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SAMMANFATTNING 

Examensarbetets titel: Hur påverkar företagsledningens könsfördelning innovationsförmåga       

och lönsamhet i forskningsintensiva branscher? 

Seminariedatum: 2018-06-05 

Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 hp 

Författare: Gustav Eriksson, Johanna Sandberg, Peter Trägårdh 

Handledare: Niklas Lars Hallberg 

Fem nyckelord: Könsfördelning, företagsledning, ledningsgruppen, innovationsförmåga,      

lönsamhet. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur, och under vilka omständigheter,             

könsfördelning i ledningsgruppen påverkar företags lönsamhet i forskningsintensiva        

branscher. Vi föreslår att innovationsförmåga utgör en mellanliggande variabel i sambandet           

mellan könsfördelning i ledningsgruppen och lönsamhet. 

Metod: En tvärsnittsstudie utförs där vi genomför en kvantitativ analys på 291 företag i den               

forskningsintensiva läkemedelsbranschen. Vi introducerar även ett nytt sätt att         

operationalisera innovationsförmågor med hjälp av FoU-kostnader och viktade patent. 

Teoretiska perspektiv: Denna studie utgår från Resource-Based View (RBV) och Upper           

Echelons theory (UE) samt tidigare forskning för att utveckla en forskningsmodell.  

Empiri: Data för medlemmarna i ledningsgruppens könstillhörighet, FoU-kostnader, antal         

patent, patentciteringar och tre finansiella nyckeltal samlas in om samtliga 291 företag. 

Resultat: Studien visar på ett positivt och statistiskt signifikant samband mellan           

könsfördelning i ledningsgruppen och företags lönsamhet. Positiva effekter visar sig redan           

vid en kvinna i ledningsgruppen, vilket talar emot tidigare forskning om en kritisk punkt. Vi               

kunde dock inte styrka att innovationsförmåga utgör en mellanliggande variabel mellan           

könsfördelning i ledningsgruppen och lönsamhet.  
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ABSTRACT 

Title: How does gender diversity in top management teams affect innovation capabilities and             

firm performance in R&D intensive industries? 

Seminar date: 2018-06-05 

Course: FEKH19, Bachelor Degree Project in Strategic Management 

Undergraduate Level, 15 ECTS 

Authors: Gustav Eriksson, Johanna Sandberg, Peter Trägårdh 

Advisor: Niklas Lars Hallberg 

Key words: Gender diversity, top management, senior management, innovation capabilities,          

firm performance 

Purpose: The purpose of this study is to investigate how, and under what circumstances,              

gender diversity in top management teams affect firm performance in R&D intensive            

industries. We suggest innovation capabilities as a mediator in the relationship between            

gender diversity and firm performance. 

Methodology: A cross-sectional study is conducted based on quantitative data of 291            

companies in the R&D intensive pharmaceutical industry. We introduce a new way of             

operationalizing innovation capabilities with R&D expenditures and weighted patent counts.  

Theoretical perspectives: This study is grounded in the Resource-Based View, Upper           

Echelons theory and previous research in order to develop a conceptual model. 

Empirical foundation: Data is collected concerning the gender of top management team            

members, R&D expenditures, patents, patent citations and financial ratios for our sample            

consisting of 291 companies. 

Conclusions: We find a positive and statistically significant correlation between gender           

diversity in top management teams and firm performance. Positive effects are observed even             

when there is only one woman in top management, when compared to teams with no women.                

These results contradict existing research on critical mass. We do not find support for the               

hypothesis that innovation capabilities mediates the relationship between gender diversity in           

top management teams and firm performance.  
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INLEDNING 
Globalt sett har företag en stor majoritet manliga chefer i sina ledningsgrupper .            1

Endast 24 procent av företags seniora chefer är kvinnor och 33 procent har ingen kvinna alls i                 

sin ledningsgrupp (Grant Thornton, 2016). Kvinnor fortsätter att vara underrepresenterade          

trots att de utgör nära hälften av arbetskraften och mer än hälften av nyutexaminerade              

universitetsstudenter både i EU och USA (Catalyst, 2018; Europeiska Kommissionen, 2010).           

I S&P 500 är i genomsnitt 26,5 procent av de seniora cheferna kvinnor och endast 5,2 procent                 

av verkställande direktörer kvinnor (Catalyst, 2018). Kvinnliga seniora chefer lyfter själva           

fram stereotyper och förutfattade meningar om kvinnors förmågor samt bristen på kvinnliga            

förebilder som de största hindren för kvinnor att göra karriär (Europeiska Kommissionen,            

2010). 

Många företagsledare, såväl som andra intressenter i samhället, håller för sant att            

mångfald i företagsledningar inte enbart är att föredra av ideologiska och etiska skäl utan bör               

betraktas utifrån den inverkan de har på lönsamheten och aktieägarvärdet (Carter, Simkins &             

Simpson, 2003). Enligt Carter et al. (2003) är en av de viktigaste frågorna inom Corporate               

Governance som moderna organisationer möter den om demografisk mångfald i          

företagsledningen. Könsfördelning, eller kvinnlig representation, är en sådan demografisk         

variabel som på senare tid varit föremål för forskning där dess implikationer för företags              

lönsamhet studeras. Trots att det råder en viss konsensus kring de positiva effekterna             2

relaterat till könsfördelning och kvinnlig representation i företagsledningen har tidigare          

forskning visat på blandade och ibland motstridiga resultat. Flera forskare har funnit ett             

1 “Top management” och “senior management” förekommer ofta i litteraturen. I denna studie översätts 
begreppen till ledningsgrupp eller företagsledning, vilka används synonymt. Detta innefattar vanligtvis VD och 
högsta chef för varje funktion. 
2 Engelskans “performance” är ett begrepp som ofta används i företagsekonomisk forskning. I denna studie 
översätts detta till lönsamhet.  

 

https://www.grantthornton.global/globalassets/wib_turning_promise_into_practice.pdf
http://www.catalyst.org/knowledge/women-workforce-united-states
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4746
http://www.catalyst.org/knowledge/women-workforce-united-states
http://ludwig.lub.lu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9049128&site=eds-live&scope=site
http://ludwig.lub.lu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9049128&site=eds-live&scope=site
http://ludwig.lub.lu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9049128&site=eds-live&scope=site
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positivt samband mellan könsfördelning i företagsledningen och lönsamhet. En omfattande          

studie från 2001 visar att de 25 företag som varit bäst på att befordra kvinnor till                

beslutsfattande positioner (215 företag studerades av USA:s 500 största sett till omsättning)            

uppvisade mellan 18-69 procent högre lönsamhet än medianen (Adler, 2001). Dezső och            

Ross (2012) testade sambandet mellan könsfördelning i företagsledningen och lönsamhet på           

1500 S&P-företag under en 15-årsperiod. De fann att, allt annat lika, genererar ett enskilt              

företag i genomsnitt en procent mer ekonomiskt värde med åtminstone en kvinna i             

ledningsgruppen till skillnad från om de inte hade haft någon kvinna i ledningsgruppen.             

Andra har inte kunnat påvisa något samband mellan könsfördelning i företagsledningen och            

lönsamhet alls (Miller & Triana, 2009). Shrader, Blackburn och Iles (1997) fann till och med               

stöd för ett negativt samband mellan variablerna. Terjesen, Sealy och Singh (2009) har gjort              

en sammanställning av empiriska studier på ämnet och styrker bilden av att tidigare forskning              

givit blandade resultat. Det råder således oklarheter kring sambandet vilket talar för att det              

finns utrymme för vidare empirisk forskning och en möjlighet att bidra till litteraturen.  

Resource-Based View (fortsättningsvis RBV) som förklarar hur företag uppnår         

konkurrensfördelar genom resurser och förmågor (Barney, 1991), är en av de mest            3

omskrivna och accepterade teorierna inom Strategic Management. Barney menar att det inte            

är branschstrukturen som leder till konkurrensfördelar och lönsamhet, utan snarare hur väl            

företag kapitaliserar på sina interna resurser och förmågor. Vidare menar Rosener (1995) att             

kvinnliga ledare kan förbättra företags förmågor och att kvinnor därmed utgör en grupp som              

är kraftigt underutnyttjad av företag. Forskare har föreslagit att mellanliggande variabler           

mellan könsfördelning i ledningsgruppen och lönsamhet bör undersökas för att ta reda på när              

och hur mångfald leder till förbättrad lönsamhet (Miller & Triana, 2009). Vi introducerar just              

3 Inom Strategic Management finns ingen vedertagen översättning av det vanligt förekommande begreppet 
“capability”. I denna studie används ordet förmåga synonymt med “capability”.  

 

https://www.researchgate.net/publication/267822127_Women_in_the_Executive_Suite_Correlate_to_High_Profits
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/smj.1955
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/smj.1955
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-6486.2009.00839.x
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=management_pubs
http://ludwig.lub.lu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=41228297&site=eds-live&scope=site
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-6486.2009.00839.x
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en sådan mellanliggande variabel, nämligen innovationsförmåga, för att utforska huruvida          

könsfördelning i företagsledningen kan ha en indirekt effekt på lönsamhet. Vi föreslår att             

kvinnlig närvaro kan skapa bättre förutsättningar för innovation och därmed även för företag             

att utveckla en god innovationsförmåga. Kvinnor adderar värde till företag genom att de             

bland annat besitter egenskaper som främjar samarbete vilket är värdefullt framförallt för            

företag vars strategi bygger på en hög grad av innovation (Quintana-Garcia &            

Benavides-Velasco, 2016). Forskning kopplar även kvinnliga chefer till ledarskapsstilar som          

präglas av inkludering, kommunikation, sammanhållning och kunskapsspridning (Lyngsie &         

Foss, 2016). Heterogenitet i ledningsgruppen förser företaget med varierande humant och           

socialt kapital som hjälper ledningsgruppen att bland annat upptäcka forskning- och           

utvecklingsmöjligheter som kan förbättra företagets innovation (Miller & Triana, 2009;          

Ruiz-Jiménez & del Mar Fuentes-Fuentes, 2015). Vidare visar Dezső och Ross (2012) på ett              

samband mellan kvinnlig representation i ledningsgruppen och lönsamhet, dock endast i de            

fall företaget har en strategi med stort fokus på innovation. Samtidigt visar Miller och Triana               

(2009) på ett samband mellan en jämnare könsfördelning och innovation. Med bakgrund i             

detta föreslår vi att en jämnare könsfördelning i företagsledningen skapar bättre           

förutsättningar för företag att utveckla sin innovationsförmåga som, i enlighet med RBV, i sin              

tur är förknippat med konkurrensfördelar och lönsamhet. I denna studie definieras begreppet            

innovationsförmåga som hur effektivt företag transformerar input till output (i detta fall            

FoU-kostnader till patent).  

Miller och Triana (2009) efterfrågar forskning på enskilda branscher då detta           

möjliggör användandet av mer förfinade mått på innovation. Därför har vi valt att i denna               

studie undersöka en enskild bransch, närmare bestämt läkemedelsbranschen. Detta då det är            

en bransch som präglas av en distinkt förmåga, nämligen innovationsförmågan. Denna           

 

https://ac.els-cdn.com/S0024630115000485/1-s2.0-S0024630115000485-main.pdf?_tid=3f386015-fbfb-4ad4-9b83-cd74a365a8ee&acdnat=1523369853_7a8f9690b1346eef0049bb2bbf86f87e
https://ac.els-cdn.com/S0024630115000485/1-s2.0-S0024630115000485-main.pdf?_tid=3f386015-fbfb-4ad4-9b83-cd74a365a8ee&acdnat=1523369853_7a8f9690b1346eef0049bb2bbf86f87e
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/smj.2510
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/smj.2510
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-6486.2009.00839.x
https://ac.els-cdn.com/S2340943615000857/1-s2.0-S2340943615000857-main.pdf?_tid=031ef341-37e3-4f59-9c0d-5f4709de0689&acdnat=1523261235_f90ebb7486ba60e2510b63d86569849e
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-6486.2009.00839.x
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forskningsintensiva bransch uppskattas spendera nästan 150 miljarder USD på forskning och           

utveckling av läkemedel under åren 2015 och 2016 (IFPMA, 2017). Läkemedelsbranschen           

var en av de mest FoU-intensiva branscherna under 2017 med en FoU-intensitet på cirka 13               

procent (FoU-kostnader dividerat med försäljning) globalt sett (Europeiska kommissionen,         

2017). Läkemedelsbranschen registrerade 7 691 patent hos Patent Cooperation Treaty (PCT)           

under 2014 (IFPMA, 2017). Denna bransch är alltså förknippad med stora FoU-satsningar            

och många registrerade patent, vilket gör den till ett intressant studieobjekt då både input och               

output är konkreta och mätbara.  

En forskningsmodell utvecklas med bakgrund i Upper Echelons theory         

(fortsättningsvis UE) (t.ex. Hambrick & Mason, 1984), RBV (t.ex. Barney, 1991) samt            

tidigare forskning med liknande variabler för att bringa klarhet i vad studien syftar till att               

undersöka.  

 

 

Figur 1. Forskningsmodell 

 

https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2017/02/IFPMA-Facts-And-Figures-2017.pdf
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard17.html
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard17.html
https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2017/02/IFPMA-Facts-And-Figures-2017.pdf
https://www.jstor.org/stable/258434?seq=1#page_scan_tab_contents
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TEORETISKT RAMVERK 
Avsnittet inleds med en beskrivning av RBV vilket utgör den teoretiska grunden som             

motiverar förslaget att innovationsförmåga kan utgöra en mellanliggande variabel. Detta följs           

av ett resonemang kring de bakomliggande mekanismer som förväntas kunna förklara varför            

variabeln könsfördelning i företagsledningen är relevant i sammanhanget. Till sist redogör vi            

för tidigare forskning på området och formulerar med bakgrund i detta fyra hypoteser som              

undersöks.  

Innovationsförmåga: Resource-Based View 

Besanko, Dranove, Shanley & Schaefer (2009) definierar resurser som         

företagsspecifika tillgångar såsom patent, varumärken eller organisationskulturer. Resurserna        

har en direkt inverkan på ett företags möjlighet att skapa mer värde än andra företag. Vidare                

menar Besanko et al. (2009) att resurser också indirekt påverkar ett företags värdeskapande             

eftersom de är grunden till dess förmågor. Definitionen av förmågor är aktiviteter ett företag              

utför särskilt bra i jämförelse med andra företag (Besanko et al., 2009).  

Att förstå orsakerna bakom företags varaktiga konkurrensfördelar är en av de mest            

omskrivna ämnena inom Strategic Management (Barney, 1991). Barney var en av de första             

som satte ord på RBV och utformade en modell för att beskriva hur man uppnår               

konkurrensfördelar och dessutom hur de ska kunna bli varaktiga (Newbert, 2007).           

Konkurrensfördelar uppnås genom att implementera en värdeskapande strategi som inte          

simultant implementeras av någon konkurrent eller potentiell konkurrent (Barney, 1991).          

Vidare menar Barney att varaktiga konkurrensfördelar uppnås först om fördelarna med denna            

värdeskapande strategi inte heller är möjlig att duplicera för andra företag. För att kunna              
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förstå källorna till varaktiga konkurrensfördelar utgår Barney (1991) från två antaganden: att            

företags resurser och förmågor är heterogena samt imperfekt mobila. Hade alla företag på en              

marknad haft tillgång till samma resurser och förmågor skulle det inte finnas någon             

värdeskapande strategi som inte också är tillgänglig för andra företag i branschen.            

Utgångspunkten i RBV är därmed att företag måste besitta olika resurser och förmågor för att               

dessa ska kunna leda till konkurrensfördelar. För att ett företags resurser ska leda till              

konkurrensfördelar hävdar Barney (1991) att resursen behöver vara (1) värdefull, på så sätt             

att den kan utnyttja möjligheter och neutralisera hot i branschen, samt (2) den måste vara               

sällsynt bland företagets nuvarande och potentiella konkurrenter. För att ett företags resurser            

däremot potentiellt ska leda till varaktiga konkurrensfördelar måste de enligt Barney (1991)            

uppfylla ytterligare två attribut: (3) den måste vara svårimiterbar, och (4) det finns inget              

strategiskt motsvarande substitut för resursen som är värdefullt, sällsynt eller svårimiterbart.           

Resursernas attribut kan ses som empiriska indikationer på hur heterogen och immobil ett             

företags resurser är och därmed hur användbara dessa resurser är för att generera varaktiga              

konkurrensfördelar (Barney, 1991).  

Barney (1991) menar alltså att värdefulla och sällsynta resurser och förmågor leder till             

konkurrensfördelar. Newbert (2007) kartlägger empirisk forskning på RBV och därmed även           

vilka beroende och oberoende variabler som är vanligt förekommande. Han observerar att            

begreppen konkurrensfördelar och lönsamhet (performance) ofta används synonymt        

(Newbert, 2007). Detta styrks av Besanko et al. (2009) som definierar konkurrensfördelar            

som just förmågan att prestera bättre än branschen, det vill säga nå övernormal ekonomisk              

lönsamhet. Ekonomisk lönsamhet är i sin tur beroende av ekonomiska kostnader, ett            

nationalekonomiskt begrepp som skiljer sig från redovisningsmässiga kostnader då det          

inbegriper alternativkostnader. Därmed inte sagt att olika mått på redovisningsmässig          
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lönsamhet saknar relevans i studiet av strategi (Besanko et al., 2009). Vidare diskussion om              

val av lönsamhetsmått behandlas senare.  

Sammanfattningsvis kan man utifrån ovan redogörelse av begrepp inom RBV dra           

slutsatsen att det finns ett samband mellan värdefulla och sällsynta förmågor och företags             

lönsamhet. Detta styrks av Conner (1991) som menar att företagets tillgång till unika resurser              

och förmågor till stor del kan förklara skillnader i lönsamhet mellan företag. Sambandet             

illustreras nedan. 

 

 

Figur 2. (Newbert, 2007:123) 

 

En distinkt förmåga hos forskningsintensiva företag är innovationsförmågan. Det         

finns dock ingen vedertagen definition av begreppet innovationsförmåga. Enligt Neely,          

Filippini, Forza, Vinelli och Hii (2001) kan en organisations innovationsförmåga beskrivas           

som dess potential att generera innovativa outputs. Lawson och Samson (2001) definierar            

istället innovationsförmåga som möjligheten att kontinuerligt transformera kunskap och ideér          

till nya produkter, processer och system till förmån för företaget och dess intressenter. Dutta,              

Narasimhan och Rajiv (2005) definierar förmågan som företagets effektivitet att transformera           

tillgängliga input (exempelvis investering i forskning och utveckling) till önskade output           

(såsom att utveckla innovativa teknologier). Som nämnts tidigare definieras         

innovationsförmåga i denna studie som hur effektivt företag transformerar input i form av             

 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.457.2621&rep=rep1&type=pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.442/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.442/epdf
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FoU-kostnader till output i form av patent, alltså ett mått på innovationsfunktionens            

effektivitet.  

Upper Echelons och könsfördelningens implikationer 

Studien bygger dels på antagandet att ledningsgruppens karaktär och egenskaper kan           

ha implikationer för innovationsförmågan och i förlängningen lönsamheten. Den bygger även           

på antagandet att kvinnor i gemen skiljer sig från män på ett sådant sätt att ledningsgruppens                

karaktär och förmågor påverkas av dess könsfördelning. Nedan förs ett teoretiskt resonemang            

för att förtydliga på vilken grund dessa antaganden vilar samt vilka mekanismer som kan              

tänkas ligga bakom. 

Hambrick och Mason (1984) utvecklar i sin välciterade artikel en teori kallad Upper             

Echelons (UE). De menar att ett företags beteende och lönsamhet till stor del kan förklaras av                

företagsledningen som ofta tar de viktigaste strategiska och organisatoriska besluten. En           

central aspekt av UE är att företagsledare i beslutsfattande position antas ha varierande             

kognitioner, värderingar och uppfattningar (Hambrick & Mason, 1984). Denna kognitiva bas           

på vilken en medlem i ledningsgruppen bygger sin slutledning kan vara avgörande för             

kvaliteten i beslutsfattande. Hambrick och Mason (1984) utvecklar en modell med tre            

huvudsakliga förklaringar till mekanismerna bakom detta. För det första kan den kognitiva            

basen begränsa medlemmens synfält på ett sådant sätt att uppmärksamheten endast riktas till             

vissa delar av omgivningen. För det andra bidrar det till selektiv perception då vissa stimuli               

inom synfältet väcker uppmärksamhet och andra inte. Slutligen filtreras den information som            

medlemmen faktiskt lägger märke till genom den kognitiva basen, vilket ger en subjektiv bild              

av verkligheten och således en subjektiv grund till beslutsfattande.  

 

https://www.jstor.org/stable/258434?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/258434?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/258434?seq=1#page_scan_tab_contents
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Som en logisk följd av ovan resonemang associeras ofta mångfald (eller närmare            

bestämt demografisk heterogenitet) med tillgång till fler perspektiv, bredare informationsbas          

samt innovation och kreativitet i beslutsfattande (Wiersema & Bantel, 1992). I och med att              

uppsättningen av kognitioner, uppfattningar och erfarenheter är svåra att mäta har forskning            

inom UE ofta fokuserat på demografiska variabler som anses vara godtagbara förklaringar på             

skillnader i den kognitiva basen (Carpenter, Geletkanycz & Sanders, 2004). En sådan            

demografisk variabel som varit föremål för forskning är könstillhörighet. Exempelvis          

presterar heterogena grupper bestående av både män och kvinnor bättre när det kommer till              

problemlösning än grupper med endast män och dessutom är medlemmarna i dessa            

heterogena grupper lika nöjda med lösningsförslagen som de i homogena grupper (Hoffman            

& Maier, 1961). En jämnare könsfördelning i företagsledningen kan hjälpa företag att hitta             

nya ideér, identifiera forskning- och utvecklingsmöjligheter samt ge upphov till handlingar           

som främjar innovation (Miller & Triana, 2009). Dock bör tilläggas att           

organisationsteoretiker framfört viss kritik mot den allmänna uppfattningen att mångfald          

enbart för gott med sig. Hög grad av mångfald kan exempelvis hämma kommunikation och              

ge upphov till konflikt vilket kan begränsa gruppens möjligheter att fungera väl (Wiersema &              

Bantel, 1992). Tsui, Egan och O'Reilly (1992) finner exempelvis att mångfald vad gäller kön              

och etnicitet kan ha negativa effekter på sammanhållningen, engagemanget och viljan att            

stanna – något som i synnerhet visade sig gälla för manliga gruppmedlemmar. Dezső och              

Ross (2012) föreslår att denna negativa effekt kan motverka de positiva effekter av jämnare              

könsfördelning i företagsledningen som diskuterats ovan, men enbart i de fall då innovation             

inte är av någon större strategisk vikt för företaget. Logiken är att ledningsgruppens arbete i               

dessa fall är av rutinmässig karaktär vilket inte ställer samma höga krav på ledningsgruppens              

förmågor. Av detta resonemang följer att fördelarna av en jämnare könsfördelning i            

 

https://www.jstor.org/stable/256474?seq=1#page_scan_tab_contents
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ledningsgruppen bör överväga nackdelarna i de fall innovation faktiskt utgör en viktig del av              

strategin.  

En annan aspekt av kvinnlig representation i företagsledningen, förutom implikationer          

för strategiskt beslutsfattande inom ledningsgruppen, är hur det indirekt påverkar även resten            

av organisationen. Dezső och Ross (2012) föreslår att kvinnor längre ner i            

organisationshierarkin påverkas av kvinnlig närvaro i företagsledningen då det signalerar att           

organisationen har en positiv inställning till kvinnor i beslutsfattande position. Detta kan            

gynna individuell prestation, engagemang och motivation hos kvinnliga mellanchefer men          

även för kvinnliga organisationsmedlemmar i stort (Dezső & Ross, 2012). Vidare finns det             

anledning att tro att kvinnors kognitiva bas och egenskaper manifesterar sig i deras ledarskap              

och därmed även i organisationskulturen. Forskning kopplar kvinnliga chefer till          

ledarskapsstilar som präglas av inkludering, kommunikation, sammanhållning och        

kunskapsspridning (Lyngsie & Foss, 2016). I jämförelse med män har kvinnor i högre             

positioner visat sig vara mindre hierarkiska (Lyngsie & Foss, 2016) och mer benägna att              

delegera ansvar (Rosener, 1995). Kvinnor sägs uppmuntra till deltagande genom att be om             

synpunkter från andra, föra ständig dialog med underordnade och därmed även stärka deras             

självförtroende, produktivitet och innovationsförmåga (Rosener, 1995). Lipman-Blumen       

(1996) menar att män och kvinnor skiljer sig åt genom att män är mer tävlingsinriktade och                

strävar efter makt i högre utsträckning än kvinnor. Samtidigt är kvinnor mer personliga,             

sociala, samarbetsvilliga, delaktiga och har lättare att anförtro sig till andra (Lipman-Blumen,            

1996). En jämnare könsfördelning i ledningsgruppen kan alltså bidra till att förbättra den             

sociala miljön, skapa ett öppet klimat samt underlätta för innovation inte bara inom             

ledningsgruppen, utan även i resten av organisationen. 
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Emellertid skriver Konrad, Kramer och Erkut (2008) om ett kritiskt antal kvinnor som             

krävs innan man uppnår positiva effekter. Först när antalet kvinnor i ledningsgruppen är två              

eller fler, är manliga kollegor mindre benägna att avfärda synpunkter framförda av en kvinna              

och kulturen skiftar mot ett mer öppet diskussionsklimat (Konrad et al., 2008). Vidare menar              

de att det är först när det finns tre eller fler kvinnor i företagsledningen som den största                 

förändringen uppstår – det är då kvinnor i större utsträckning känner sig bekväma och mindre               

hindrade av männens åsikter. Även Lyngsie och Foss (2016) styrker resonemanget kring en             

kritisk punkt i sin studie, där lågt antal kvinnor i företagsledningen snarare leder till negativa               

effekter. När antalet kvinnor ökar successivt till högre nivåer verkar det dock ge positiva              

effekter (Lyngsie & Foss, 2016).  

Tidigare forskning och hypotesformulering  

Tidigare studier på ämnet har undersökt den oberoende variabeln könsfördelning både           

med avseende på styrelsen och ledningsgruppen. I denna studie undersöks könsfördelningen i            

ledningsgruppen och dess effekter. Valet har alltså gjorts att exkludera styrelsen. Detta då             

ledningsgruppen arbetar närmare den operativa verksamheten och därmed bedöms ha större           

möjlighet att påverka innovationsförmågan och lönsamheten i företag. Trots detta bedöms           

resultat från studier som behandlar könsfördelning i styrelsen som relevant. Fortsättningen av            

detta kapitel redogör för tidigare forskning på området samt formulerar relevanta och            

underbyggda hypoteser som testas i studien. 

Som tidigare presenterats råder osäkerhet kring sambandet könsfördelning i         

ledningsgruppen (eller styrelsen) och lönsamhet. Vissa studier visar på ett positivt samband            

(Adler, 2001; Dezső & Ross, 2012; Erhardt, Werbel & Shrader, 2003) samtidigt som andra              

inte lyckats hitta ett samband (Miller & Triana, 2009). Det finns också studier som visar på                

 

https://ac.els-cdn.com/S0090261608000168/1-s2.0-S0090261608000168-main.pdf?_tid=d20a0bb9-83c0-4672-8eb7-e0ff339fcaf3&acdnat=1523784143_9c0b632e48410daef7d438256d3d8501
https://ac.els-cdn.com/S0090261608000168/1-s2.0-S0090261608000168-main.pdf?_tid=d20a0bb9-83c0-4672-8eb7-e0ff339fcaf3&acdnat=1523784143_9c0b632e48410daef7d438256d3d8501
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-8683.00011
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ett negativt samband (Shrader et al., 1997). Denna studie bidrar därför med ytterligare             

empiriskt material till forskningen på detta område och testar hypotesen: 

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan könsfördelning i ledningsgruppen 

och företags lönsamhet. 

 

Tidigare forskning har även undersökt sambandet mellan könsfördelning och         

innovation. Miller och Triana (2009) har visat på ett positivt samband mellan en jämn              

könsfördelning i styrelsen och innovation (mätt som FoU-intensitet). Samtidigt visade Dezső           

och Ross (2012) att kvinnlig representation i ledningsgruppen leder till högre lönsamhet            

endast i de fall då företag har en strategi där stor fokus tilldelas innovation. Dessa två studier                 

talar alltså för att det skulle finnas ett samband mellan könsfördelning i styrelsen respektive              

företagsledningen och förmågan att vara innovativ. En annan intressant studie på ämnet är             

Lyngsie och Foss (2016) som testar huruvida det finns ett samband mellan könsfördelning i              

företag och deras entreprenöriella förmåga (definieras som antal framgångsrikt lanserade          

produkter och tjänster). Studien visar på ett samband mellan kvinnlig representation i            

ledningsgruppen och företags entreprenöriella utfall. Mer specifikt, genom att öka andelen           

kvinnor i företagsledningen med motsvarande en standardavvikelse (i detta fall 20%) kan            

företag öka sitt entreprenöriella utfall med 20,2 procent (Lyngsie & Foss, 2016). Ovan             

nämnda samband visar sig dock endast vara sant i de fall då det är en låg andel kvinnor i                   

resterande del av företaget. Om företaget i stort består av en hög andel kvinnor kommer en                

större mängd kvinnor i ledningsgruppen snarare ha en negativ effekt (Lyngsie & Foss, 2016).              

Vidare har studier på enskilda företag undersökt i vilken utsträckning könsfördelning i            

organisationen påverkar innovationsförmågan samt vilka faktorer som påverkar sambandet.         

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/smj.2510
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En studie genomfördes på ett Australienskt tillverkningsföretag där 142 anställda svarade på            

en enkät. Studien visade bland annat att en hög andel kvinnor på en avdelning är starkt                

negativt korrelerat med innovationskapacitet på samma avdelning (Cropley & Cropley,          

2017). Detta resultat bör dock tas med en nypa salt då den negativa korrelationen till stor del                 

kan bero på att företaget som undersöks haft en organisationskultur som haft en skadlig              

inverkan på kvinnliga anställda (Cropley & Cropley, 2017) och därmed deras möjlighet att             

påverka företagets innovativa kapacitet. Det är av denna anledning svårt att dra några             

generella slutsatser. Tidigare studier har även undersökt sambandet mellan ledningsförmågor          

(management capabilities) och innovation. Ruiz-Jiménez och del Mar Fuentes-Fuentes (2015)          

fann att ledningsförmågor har större inverkan på innovation i de fall då ledningsgruppen är              

jämnare fördelad mellan könen.  

Det saknas alltså enhetligt empiriskt stöd kring sambandet mellan könsfördelning i           

företagsledningen och innovationsförmåga. Trots detta finns det goda teoretiska belägg att           

anta att ett sådant samband skulle kunna existera, vilka behandlades i föregående avsnitt. De              

motstridiga resultaten kan delvis förklaras av att forskning till stor del begränsats av data från               

USA, där kvinnlig representation i ledningsgrupper är kraftigt begränsad (Foss, Lee, Murtinu            

& Scalera, 2017). Detta styrks av det resonemang som Lyngsie och Foss (2016) samt Konrad               

et al. (2008) för om en potentiell kritisk punkt innan kvinnlig representation ger resultat som               

diskuterades tidigare. Med bakgrund i ovan förda resonemang formuleras följande hypotes: 

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan könsfördelning i ledningsgruppen           

och företags innovationsförmåga. 
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Newbert (2007) finner i sin litteraturstudie av empirisk forskning på RBV att 6 av 55               

artiklar, med resurser och förmågor som oberoende variabel, studerade innovation. I två av             

dessa studier är dessutom lönsamhet beroende variabel – resultaten presenteras här nedan.            

Irwin, Hoffman och Lamont (1998) testade sambandet mellan teknologisk innovation och           

lönsamhet vid 189 sjukhus i Florida. Deras studie visade ett signifikant samband på samtliga              

tre mått de använt (beläggningsgrad, marginal och räntabilitet på totalt kapital). Sher och             

Yang (2005) undersökte sambandet mellan företags innovationsförmåga och lönsamhet i den           

Taiwanesiska halvledarindustrin. Studiens urval bestod utav 26 designföretag, 13 tillverkare          

och 15 paketerings- och testföretag där räntabilitet på totalt kapital användes som            

lönsamhetsmått. Sher och Yang (2005) hittade stöd för sin hypotes och därmed kunde de              

påvisa ett positivt samband mellan innovationsförmåga och lönsamhet. Vår hypotes blir           

därmed följande:  

 

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan företags innovationsförmåga och           

lönsamhet. 

 

Dezső och Ross (2012) finner en positiv korrelation mellan kvinnlig närvaro i            

ledningsgruppen och företags lönsamhet, men enbart i den mån företags strategi är inriktad             

på innovation. Mer precist innebär detta resultat att de företag vars strategi inte är inriktad på                

innovation varken gynnas eller missgynnas av kvinnlig representation i företagsledningen          

(Dezső & Ross, 2012). Detta implicerar att innovation kan utgöra en mellanliggande variabel             

i sambandet. Miller och Triana (2009) undersöker huruvida könsfördelningen i styrelser           

påverkar lönsamhet genom två mellanliggande variabler, innovation och rykte. Studien          

visade på ett samband mellan könsfördelning i styrelser och innovation. De kunde dock inte              
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styrka sin hypotes om att könsfördelningen i styrelser leder till att företag presterar bättre och               

kunde således inte styrka att innovation skulle vara en mellanliggande variabel mellan den             

beroende och den oberoende variabeln. Även här finns alltså motstridiga resultat. Dessa är             

intressanta att ta i beaktande trots att studierna inte uttryckligen mäter innovationsförmåga.            

Denna studie bidrar till forskningen ytterligare genom att utveckla och testa följande hypotes: 

 

Hypotes 4: Innovationsförmåga utgör en mellanliggande variabel i sambandet mellan          

könsfördelning i ledningsgruppen och företags lönsamhet. 

METOD 

Forskningsdesign 

Studien har en deduktiv ansats. Vid en deduktiv ansats tar författarna avstamp i teori              

och utgår från vad som är känt inom ett område för att härleda hypoteser som sedan testas                 

empiriskt (Bryman & Bell, 2013). För att besvara frågeställningen och testa hypoteserna            

utförs en kvantitativ tvärsnittsstudie. Tvärsnittsstudie är en forskningsdesign som innebär att           

man, vid en bestämd tidpunkt, samlar in data gällande flertalet variabler på mer än ett fall                

(exempelvis individ, organisation eller nation) (Bryman & Bell, 2013). I genomförandet av            

denna studie samlas data för variablerna könsfördelning i ledningsgruppen,         

innovationsförmåga samt lönsamhet på 291 företag verksamma i läkemedelsbranschen. De          

variabler som är av intresse i företagsekonomisk forskning är svåra eller omöjliga att             

manipulera, vilket gör att tvärsnittsstudier är vanligt förekommande, i kontrast till           

experimentell forskning. Könstillhörighet, patent och finansiella mått är exempel på          

parametrar som är givna och omöjliga att manipulera. En tvärsnittsstudie görs för att studera              
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samband mellan olika variabler men den kan inte säga någonting om orsaken till sambandet              

(Bryman & Bell, 2013). 

Urval 

Syftet med studien är att undersöka huruvida det i forskningsintensiva branscher finns            

ett samband mellan könsfördelningen i ledningsgruppen och företags lönsamhet, med          

innovationsförmåga som en mellanliggande variabel. Ingen geografisk avgränsning görs och          

populationen består således av forskningsintensiva företag i hela världen. Valet av           

läkemedelsbranschen har gjorts av metodologiska skäl och går i linje med Miller och Trianas              

(2009) rekommendationer. Detta då branschen präglas av en tydlig output vad gäller FoU och              

innovation, nämligen patent.  

Studiens urvalsram är databasen Orbis som samlar information om över 280 miljoner            

företag i hela världen. Utifrån urvalsramen har det gjorts ett urval av företag som uppfyller               

följande fyra kriterier. (1) Företagen måste ha 10 eller fler anställda under perioden, detta för               

att undvika mikroföretag där ledningsgruppen utgör stora delar av företaget och därför            

överlappar med de som arbetar med FoU. (2) Företagen måste vara verksamma inom             

läkemedelsbranschen. För att identifiera de företag som tillhör läkemedelsbranschen används          

NACE-koder, en europeisk standard för klassificering av företag baserat på vilken sorts            

verksamhet de utövar. Företag inom huvudgruppen 21 – tillverkning av farmaceutiska           

basprodukter och läkemedel (manufacture of basic pharmaceutical products and         

pharmaceutical preparations) väljs ut som relevanta för denna studie. På Orbis finns 5 864              

företag (2018-04-23) med denna NACE-kod och 10 eller fler anställda. (3) Företagen ska ha              

redovisat FoU-kostnader samtliga år under femårsperioden 2011-2015. (4) De ska ha minst            

ett publicerat patent under 2015. Det finns 381 företag (2018-04-23) i Orbis som uppfyller              

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-6486.2009.00839.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-6486.2009.00839.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-6486.2009.00839.x


 
 

19 

samtliga kriterier ovan. Efter det genomfördes ytterligare gallringar av praktiska skäl. En            

ledningsgrupp bestående av endast en medlem kan per definition inte vara heterogen, därför             

togs dessa företag bort från urvalet. Ytterligare företag gallrades bort som inte hade några              

beviljade patent utan endast publicerade patent under tidsperioden. Vidare togs även de            

företag bort som inte redovisat något av de tre nyckeltalen eller könstillhörighet för             

ledningsgruppsmedlemmar. Detta resulterade i 291 företag som utgör det urval som           

undersöks. 

Datainsamling 

För att besvara studiens forskningsfråga och testa ovan formulerade hypoteser          

sammanställs data gällande de aktuella variablerna på samtliga företag i det urval som             

undersöks. Studien baseras på sekundärdata som hämtas från databasen Orbis. Där finns data             

gällande ledningsgruppens könstillhörigheter, FoU-kostnader samt finansiella nyckeltal.       

Även information om patent och patentciteringar har samlats in från Orbis, som i sin tur               

hämtar sin data från European Patent Office (EPO) och dess patentdatabas PATSTAT. För att              

använda PATSTAT krävs avancerade kunskaper inom SQL, ett språk som används för att             

kommunicera med databaser, varför data om patent istället hämtats från Orbis. Denna data             

bedöms dock vara pålitlig då den, som ovan nämnts, härstammar från EPO som i detta               

sammanhang kan betraktas som en pålitlig källa. En nackdel vid användning av sekundärdata             

är svårigheten att kontrollera kvaliteten på datan (Bryman & Bell, 2013). Orbis är en databas               

som i första hand sammanställer data från mer än 160 andra databaser samt ytterligare              

hundratals källor. Enligt Orbis själva behandlar och standardiserar de dock även datan i viss              

utsträckning för att öka jämförbarheten. Denna behandling gör det svårt att till fullo utvärdera              
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och säkerställa informationens riktighet, även om det troligtvis är till fördel för användarna av              

databasen och inte lär påverka studien negativt. 

Variabler  

Mått på könsfördelning i företagsledningen. Det är värt att notera att det råder viss              

oklarhet i begreppen gällande företagsledning. Forskare som tidigare undersökt samband med           

variabeln könsfördelning i ledningsgruppen använder ofta termen “top management” (som i           

denna studie översätts till företagsledning eller ledningsgrupp). Innebörden av detta begrepp           

varierar dock i olika studier. Forskare inom UE brukar vanligtvis inkludera den inre cirkeln              

av top management som normalt sett består av tre till sju personer (Carpenter & Sanders,               

2002). Dezső och Ross (2012) definierar i sin studie ledningsgruppen som VD samt minst de               

fyra andra bäst betalda cheferna i företaget (vilket hämtades från databasen S&P’s            

ExecuComp). Den genomsnittliga storleken på ledningsgruppen var 5,9 vilket därmed gick i            

linje med vad som rekommenderats i tidigare litteratur (Dezső & Ross, 2012). Andra studier              

har definierat företagsledningen som personer som tar strategiska och viktiga beslut för att             

utveckla företaget. Dessa identifierades genom att intervjua VD:n (t.ex. Collins & Clark,            

2003; Papadakis & Barwise, 2002; Ruiz-Jiménez & del Mar Fuentes-Fuentes, 2015).           

Quintana-Garcia och Benavides-Velasco (2016) definierar istället ledningsgruppen som alla         

chefer i den högsta nivån av organisationen, vilket inkluderar de positioner vilka har en              

C-nivå titel (exempelvis CEO, CFO eller COO) samt alla med en position högre än vice               

president och senior vice president. 

Företagsledningen definieras i denna studie som de mest inflytelserika personerna i en            

organisation som är ansvariga för stor del av företagets beslutsfattande (som nämnts tidigare             

inkluderas inte styrelsen), vilket går i linje med ovan nämnda studier. Denna grupp             
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identifieras i Orbis under kategorin “C-suite”-medlemmar. Databasen definierar        

“C-suite”-medlemmar som de högst uppsatta personerna i respektive avdelning i en           

organisation. Generellt sett inkluderas de personer med ett C i sin titel (exempelvis CEO,              

CFO eller COO), men även President och Vice President är titlar som dyker upp i den data                 

som hämtas. Dessa personer är således de som står för en stor del av organisationens               

beslutsfattande och har ett stort inflytande på organisationens verksamhet. Datan om varje            

företags medlemmar i ledningsgruppen och deras könstillhörighet hämtades via Orbis och är            

senast rapporterade data, vilket innebär att den gäller år 2016 eller 2017. I vårt urval består                

företagsledningen i snitt av 7 gruppmedlemmar med en median på 6, vilket går i linje med                

tidigare studier. Vidare används ett index som presenterats av Blau (1977) för att mäta              

heterogenitet i grupper. I detta fall används Blaus index för att sätta ett värde på               

könsfördelningen hos ledningsgruppen för varje företag i vårt urval. Detta index erhålls            

genom att applicera följande formel: 

 

1 − ∑
n

i=1
P i

2  

 

där P är procentuell andel av företagsledningen som tillhör vardera grupp (män och kvinnor)              

och n innebär antal kategorier av grupper, alltså 2. Genom denna formel ges varje företag ett                

värde mellan 0 och 0,5 beroende på hur jämn fördelningen är mellan män och kvinnor i                

företagsledningen, där 0,5 innebär en helt jämn fördelning. Detta är ett mått som använts i               

flertalet liknande studier (t.ex. Campbell & Mínguez-Vera, 2008; Ruiz-Jiménez & del Mar            

Fuentes-Fuentes, 2015). 
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Mått på Innovationsförmåga. Det råder som tidigare nämnts oenighet om vad som            

avses med begreppet innovationsförmåga. En stor del av de studier som berör ämnet i tidigare               

forskning har använt sig av enkätstudier för att uppskatta företags innovationsförmåga. Det            

finns dock en del problem relaterat till att utföra enkätstudier, bland annat att enskilda              

personer och/eller chefers subjektiva bedömningar ger brus i datan (Bryman & Bell, 2013). I              

denna studie görs därför ett försök att uppskatta förmågan med ett kvantitativt mått baserat på               

sekundärdata. Vad gäller definitionen av begreppet avser denna studie att definiera           

innovationsförmåga som hur effektivt företag transformerar input till output, i detta fall            

FoU-kostnader till patent. Denna definition går i linje med de tidigare studier på ämnet som               

försökt kvantifiera måttet (t.ex. Dutta, Narasimhan & Rajiv, 1999; Dutta et al., 2005).  

Det finns en mängd studier som har undersökt innovation där sekundärdata används            

för att mäta fenomenet. Miller och Triana (2009) menar att FoU-kostnader är att betrakta som               

en indikator för innovation och använder FoU-intensitet som ett mått på innovation. De             

operationaliserar detta genom att dividera FoU-kostnader med total försäljning. Andra studier           

har också använt FoU-intensitet som ett mått på innovation (t.ex. Balkin, Markman &             

Gomez-Mejia, 2000; Hitt, Hoskisson & Kim, 1997). Notera att Hitt et al. (1997) använder              

FoU-kostnader dividerat med antal anställda för att operationalisera FoU-intensitet. O’brien          

(2003) använder FoU-intensitet relativt andra rivaler inom industrin för att uppskatta vikten            

av innovation för ett företag. Ovan nämnda studier har haft för avsikt att uppskatta företags               

innovation. Emellertid har denna studie som syfte att undersöka innovationsförmågan, varför           

ovan nämnda mått inte kan användas i dess ursprungliga form. Dessa studier visar dock att               

FoU-kostnader är en relevant och vanligt förekommande variabel i forskning gällande           

innovation. Således använder denna studie FoU-kostnader som en indikator på den input som             

ingår i måttet på innovationsförmågan. Även tidigare studier som undersökt förmågor har            
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använt FoU-kostnader som ett mått på input (t.ex. Coombs & Bierly III, 2006; Dutta et al.,                

2005). FoU-kostnader används för åren 2015 till 2011 med en exponentiellt avtagande            

viktning där 2015 års kostnader bär störst vikt. Detta i enlighet med Dutta et al. (2005) som                 

menar att FoU-kostnader från tidigare år än det året man ämnar undersöka är relevant, bland               

annat på grund av inlärningseffekter. Dessa justeras också efter köpkraften i det land där              

företaget har sitt säte. Detta görs eftersom vårt urval består av företag från hela världen där                

köpkraften i de olika länderna skiljer sig drastiskt åt. 

Eftersom förmågor kan ses som effektiviteten vid vilken ett företag transformerar           

input till output (Dutta et al., 2005) krävs även en indikator för output gällande              

innovationsförmågan. Som diskuterats i det inledande kapitlet präglas läkemedelsbranschen         

av att de produkter som utvecklas i stor grad patenteras, varför patent kan ses som målet med                 

den forskning och utveckling som företagen inom branschen bedriver. I denna studie används             

patent således som en indikator på output för att kunna uppskatta innovationsförmågan. Vid             

användandet av patent som mått på output uppstår problem som har hindrat förekomsten av              

denna variabel i ekonomisk forskning, nämligen att patent varierar kraftigt vad gäller värde             

och betydelse (Trajtenberg, 1990). Att helt enkelt räkna antal patent är därför inte ett              

tillfredsställande sätt att uppskatta innovationsförmågans output. Trajtenberg (1990)        

presenterar därför en metod för att överbrygga denna problematik. Metoden innebär att man             

viktar antal patent genom att ta i beaktande hur många gånger de blivit citerade i andra patent.                 

Antal citeringar utgör här en indikator på ett patents värde och därmed hur värdefull en               

innovation är. I denna studie används följande formel för beräkna antal viktade patent (AVP)              

för varje företag: 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-9310.2006.00444.x


 
 

24 

(1 )AV P t = ∑
nt

i=1
+ C i  

 

där är antal publicerade patent under år t för ett företag, är således antal citeringar för nt             C i      

varje patent. Detta är i enlighet med den linjära metod som Trajtenberg (1990) presenterar.              

Patentciteringar har använts i tidigare studier om företags förmågor (t.ex. Coombs & Bierly             

III, 2006; Dutta et al. 1999; Dutta et al., 2005; Quintana-Garcia & Benavides-Velasco, 2016)              

och används därför även i denna studie. Detta även i enlighet med Miller och Trianas (2009)                

rekommendation att studera en enskild bransch som förknippas med förfinade mått på            

innovation. Antal patent och citeringar hämtas för 2015.  

Sammanfattningsvis operationaliserar vi innovationsförmåga i enlighet med ovan        

resonemang där output relativt input utgör en indikator på förmågan. En kvot beräknas             

därefter där täljaren utgörs av viktade patent för 2015 samt där nämnaren utgörs av              

exponentiellt avtagande FoU-kostnader justerade för köpkraft för åren 2015 till 2011. Kvoten            

är med andra ord ett mått på antal viktade patent per satsad FoU-krona och antas säga något                 

om företags innovationsförmåga för året 2015. 

Mått på lönsamhet. Som diskuterats tidigare används redovisningsmässiga nyckeltal         

för att mäta företags lönsamhet då detta är relevant inom strategiforskning (Besanko et al.,              

2009). Coombs och Bierly III (2006), som undersöker sambandet mellan teknologiska           

förmågor och lönsamhet hos företag, menar att man bör använda sig av ett flertal olika mått                

på lönsamhet för att få en riktig uppskattning av sambandet. Även tidigare liknande studier              

har använt sig av flera olika redovisningsmässiga mått på lönsamhet och vägt samman dessa.              

Shrader et al. (1997) använde exempelvis en viktning av fyra nyckeltal (ROS, ROA, ROE              

och ROI) för att mäta lönsamhet. Vinstmarginalen eller avkastning på försäljning (ROS),            
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alltså vinsten per omsättningskrona, är ett relevant mått när det kommer till att mäta              

konkurrensfördelar och lönsamhet (Hill and Jones, 1995). Ett flertal studier använder måttet            

räntabilitet på totalt kapital (ROA) (t.ex. De Carolis, 2003; Irwin et al. 1998; Sher & Yang,                

2005), alltså ett mått på företagets effektivitet, för att mäta företagets lönsamhet. Ett annat              

mått som förekommer i liknande studier är räntabilitet på eget kapital (ROE) (t.ex. Dezső &               

Ross, 2012; Shrader et al., 1997), alltså hur lönsamt företaget är sett utifrån aktieägarens              

perspektiv. Motivationen till valet av dessa redovisningsmässiga mått (ROS, ROA och ROE)            

som indikatorer på lönsamhet grundar sig i att de är några av de mest använda för att indikera                  

ett företags vinster och avkastning till aktieägare, samt den generella lönsamheten i ett             

företag. Data för företagens tre nyckeltal hämtas för år 2015 i Orbis och viktas linjärt till ett                 

lönsamhetsmått. 

Kontrollvariabler. Liknande studier som har undersökt sambandet mellan        

könsfördelning i ledningsgruppen, innovationsförmåga och/eller lönsamhet har använt sig av          

kontrollvariabler för att undersöka andra eventuella faktorer som också skulle kunna påverka            

korrelationen. Organisationens storlek är en av de mest använda kontrollvariablerna och mäts            

vanligen som företagets totala tillgångar (t.ex. Coombs & Bierly III, 2006; Dezső & Ross,              

2012; Ruiz-Jiménez & del Mar Fuentes-Fuentes, 2015), antalet anställda (t.ex. Wei & Lau,             

2012) eller genom total försäljning (t.ex. Carpenter & Sanders, 2002). Företagets storlek kan             

vara en källa till konkurrensfördelar på grund av exempelvis skalfördelar vid tillverkning och             

möjligheten att dra större nytta av inlärningskurvan (Coombs & Bierly III, 2006). Andra             

menar också att det är mer sannolikt att större företag utvecklar innovationer i och med deras                

stora tillgång till resurser och förmågor (Ruiz-Jiménez & del Mar Fuentes-Fuentes, 2015).            

Företagets storlek används således som en kontrollvariabel även i denna studie och mäts som              

antalet anställda.  
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En annan vanligt förekommande kontrollvariabel är företagets ålder och mäts i antalet            

år från registrering av företaget (t.ex. Dezső & Ross, 2012; Ruiz-Jiménez & del Mar              

Fuentes-Fuentes, 2015; Wei & Lau, 2012). Somliga menar att äldre organisationer vanligtvis            

inte utvecklar avgörande innovationer till följd av deras strategiska konservatism          

(Ruiz-Jiménez & del Mar Fuentes-Fuentes, 2015). Å andra sidan kan det argumenteras för att              

äldre organisationer sannolikt har arbetat upp en stabilare ekonomisk grund som gör det             

möjligt att innovera, i jämförelse med start-ups. Därmed blir det intressant att undersöka om              

företagets ålder påverkar denna studies hypoteser.  

Denna studie undersöker läkemedelsbranschen ur ett globalt perspektiv och har ingen           

geografisk begränsning. Det är rimligt att anta att synen på kvinnor och heterogenitet i              

ledningsgruppen skiljer sig mellan olika områden i världen och att de eventuella effekter som              

följer kan variera på grund av kulturella skillnader. World Value Survey (WVS) delar in              

världen i nio kulturkategorier utefter liknande värderingar: protestantiska Europa, katolska          

Europa, Latinamerika, Sydasien samt konfucianska, afrikansk islamiska, ortodoxa,        

engelsktalande och baltiska länder. I vår studie förekommer även företag från Israel som inte              

finns med i någon av grupperingarna, varför de utgör en egen kulturell grupp i vår studie.                

Vidare ingår inte i vårt urval några företag i grupperna Latinamerika, Ortodox och Baltisk              

varför dessa grupperingar tas bort. För att kontrollera för kulturella skillnader används            

dummyvariabler, vilka delas in i resterande sju kategorier i enlighet med WVS. 

Sammanfattningsvis används, med grund i ovan resonemang, tre kontrollvariabler i          

denna studie, nämligen (1) företagets storlek mätt som antal anställda, (2) företagets ålder,             

samt (3) kulturell tillhörighet. 
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Dataanalys 

Datamaterialet består huvudsakligen av tre observationer per företag, nämligen Blaus          

index för heterogenitet i ledningsgruppen, en kvot som beskriver innovationsförmågan i           

enlighet med föregående avsnitt, samt ett värde på en linjär viktning av de tre finansiella               

nyckeltal som tidigare specificerats. Därtill kommer tre kontrollvariabler. De oberoende          

variablerna (inklusive alla kontrollvariablerna) undersöks i bivariata regressioner med         

varandra för att testa huruvida multikollinearitet är ett problem. För att testa hypotes 1 utförs               

en multivariat regressionsanalys med variablerna könsfördelning (oberoende) och lönsamhet         

(beroende) samt kontrollvariablerna företagets storlek, företagets ålder och dummyvariabler         

för kulturell tillhörighet. Hypotes 2 och hypotes 3 testas enligt samma princip som för              

hypotes 1. Slutligen testas även hypotes 4, alltså att innovationsförmåga utgör en            

mellanliggande variabel, i enlighet med Baron och Kenny (1986). Detta förutsätter att            

hypotes 1 och hypotes 2 bekräftats i tidigare steg, det vill säga att könsfördelning i               

ledningsgruppen påverkar både lönsamhet och innovationsförmåga i enskilda regressioner.         

För att bekräfta hypotes 4 krävs dock även att innovationsförmåga påverkar lönsamhet, likt             

testet för hypotes 3, med skillnaden att variabeln könsfördelning i ledningsgruppen samtidigt            

kontrolleras för. Slutligen bör styrkan i sambandet mellan könsfördelning och lönsamhet           

minska då den mellanliggande variabeln kontrolleras för. Uppfylls ovannämnda kriterier kan           

hypotes 4 bekräftas. Enligt Baron och Kenny (1986) kan dock perfekt mediering bekräftas             

endast om den oberoende variabeln inte har någon effekt alls på den beroende variabeln när               

den mellanliggande variabeln samtidigt hålls konstant. 
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Reliabilitet och validitet 

Generellt är den interna validiteten ofta låg i en tvärsnittsstudie, så även i vårt fall.               

Detta beror på att forskningsdesignen inte möjliggör för att dra kausala slutsatser (Bryman &              

Bell, 2013). I en tvärsnittsstudie går det endast att påvisa samband, men alltså inte huruvida               

det finns ett orsakssamband. 

Samtliga mått på variablerna baseras på allmänt tillgänglig sekundärdata i databasen           

Orbis och en upprepning av studien skulle därmed ge samma resultat. Vår bedömning är              

således att de mått som tillämpats har hög stabilitet. Vidare bedöms inte            

interbedömarreliabilitet utgöra ett problem eftersom datan ej subjektivt behöver behandlas.          

Den kronologiska ordningsföljden givet studiens hypoteser är att könsfördelningen i styrelsen           

påverkar innovationsförmågan som i sin tur påverkar lönsamheten. Dessvärre fanns inte           

historisk information tillgänglig i Orbis för att möjliggöra denna ordningsföljd. Detta då            

ledningsgruppens könstillhörigheter endast fanns att tillgå för senast tillgängliga år vilket           

innebär att 2016 eller 2017 års könsfördelning använts i analysen. Detta till skillnad från              

måttet på innovationsförmåga som baserar sig på data från perioden 2011-2015, men avser             

mäta förmågan för 2015. Även lönsamhetsmåttet avser år 2015. Det hade alltså varit önskvärt              

att ha tillgång till data vad gäller könsfördelningen från åtminstone 2015. Med fördel även för               

åren dessförinnan för att kunna undersöka om det förekommer en fördröjning mellan            

variablerna. Trots detta är det rimligt att anta att förändringen av medlemmarna i             

ledningsgruppen är trögrörlig och därmed är även den senast tillgängliga datan för            

könstillhörighet relevant. Vår bedömning är således att detta inte utgör något större problem             

för vår studie. 
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I vår analys använder vi Blaus index på heterogenitet för att mäta könsfördelning i              

ledningsgruppen. Blaus index anses av många vara ett optimalt mått på mångfald och för att               

fånga variationer inom en grupp samt är vanligt förekommande när det gäller könsfördelning             

(Harrison & Klein, 2007; Miller & Triana, 2009). Tidigare forskning har dock även använt              

sig av andel kvinnor i ledningsgruppen som variabel. Vi testade därför att utföra samma              

analys med denna variabel och fann ett liknande resultat. Därmed bedöms den konvergenta             

validiteten vara hög. 

Gällande mått på innovationsförmåga har andra forskare använt sig av enkäter för att             

uppskatta förmågan hos olika företag (t.ex. Lin, 2007; Romijn & Albaladejo, 2002). Efter vår              

litteraturgenomgång har slutsatsen dragits att enkäter används i större utsträckning än           

kvantitativa mått i forskningen för att mäta förmågan. Det mått som används i studien, alltså               

ett kvantitativt mått innehållande FoU-kostnader och patent, baseras på given data och            

undviker därmed problematiken med enskilda chefers subjektiva bedömningar. Det som talar           

för en hög reliabilitet är således att måttet bortser från faktorer som skulle kunna påverka               

resultatet. Å andra sidan kan det finnas andra reliabilitetsproblem kopplat till kvaliteten på             

den sekundärdata som används i vår studie. Det finns ingen globalt lagstadgad princip för hur               

FoU-kostnader ska redovisas och inte heller någon entydig redovisningspraxis. Därför kan           

sättet företagen redovisar FoU-kostnader skilja mellan, men även inom, länderna i urvalet.            

Detta kan orsaka brus i datan som minskar reliabiliteten för måttet på innovationsförmågan.             

Vidare har måttet inte utvärderats och tillämpats i tidigare studier vilket gör det svårt att               

objektivt utvärdera dess konvergenta validitet. Sammanfattningsvis är vår bedömning att          

måttet har högre reliabilitet än och åtminstone likvärdig validitet som kvalitativa           

forskningsinstrument såsom enkätundersökningar.  
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Tre redovisningsmässiga nyckeltal (ROS, ROA och ROE) vägs samman för att mäta            

företagens lönsamhet. Eftersom nyckeltalen i sig mäter det som lönsamhetsmåttet ämnar mäta            

bedöms validiteten vara hög. Visserligen baserar sig även dessa nyckeltal på           

redovisningsmässiga principer som kan skilja sig både mellan företag och länder. Dessa            

skillnader bedöms dock inte vara så stora att de har någon betydande inverkan på validiteten.               

Liknande studier på ämnet har använt dessa (ROS, ROA och ROE) samt liknande nyckeltal.              

Således bedöms även den konvergenta validiteten vara hög. Om en mätning av lönsamheten             

på företagen i urvalet skulle upprepas med samma nyckeltal skulle resultatet bli densamma,             

därmed ses lönsamhetsmåttet också ha en hög reliabilitet.  

RESULTAT 

Tabell 1 visar medelvärden, standardavvikelser och bivariata korrelationer för de          

studerade variablerna. I urvalet är 336 av totalt 2 060 ledningsgruppsmedlemmar kvinnor            

vilket motsvarar 16 procent. Detta kan jämföras med det globala snittet på 24 procent som               

nämndes i det inledande kapitlet. Företagsledningen består i snitt av 7 gruppmedlemmar med             

en median på 6. Vidare har företagen i snitt cirka 6100 anställda och en ålder på 30 år.                  

Eftersom de kulturella variablerna är dummyvariabler vars värde antingen är 1 eller 0 kan              

medelvärdet för varje enskild variabel avläsas som andelen företag i urvalet som tillhör             

respektive kultur. Den största delen av företagen tillhörde engelsktalande länder (50%) samt            

länder tillhörande den konfucianska kulturen (27%) följt av protestantiska Europa (10%).           

Andelen kvinnor i ledningsgruppen var i genomsnitt 16,1 procent för den engelsktalande            

regionen, 12,4 procent för den konfucianska, 16,1 procent för protestantiska Europa, 18,3            

procent för katolska Europa, 6,7 procent för Sydasien, 18,9 procent för Israel samt 0 procent  
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för Afrikansk islamiska regionen. Notera dock att företagen i de sista fem regionerna är få till                

antalet varför vi inte kan garantera att det inte är slumpen som påverkat.  

Vid regressionsanalys med flera oberoende variabler kan multikollinearitet uppstå         

vilket innebär att två eller fler av de oberoende variablerna samvarierar i för hög utsträckning.               

Vid multikollinearitet är det omöjligt att urskilja vilken av de oberoende variablerna som             

påverkar den beroende variabeln. Tabell 1 visar att det finns en korrelationskoefficient på             

-0,62 mellan två av dummyvariablerna för kulturell tillhörighet. Dummyvariabler som utgör           

kategorivariabler med tre eller fler kategorier kan dock ignoreras vid          

multikollinearitetsbedömning (Statistical Horizon, 2012). Därför ses      

korrelationskoefficienten -0,62 inte som ett problem för regressionen. I övrigt finns inga            

oberoende variabler med en korrelationskoefficient över 0,42 (se tabell 1). Detta talar för att              

multikollinearitet inte är ett problem för våra regressioner.  

I tabell 2 och 3 redovisas resultaten av de regressioner som gjorts för att testa studiens                

hypoteser. F-test för samtliga regressioner är starkt signifikanta (p<0,001). Nollhypotesen att           

ingen av de oberoende variablerna kan förklara den beroende, det vill säga att samtliga              

koefficienter i regressionerna är noll, förkastas därmed. Detta innebär att åtminstone en av             

variablerna i någon mån kan förklara variationen i den beroende variabeln för samtliga             

regressioner. I första steget (modell 1 och 4) ingår enbart kontrollvariablerna för att avgöra i               

vilken utsträckning de förklarar variationen i den beroende variabeln. Detta utgör en            

referenspunkt för jämförelse med övriga modeller där könsfördelning respektive         

innovationsförmåga som oberoende variabel även inkluderas. 

Tabell 2 visar resultaten av de regressioner som genomförts med lönsamhet som den             

beroende variabeln vilka testar hypotes 1 och 3. Modell 1 uppvisar en korrigerad             

determinationskoefficient på 0,2190 vilket tolkas som att 21,90 procent av variationen i            
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lönsamhet kan förklaras av kontrollvariablerna där ålder samt storlek på företaget är            

statistiskt signifikanta. Hypotes 1 förutspår att det finns ett positivt samband mellan            

könsfördelningen i ledningsgruppen och lönsamhet. I modell 2 introduceras därför variabeln           

könsfördelning i ledningsgruppen (Blau) som uppvisar en starkt signifikant positiv          

koefficient (p<0,001) samtidigt som förklaringsgraden i modellen ökar med 2,87          

procentenheter jämfört med modell 1 där endast kontrollvariablerna ingår. Det finns alltså ett             

signifikant positivt samband mellan könsfördelning i ledningsgruppen och lönsamhet.         

Därmed bekräftas hypotes 1. Hypotes 3 förutspår att det finns ett positivt samband mellan              

innovationsförmåga och företags lönsamhet, vilket testas i Modell 3 (se tabell 2).            

Koefficienten för innovationsförmåga är ej signifikant. Vi kunde därmed inte påvisa ett            

signifikant samband mellan dessa två variabler och därmed inte heller styrka hypotes 3. 
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Tabell 3 presenterar resultaten från regressioner med den beroende variabeln          

innovationsförmåga, vilka testar hypotes 2. Modell 4, bestående av endast kontrollvariabler,           

har en korrigerad determinationskoefficient på 0,0935. Detta betyder att 9,35 procent av            

variationen i variabeln innovationsförmåga kan förklaras i modellen. Koefficienten för          

storlek på företaget är negativ och statistiskt signifikant (p<0,05). Större företag tenderar            

således att ha en sämre innovationsförmåga. Hypotes 2 förutspår att det finns ett positivt              

samband mellan könsfördelning i ledningsgruppen och innovationsförmåga vilket testas i          

modell 5. Koefficienten för könsfördelning är ej signifikant. Inget samband mellan           

könsfördelning i ledningsgruppen och innovationsförmåga går alltså att finna och därmed kan            

hypotes 2 ej bekräftas.  
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Hypotes 4 förutspår att innovationsförmåga är en mellanliggande variabel i sambandet           

mellan könsfördelning och lönsamhet. För att styrka detta krävs att fyra steg uppfylls i              

enlighet med Baron och Kenny (1986). Det första steget uppfylls genom att hypotes 1 har               

styrkts då ett samband mellan könsfördelning i ledningsgruppen och lönsamhet påvisats. Det            

andra steget innebär att den oberoende variabeln (könsfördelning) skall påverka den           

mellanliggande variabeln (innovationsförmåga). Hypotes 2 kunde ej bekräftas och det andra           

steget enligt Baron och Kennys (1986) metod kunde inte uppfyllas. Med anledning av att              

hypotes 2 ej stärkts genomförs inte tester för de två sista stegen och vi kan inte heller styrka                  

hypotes 4. 

SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

Vi har analyserat sambandet mellan könsfördelning i ledningsgruppen,        

innovationsförmåga och företags lönsamhet på ett urval av 291 företag inom den            

forskningsintensiva läkemedelsbranschen. RBV användes som teoretisk utgångspunkt för        

sambandet mellan innovationsförmåga och lönsamhet. Med denna teori som bakgrund          

väcktes intresset för vad det är som påverkar ett företags innovationsförmåga. Upper            

Echelons theory (UE) användes också som teoretisk grund där företagsledningens          

demografiska sammansättning och dess påverkan på företag ofta studeras. Dessa två           

teoretiska perspektiv tillsammans med studier som undersökt liknande variabler utgjorde          

bakgrunden till hypotesformuleringen. Fortsättningen av detta avsnitt behandlar det samband          

vi funnit och vad detta har för implikationer. Vi diskuterar också förekomsten av en kritisk               

punkt. Vidare diskuteras de hypoteser vi ej kunnat styrka där vi framför argument som talar               
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för att det inte finns ett verkligt samband men också potentiella anledningar till att vi inte                

funnit ett samband trots att ett sådant föreligger i populationen. 

Resultatet av studien stödjer hypotesen att det finns ett positivt samband mellan            

könsfördelning i ledningsgruppen och lönsamhet. Företag med en mer heterogen          

ledningsgrupp tenderar att redovisa högre lönsamhet. Med tanke på att samtliga företag i vårt              

urval har en strategi inriktad på innovation går resultatet i linje med Dezső och Ross (2012).                

Vidare stärker vårt resultat Hambrick och Masons (1984) UE-perspektiv och visar att företags             

lönsamhet i viss utsträckning kan förklaras av företagsledningen och dess sammansättning.           

Resultatet visar även att könsfördelning är en relevant demografisk variabel som skulle kunna             

utgöra en indikator på variationer i individers kognitiva baser. Anledningen till varför en             

heterogen ledningsgrupp korrelerar med bättre lönsamhet kan, som tidigare nämnts, vara att            

variationen mellan de kognitiva baserna hos individerna ökar sannolikheten att ta så bra             

strategiska beslut som möjligt. Å andra sidan går det inte att dra några definitiva slutsatser om                

kausalitet då vi inte kan utesluta att mekanismerna går i motsatt riktning. Detta är en känd                

begränsning med forskningsdesignen tvärsnittsstudie (Bryman & Bell, 2013). Det skulle          

därmed kunna argumenteras för att högpresterande företag i större utsträckning tenderar att            

anställa kvinnor i ledningsgruppen. Dock finns det tidigare forskning som visar på ett kausalt              

samband mellan könsfördelning och lönsamhet (t.ex. Dezső & Ross, 2012) som alltså talar             

emot föregående argument.  

I vårt urval utgör kvinnor en minoritet där 217 av 291 företag har färre än två kvinnor                 

i sin ledningsgrupp. I praktiken innebär vårt resultat alltså att det är just fler kvinnor i                

ledningsgrupper som skulle kunna vara av intresse för företag med syfte att öka sin              

lönsamhet. En post hoc-analys av könsfördelningen i ledningsgruppen gjordes för att fördjupa            

analysen ytterligare. Alla företag med två eller fler kvinnor i ledningsgruppen sorterades bort             
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och resterande företag kodades till 1 om de har en kvinna och 0 om de inte har någon kvinna.                   

Vi fann i detta test att en kvinna leder till bättre lönsamhet än noll kvinnor i ledningsgruppen,                 

sambandet var alltså positivt och signifikant (p<0,05). Detta talar för avsaknaden av en kritisk              

punkt då positiva effekter uppstår redan vid en kvinna. Enligt Konrad et al. (2008) behövs det                

åtminstone två kvinnor i ledningsgruppen innan det går att observera positiva effekter på             

lönsamhet. Resonemanget om en kritisk punkt (t.ex. Konrad et al., 2008; Lyngsie & Foss,              

2016) har därmed inte visat sig stämma i vår studie, åtminstone inte gällande sambandet med               

lönsamhet. Vidare visar Konrad et al. (2008) på att den största positiva förändringen uppstår              

vid tre eller fler kvinnor, något vi dock inte kan uttala oss om på grund av det låga antalet                   

kvinnor i ledningsgrupperna i vårt urval. Givet resultatet att det finns ett samband mellan en               

jämnare könsfördelning och lönsamhet är det dock sannolikt att ytterligare positiva effekter            

uppnås i takt med att antalet kvinnor ökar tills dess att de närmar sig hälften av                

ledningsgruppen. 

Vår studie finner inget samband mellan ledningsgruppers könsfördelning och         

innovationsförmåga. Nedan framför vi två huvudsakliga förklaringar till detta resultat. 

En första logisk förklaring är att resultatet stämmer och att det därmed inte finns ett               

verkligt samband. Detta skulle kunna bero på att företagsledningen, oavsett hur           

könsfördelningen ser ut, inte kan påverka hur effektivt organisationen innoverar – i synnerhet             

inte för medelstora och stora företag. I vårt urval har företag i genomsnitt 6 126 anställda där                 

medianen är 425. Det rör sig således om relativt stora företag som rimligtvis har många               

nivåer i hierarkin vilket ökar avståndet mellan företagsledningen och de som de facto             

bedriver FoU-arbetet. En annan möjlig anledning till att det inte finns ett verkligt samband              

skulle kunna vara att det helt enkelt inte finns några skillnader mellan män och kvinnors               

egenskaper. Detta ter sig dock osannolikt med tanke på den gedigna forskning som finns att               
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tillgå på ämnet (t.ex. Hoffman & Maier, 1961; Lipman-Blumen, 1996; Lyngsie & Foss, 2016;              

Miller & Triana, 2009; Rosener, 1995). Dessutom har vi visat på ett samband mellan              

könsfördelning och lönsamhet, vilket talar för att män och kvinnors egenskaper skiljer sig åt.              

Givet detta skulle avsaknaden av samband kunna bero på att kvinnors bidrag hämmas av en               

organisationskultur som premierar manliga egenskaper. Cropley och Cropley (2017) menar          

att när en organisation gynnar det manliga sättet att arbeta, eller bara att kvinnor upplever det                

så, kan kvinnors bidrag hindras eller blockeras. Vidare menar Cropley och Cropley (2017) att              

det finns stereotyper om vad som är “typiskt kvinnliga egenskaper” vilka inte stämmer med              

vad psykologisk forskning har visat vara nödvändiga för innovation. När kvinnor själva            

accepterar dessa stereotyper kan det leda till att de anpassar sitt beteende utefter dessa. Detta               

kan försämra innovationskapaciteten hos kvinnor och således hos hela organisationen          

(Cropley & Cropley, 2017). Detta skulle kunna vara en anledning till det inte finns något               

verkligt samband mellan de två variablerna. I en post hoc-analys av datan testade vi huruvida               

det finns ett samband mellan könsfördelningen i ledningsgrupper och företagets          

FoU-kostnader. Regressionen visade sig vara positivt signifikant (p<0,05). En mer heterogen           

ledningsgrupp tenderar att satsa större ekonomiska medel på innovation. Resultatet visar           

därmed att företag med kvinnlig representation i större utsträckning inriktar sig på            

innovation. Detta tyder på att kvinnor kan påverka företagets strategiska inriktning vilket            

talar emot att deras bidrag skulle blockeras av organisationer som gynnar manliga            

egenskaper. Sammanfattningsvis talar resultaten för att kvinnor i ledningsgruppen har          

möjlighet att påverka företagets strategiska inriktning och input i form av ekonomiska medel,             

men inte effektiviteten (förmågan) och företagets output i form av patent. Det är således              

möjligt att det helt enkelt inte finns något verkligt samband mellan könsfördelning i             

ledningsgruppen och innovationsförmåga.  
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En annan förklaring till att vi inte fann något samband mellan könsfördelning i             

företagsledningen och innovationsförmåga skulle kunna vara andra faktorer som påverkar          

resultatet och att det faktiskt finns ett verkligt samband. Hela 71,1 procent av företagen som               

studerats har en mer homogen könsfördelning än 20/80. För att de positiva effekter av              

heterogenitet som föreslagits i studien ska kunna observeras är det problematiskt att så många              

företag har en så homogen fördelning. Detta minskar avsevärt möjligheten att finna statistiskt             

signifikanta samband och är ett generellt problem som försvårar för forskning på            

könsfördelning i företagsledningen. Trots att resonemanget om en kritisk punkt (t.ex. Konrad            

et al., 2008; Lyngsie & Foss, 2016) inte visat sig stämma i sambandet med lönsamhet, skulle                

det kunna existera en sådan punkt vad gäller innovationsförmåga. Detta skulle kunna vara en              

förklaring till varför vi inte funnit ett samband eftersom endast 25,8 procent av företagen i               

vårt urval har mer än en kvinna i sin ledningsgrupp. Ett post hoc-test genomfördes i ett försök                 

att utesluta att det finns en kritisk punkt. Testet visade inte på något signifikant samband               

mellan en kvinna i ledningsgruppen och innovationsförmåga. Det gick därför inte att avfärda             

förekomsten av en kritisk punkt. Det skulle således kunna krävas ett visst antal kvinnor innan               

positiva effekter uppstår vad gäller effektiviteten i innovationsarbetet. Problematiken med att           

kvinnor är kraftigt underrepresenterade gör det dock svårt att bekräfta huruvida det finns en              

kritisk punkt och isåfall vid vilket antal kvinnor positiva effekter uppstår. I det fall en sådan                

kritisk punkt existerar skulle underrepresentation av kvinnor kunna vara en förklaring till            

varför ett samband inte hittats trots att det finns ett verkligt samband.  

Utöver relationen mellan könsfördelning och innovationsförmåga finner vi inte något          

samband mellan innovationsförmåga och lönsamhet. Följaktligen kan vi inte heller styrka           

hypotesen att innovationsförmåga skulle vara en mellanliggande variabel mellan         

könsfördelning och lönsamhet. En gemensam nämnare är operationaliseringen av variabeln          
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innovationsförmåga. Det går inte att utesluta att måttet har brister vilket skulle kunna vara en               

orsak till att samband inte hittats. Dessa potentiella brister diskuteras utförligt i            

metodavsnittet. Givet definitionen av förmåga som den effektivitet vid vilken input           

transformeras till output är det dock rimligt att en kvot mellan dessa används som ett mått för                 

innovationsförmåga. FoU-kostnader som input och viktade patent som output har tillämpats i            

tidigare forskning på innovation (t.ex. Balkin, Markman & Gomez-Mejia, 2000; Coombs &            

Bierly III, 2006; Dutta et al., 1999; Dutta et al., 2005; Hitt, Hoskisson & Kim, 1997; Miller &                  

Triana, 2009; Quintana-Garcia & Benavides-Velasco, 2016; Trajtenberg, 1990). Därför anses          

indikatorerna i operationaliseringen av innovationsförmåga vara av hög relevans vilket gör           

det sannolikt att resultatet är korrekt. Det är alltså möjligt att verkliga samband inte              

föreligger. 

Att vi inte hittat ett samband mellan innovationsförmåga och lönsamhet kan rent            

intuitivt verka märkligt då många håller för sant att innovation är förknippat med lönsamhet.              

För att undersöka detta ytterligare genomfördes därför en post hoc analys. Vi fann ett svagt               

signifikant och positivt samband (p<0,1) mellan FoU-kostnader och lönsamhet. Detta tyder           

på att företag som satsar på innovation tenderar att vara mer lönsamma. Dock kan vi alltså                

inte styrka att innovationsförmåga, det vill säga hur effektivt input transformeras till output,             

korrelerar med lönsamhet. En förklaring till att vi inte funnit ett samband skulle kunna vara               

att antal citeringar inte är den ultimata indikatorn för att förklara lönsamhet, utan snarare hur               

inflytelserikt eller betydelsefullt ett patent är för kommande forskning och utveckling. Det är             

även möjligt att det förekommer en fördröjning i mekanismen och att ett patenterat läkemedel              

ger avkastning först efter några år varför ett samband inte kunnat observeras. Därför testades              

även huruvida viktade patent och lönsamhet korrelerar i vårt urval. Vi fann ett signifikant och               
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positivt samband (p<0,05) vilket talar emot ovan förklaringar och för Trajtenbergs (1990)            

resonemang.  

 

Forskningsbidrag 

Denna studie bidrar till forskningen genom att utveckla en forskningsmodell som           

undersöker huruvida innovationsförmåga utgör en mellanliggande variabel i relationen         

mellan könsfördelning i ledningsgruppen och lönsamhet. Trots att vi inte kunnat påvisa att             

just detta samband stämmer bidrar denna studie till forskningen på ett antal sätt. För det första                

har vi funnit empiriskt stöd för att ju mer heterogen ledningsgrupp, desto bättre lönsamhet              

och konkurrensfördelar uppnår företaget. Vi har alltså bidragit med empiriskt stöd för ett             

samband där forskningen tidigare har gett motstridiga resultat. För det andra talar inte vårt              

empiriska material för det samband som RBV förutspår (förmåga leder till lönsamhet), vilket             

försvårar för förespråkare av detta teoretiska perspektiv. Detta i synnerhet då Newberts            

(2007) kartläggning visar att endast 71 procent av studier på sambandet mellan förmågor och              

lönsamhet ger empiriskt stöd för RBV. På detta sätt bidrar denna studie trots avsaknaden av               

signifikanta samband. För det tredje bidrar studien till forskningen då vi kunnat finna ett              

samband mellan könsfördelning och FoU-kostnader genom en post hoc-analys. Tidigare          

forskning har visat på blandade resultat kring detta samband. Vårt resultat går i linje med och                

styrker Miller & Trianas (2009) resultat och resonemang om att kvinnor i ledningsgruppen             

påverkar företags strategiska riktning mot innovation. Dessutom talar vårt empiriska material           

för Dezső och Ross (2012) resultat, nämligen att det finns ett samband mellan könsfördelning              

i ledningsgruppen och lönsamhet i de fall då företag har ett fokus på innovation. För det                

fjärde bidrar denna studie till forskningen genom att undersöka innovationsförmåga som en            

mellanliggande variabel. Forskare har efterfrågat fler studier som undersöker hur och under            
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vilka förutsättningar som heterogen könsfördelning leder till bättre lönsamhet (t.ex. Dezső &            

Ross, 2012; Miller & Triana, 2009). Miller och Triana (2009) menar att det är viktigt för                

forskningens framsteg på området att undersöka mellanliggande variabler mellan         

könsfördelning och lönsamhet. Trots att vi inte kunnat styrka innovationsförmåga som           

mellanliggande variabel bedöms resultatet vara av intresse eftersom det talar för att det inte är               

kvinnlig representations påverkan på innovationsförmågan som är förklaringen. Denna studie          

bidrar alltså med ytterligare ett steg mot att förstå heterogenitet i ledningsgruppen och dess              

inverkan på lönsamheten.  

 

Begränsningar och framtida forskning 

Enligt urvalsramen Orbis är det inom läkemedelsbranschen i snitt 17 procent kvinnor i             

ledningsgruppen (gäller företag med NACE-kod 21 och fler än 10 anställda). Därmed kan             

konstateras att vårt urval, med ett snitt på 16 procent kvinnor, är representativt för branschen.               

Läkemedelsbranschen är alltså en bransch som präglas av företag med få kvinnor i             

ledningsgruppen relativt andra branscher eftersom den ligger under det globala snittet på 24             

procent. Givet att det låga antal kvinnor eventuellt har varit problematiskt för studiens resultat              

blir en naturlig rekommendation för framtida forskning att undersöka branscher som präglas            

av högre grad kvinnlig representation i ledningsgruppen. I de fall då eventuella effekter av              

fler kvinnliga chefer faktiskt existerar skulle möjligheten att observera dessa öka kraftigt i en              

bransch med högre grad kvinnlig representation. 

Vi fann inget generellt samband mellan könsfördelningen i ledningsgruppen och          

innovationsförmåga. Möjligtvis skulle det kunna finnas ett samband i små företag (10-49            

anställda) men inte i stora företag (>249 anställda) eftersom ledningsgruppen i större            

utsträckning kan tänkas påverka de anställda i små företag. Ytterligare en rekommendation            
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inför framtida forskning är därför att begränsa storleken på företagen för att bättre kunna              

uttala sig om huruvida det finns en skillnad mellan hur könsfördelningen i ledningsgrupper             

påverkar innovationsförmågan i små, medelstora och stora företag.  

Likaså är det troligt att kvinnors egenskaper och synen på kvinnor skiljer sig mellan              

de olika kulturella regionerna, och därmed effekterna av könsfördelningen i ledningsgruppen.           

Det hade därför varit intressant att undersöka de kulturella regionerna separat för att kunna              

uttala sig om sambanden skiljer sig åt. 

Det är möjligt att sambandet mellan könsfördelning och innovationsförmåga existerar          

men att studien saknar relevanta kontrollvariabler för att kunna observera det. Lyngsie och             

Foss (2016) visar att en högre andel kvinnor i ledningsgruppen är positivt korrelerade med              

antal framgångsrikt lanserade produkter, vilket kan betraktas som analogt med antal           

patenterbara läkemedel. Dock visar de även att detta samband modereras av andelen kvinnor i              

hela organisationen. De finner empiriska belägg för att kvinnor i ledningsgruppen faktiskt            

kan ha en negativ inverkan på motivationen och engagemanget hos kvinnor längre ner i              

organisationen. Storleken på dessa negativa effekter ökar ju fler kvinnor organisationen           

anställer. Dessa resultat går stick i stäv med Dezső och Ross (2012) resonemang om att               

kvinnor i resten av organisationen motiveras av kvinnlig representation i företagsledningen.           

Det kan alltså finnas negativa effekter av kvinnlig närvaro i ledningsgruppen som motverkar             

eventuella positiva effekter vilket kan förklara vårt resultat. Därför föreslår vi att framtida             

forskning kontrollerar även för andel kvinnor i hela organisationen när de undersöker            

sambandet mellan könsfördelning och innovationsförmåga. Även Miller och Triana (2009)          

resonerar kring att de spridda resultaten vad gäller forskning om könsfördelning i            

ledningsgrupper och styrelser kan bero på att det finns andra variabler som påverkar. Alltså,              

att ett direkt samband inte hittas mellan könsfördelning och innovationsförmåga behöver inte            
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betyda att det inte finns positiva effekter. Det kan finnas orsaker i organisationers miljö som               

inte tillåter att de kan utnyttja fördelarna med en heterogen könsfördelning (Miller & Triana,              

2009). Som diskuterades tidigare skulle organisationskultur kunna vara en sådan variabel.           

Det är rimligt att anta att denna skiljer sig åt mellan företag i mer urbana, progressiva miljöer                 

och de som har verksamhet i mer konservativa områden. I denna studie gjordes ett försök att                

kontrollera för kulturella skillnader med hjälp av grupperingar enligt WVS. Även inom dessa             

områden finns det dock sannolikt skillnader vilka skulle kunna ha bidragit till att vi inte               

funnit ett samband. Vår rekommendation är därför att kommande studier bör kontrollera för             

dessa faktorer. 

Vidare finns det potentiellt intressant information att hämta ur paneldata vilket är en             

kombination av tvärsnittsdata och longitudinell data. Datan blir med andra ord           

tvådimensionell. Detta möjliggör för analys som i allt väsentligt jämför varje enskilt företag             

med sig själv de år de har ett lägre respektive högre värde på Blaus index. Därmed kan icke                  

observerbara faktorer som leder till företagsspecifika effekter kontrolleras för, såsom          

organisationskultur. Dezső och Ross (2012) använder denna forskningsdesign för att          

undersöka sambandet mellan könsfördelning och lönsamhet. En longitudinell studie         

möjliggör också för uttalanden om kausalitet, alltså i vilken riktning variablerna verkar, vilket             

är svårt i samband med tvärsnittsdesign (Bryman & Bell, 2013). En rekommendation skulle             

därför vara att utforma en longitudinell forskningsdesign med paneldata för att testa            

sambandet mellan könsfördelning och innovationsförmåga. 

En stor utmaning i forskningen på innovationsförmågor är hur detta operationaliseras           

och det finns inget vedertaget mått. Tidigare studier har främst använt mätinstrument såsom             

enkätundersökningar. Även kvantitativa mått med indikatorer såsom FoU-kostnader och         

patent förekommer i viss utsträckning. I denna studie utvecklas och introduceras ett nytt sätt              
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att kvantitativt mäta innovationsförmågor som oss veterligen inte tidigare använts inom           

Strategic Management-forskningen, vilket alltså är ytterligare ett bidrag. Med det sagt är            

operationaliseringen av innovationsförmågor fortsatt en stor utmaning och vi uppmuntrar          

andra att utveckla både vårt och nya mått. 

 

Slutsats och praktiska implikationer 

Kvinnlig representation i företagsledningar är ett aktuellt ämne och kvinnor fortsätter           

att vara underrepresenterade, trots det faktum att de utgör nära hälften av arbetskraften och              

mer än hälften av nyutexaminerade universitetsstudenter. Det finns i huvudsak två olika            

synsätt där vissa hävdar att det är en fråga om etik och jämlikhet medan andra argumenterar                

för att det faktiskt ökar lönsamheten och aktieägarvärdet (Carter et al., 2003). Givet att det               

sistnämnda är sant, vilket forskning i viss utsträckning visar på, blir det viktigt att lyfta fram                

detta argument. Detta för att kunna bemöta de som avfärdar frågan som politisk korrekthet              

och menar att det gynnar kvinnor på mäns bekostnad (Dezső & Ross, 2012). Denna studie har                

funnit en korrelation mellan en mer heterogen ledningsgrupp och högre lönsamhet. Det finns             

anledning att tro att detta är ett kausalt samband. Rent praktiskt innebär detta att kvinnor               

utgör en underutnyttjad resurs och att företag i forskningsintensiva branscher därmed kan ha             

en undertryckt lönsamhetspotential. I synnerhet då vår studie visar att positiva effekter            

uppstår redan vid en kvinna i ledningsgruppen. Genom att visa på att det finns faktiska               

fördelar med kvinnlig representation kan företag bli mer öppna för att vidta åtgärder och              

därmed realisa dessa fördelar. Genom att styrka att, men även hur, kvinnor i beslutsfattande              

position kan påverka företag positivt kan man fånga uppmärksamheten hos seniora chefer            

(Dezső & Ross, 2012). Trots att vi inte kunnat styrka att innovationsförmåga utgör en              
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mellanliggande variabel mellan könsfördelning i ledningsgruppen och lönsamhet gör denna          

studie en ansats till detta och vi vill uppmuntra till vidare forskning på området.  

Avslutningsvis kan effekterna av kvinnlig representation i ledningsgruppen förändras         

om stereotyper och synen på kvinnor i näringslivet ändras. Det är möjligt att detta sker i takt                 

med att nya generationer når högre positioner i företag (Dezső & Ross, 2012). En följd av                

detta skulle också kunna vara mer heterogena ledningsgrupper, vilket dessutom underlättar           

för forskningen att hitta eventuella samband. Vi uppmuntrar därför framtida forskare att            

fortsätta undersöka könsfördelningen i ledningsgruppen och dess effekter. I synnerhet för att            

bringa ytterligare klarhet i hur, och under vilka omständigheter, könsfördelning i           

ledningsgruppen påverkar företags lönsamhet.  
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