 

 

Mellan variabeln TSR, det vill säga total avkastning för aktieägarna under ett år, 

och andelen kvinnor i styrelsen fann vi ett negativt samband. Trots att detta inte 

var något vi hade räknat med, då stöd för detta inte gavs av våra teorier, finns det 

ändå rimliga anledningar till varför det kan vara på detta vis. Förklaringsgraden är 

låg, vilket innebär att endast en liten del av en eventuell avkastningsminskning 

kan förklaras med att andelen kvinnor i styrelsen ökat. I analyskapitlet 

presenterade vi en möjlig förklaring som innebär att en ökad andel kvinnor i 

styrelser skickar ut signaler som kan uppfattas negativt av investerare, vilket vi 

tror är en rimlig förklaring. Vi har även visat att kvinnor tenderar att öka 

företagens utdelning, vilket då borde innebära en ökad TSR. Dock finns det en 

möjlighet att försiktigheten ökar hos investerare om utdelningen stiger, vilket gör 

att aktiekursen faller mer än utdelningen ökar, som nämndes i analyskapitlet. 

Slutligen tror vi att TSR kan förklaras främst genom signaler som ledning och 

styrelse sänder ut, både sådana som vår undersökning kan förklara samt de 

slumpfaktorer som ligger utanför regressionen. 

 

De två andra beroende variablerna, omsättning per anställd och soliditet, fann vi 

inte några signifikanta samband för. Anledningarna till detta kan vara många, men 

i första hand beror det säkerligen på ett för litet datamaterial samt att det troligtvis 

inte finns några samband. Vi tror inte att kvinnor är mer eller mindre effektiva än 

män och inte heller att de har en annorlunda syn på optimal kapitalstruktur i 

bolagen de styr. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att de resultat vi presenterat och slutsatserna kring 

dem, framförallt vad gäller företagens resultat efter finansiella poster och 

avkastning, bör beaktas av nomineringskommittéer och valberedningar i svenska 

företag. Fler kvinnor kan leda till nya synsätt, vilket i sin tur leder till bättre 

resultat för bolaget. Men det finns samtidigt en risk. Om information inte 

presenteras på rätt sätt för investerare kan en ökad mängd kvinnor leda till en 

minskad avkastning för aktieägarna, vilka i slutändan är de som bör prioriteras 
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högst i enlighet med corporate governance-teorier. Med andra ord tjänar företaget 

i sig på en ökad jämställdhet i bolagsstyrelsen medan aktieägarna förlorar på en 

ökad rekrytering av kvinnor. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det naturliga steget i fortsatt forskning är att helt sonika utöka undersöknings-

populationen, det vill säga göra en större undersökning som inkluderar till 

exempel alla börsnoterade svenska bolag. En branschindelning är troligtvis 

fortfarande på sin plats, men man kan även se större samband och få högre 

signifikanser när man har mer data. Man kan även överväga att låta en 

undersökning spänna över en längre tidsperiod än fem år. 

 

Vidare finns möjligheten att i en ny forskning ta hänsyn till några av de 

problemen vi tog upp i vår metodkritik och slutsats. Ett exempel på detta är 

tidsförskjutningen, som innebär att effekten av en styrelses insatser inte syns som 

positiva resultat förrän efter ett antal år. 

 

Ett tredje förslag på fortsatta studier inom området vore att göra en mer kvalitativ 

undersökning inom området kvinnliga företagsledare och deras inställning till just 

ägaravkastning, utdelning och signaler till investerare. Det skulle kunna 

komplettera vår undersökning genom att svara på varför och hur våra resultat har 

uppstått, genom exempelvis intervjuer och fallstudier. 
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8.4 Årsredovisningar 

Information till den statistiska undersökningen är hämtad från nedanstående 

bolags årsredovisningar mellan år 2002 – 2006: 
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Anoto Group Nocom 
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Boss Media Orc Software 

CyberCom Precise Biometrics 

Digital Vision Prevas 

Enea Data Pricer 

Fingerprint Cards Proact IT Group 

HiQ International ReadSoft 

IBS Scribona 

IFS Sigma 

Jeeves Information Systems Technology Nexus 

Know IT Softtronic 

LBI International Teleca 

Mandator Telelogic 

Micronic Laser Systems TietoEnator 

Modul 1 Data  

 

 

Nedanstående är IT-bolag registrerade på Stockholmsbörsen men som exkluderats 

från undersökningen: 
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Tilgin Tradedoubler 

 

 


