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Sammanfattning 
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Syfte: Syftet är att undersöka om tvingande kvotering kommer att ha en effekt på 

ROA och tillväxt för svenska bolag noterade på Large Cap. 

 

Metod: Studiens metod är kvantitativ och har en deduktiv ansats. Författarna har 

gjort multipla regressionsanalyser i statistikprogrammet Stata. 

 

Teoretisk utgångspunkt: Public Interest Theory, Capture Theory, Tvingande 

Isomorfism, Legitimitetsteorin och Humankapitalteorin. 

 

Resultat och slutsats: Studien finner inte att andelen kvinnor i bolagsstyrelser har 

någon påverkan på bolagens finansiella prestationer i svenska bolag som är 

noterade på Large Cap, Nasdaq Stockholm. Studien finner att nyval i styrelsen har 

en negativ påverkan på bolagens finansiella prestationer. 

 

Nyckelord: Women on boards, kvinnor i styrelser, kvinnor i bolagsstyrelser, 

jämställdhet, kvotering 

  



 

 

Abstract 

Title:	Quotation in corporate boards – is there an effect on companies’ 

profitability?	
Presentation	date:	2019-06-03	
Subject,	course:	FÖ2023, Degree Project for Bachelor of Business Administration	
Author:	Marcus Bertilsson and Johan Nylander	
Supervisor:	Ravi Dar	
Examiner:	Madelen Lagin	
 

Purpose: The purpose is to investigate whether mandatory quotas will have an 

effect on ROA and growth for Swedish companies listed on Large Cap. 

 

Method: The study method is quantitative and has a deductive approach. The 

authors have performed multiple regression analyzes in the statistical program 

Stata. 

 

Theoretical starting point: Public Interest Theory, Capture Theory, Coercive 

Isomorphism, Legitimacy Theory and Human Capital Theory. 

 

Result and conclusion: The study does not find that the proportion of women in 

corporate boards has any impact on the companies' financial performance in 

Swedish companies listed on Large Cap, Nasdaq Stockholm. The study finds that 

election on the board has a negative impact on the companies' financial 

performance. 

 

Keywords: Women on boards, women in corporate boards, gender equality, 

quotas 

  



 

 

Begreppsförklaring 

Aktievärde Värdet på ett bolags samlade aktier vid en specifik tidpunkt. 

FTSE100 Londonbörsens motsvarighet till Nasdaq Stockholms Large 

Cap. 

Förklaringsgrad Koefficient till vilken grad variationen i förklarande variabel 

kan beskrivas med variationen i responsvariabel. 

Jämställdhet Innebär att kvinnor och män har samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter. 

Kvotering Jämställdhetspolitisk åtgärd för att minska skevhet och för att 

främja jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Large Cap Nasdaq Stockholms (i dagligt tal Stockholmsbörsen) segment 

för noterade bolag med ett börsvärde över en miljard euro. 

ROA Return on assets. Resultat före skatt adderat med 

räntekostnader dividerat med totalt kapital. 

ROE Return on equity. Resultat efter skatt dividerat med eget 

kapital. 

ROS Return on sales. Rörelseresultat dividerat med 

nettoförsäljning. 

Tobins Q Bolagets aktievärde dividerat med återanskaffningspriset på 

kapitalet. 
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1. Introduktionskapitel 

I kapitlet presenteras bakgrunden och problematiseringen till studien. Kapitlet 

innehåller även forskningsfrågor och studiens syfte.	

1.1 Inledning 

Enligt European Institute for Gender Equality (2018) är Sverige ett av de länder i 

Europa som ligger i topp gällande jämställdhet och har bland de mest 

diversifierade bolagsstyrelserna i Europa. I en rapport från Allbright (2018) visas 

att fördelningen mellan män och kvinnor på ledande positioner är ojämn, även om 

rapporten också visar en viss trend mot mer jämställt toppskick i svenska 

börsbolag. Saco (2015) menar att arbetsmarknaden i Sverige inte är jämställd och 

Sverige är ett av de länder i Europa där arbetsmarknaden är som mest uppdelad. 

Zetterblom (2016, 23 maj) skriver i tidningen Arbetsliv att av de 30 vanligaste 

yrkena är det endast tre stycken som har en jämn könsfördelning. 

 

Att debatten om jämställdhet i näringslivet påverkar bolagen visar sig också i 

bolagens redovisning.  Enligt Bolagsverket (2019) måste noterade bolag samt vissa 

större bolag inkludera en bolagsstyrningsrapport, respektive en mångfaldspolicy i 

sina årsredovisningar. I bolagsstyrningsrapporten ska information finnas om 

sammansättningen i bolagets styrande delar, men i dagsläget finns inga tydliga 

regler om hur policyn ska upprättas enligt FAR (2019). 

 

Enligt Skog (2014) ska styrelsen fortlöpande övervaka och granska bolagets 

ekonomiska situation. En plats i styrelsen innebär att vara delaktig i beslut om 

bolagets förvaltning och påverka de val som bolaget gör för att nå lönsamhet. I en 

debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Almgren (2018, 24 augusti) debattör för 

Svenska Dagbladet att allt fler kvinnor utbildar sig till styrelseproffs och har 

majoritet i utbildningar för styrelseuppdrag, däremot är kvinnor i styrelserummen 

fortfarande i minoritet. 

 

I Norge infördes år 2003 en lagstiftning om könskvotering för bolagsstyrelser, 

vilket innebär att minoriteten ska består av minst 40 procent (Terjesen, Aguilera & 
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Lorenz, 2015). Samma kvoteringsgräns tillämpades när Spanien 2007 införde 

riktlinjer om könskvotering för bolagsstyrelser (Adams & Funk, 2012). 

Júlíusdóttir, Rafnsdóttir och Einarsdóttir (2018) förklarar att Island 2013 i likhet 

med Norge infört lag om könskvotering för bolagsstyrelser. Ett lagförslag om 

kvotering i Sverige var aktuellt redan 2006 med Norge som föredömesland. 

Justitiedepartementets promemoria (Ds 2006:11) förespråkade att om näringslivet 

självmant når upp till kvoteringsmålet är det en stor fördel i förhållande till en 

lagstiftning. 

 

I Sverige tog 2016 Justitiedepartementet fram en promemoria (Ds 2016:32) där en 

ändring av aktiebolagslagen föreslogs. Ändringen påminner om den lagstiftning 

som har införts i Norge. Den norska lagstiftningen innebär att noterade 

bolagsstyrelser ska ha minst 40 procents könsfördelning. En av anledningar enligt 

Heidenreich (2012) till varför Norge, men inte Sverige har infört lagstiftning 

gällande kvotering är att norska staten har ett större inflytande över näringslivet i 

Norge jämfört med Sverige. 

 
1.2 Problemdiskussion 

Åsikterna i debatten kring kvotering av bolagsstyrelser i Sverige går isär och de 

svenska partierna är oeniga om införandet av en lagstadgad kvotering för 

bolagsstyrelser. Kvoteringsförespråkare menar att jämställda bolag är mer 

innovativa, lönsamma och hållbara. De menar att det bästa är om bolagen själva 

uppnår jämställda bolagsstyrelser, men att en kvoteringsåtgärd är nödvändig om 

det inte regleras självmant. Motståndare har riktat kritik till kvoteringsförslaget 

och menar att det bör vara upp till de beslutsfattare som utser toppositioner att 

själva kunna ta ansvar för regleringen (Sinclair, 2018, 24 augusti). Jämställdheten i 

bolagsstyrelser på Stockholmsbörsen den senaste tiden stagnerat, vilket anses vara 

oroväckande (AllBright, 2018). Andra AP-fondens kvinnoindex för 2018 visar 

dock att jämställdheten i bolagsstyrelser stadigt ökat för femte året i rad, samt att 

jämställdheten är störst i Large Cap-bolagen. Kvinnoindexet visar vidare att av de 

274 nyval som skedde 2018 i bolagsstyrelser på Stockholmsbörsen innehas 44,9 

procent av kvinnor (Andra AP-fonden, 2018). 
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I ett debattinlägg på nyhetsforumet Make It skriver Andersson (2016, 23 mars) att 

den pågående debatten om jämställdhet i bolagsstyrelser och bolagsledningar har 

ett fokus på att en alltför långsam utveckling. Andersson (2016, 23 mars) menar 

också att Stockholmsbörsens fördelning med dryga 30 procent inte når upp till 

regeringens riktlinjer på 40 procent när det kommer till jämställdhet i 

bolagsstyrelser. Vidare belyser Andersson att vissa bolag inte har en enda kvinnlig 

representant i bolagsstyrelsen och menar att om inte bolagen skyndar på kommer 

en lag om kvotering att införas. Andersson (2016, 6 oktober) för en argumentation 

om att bredare kompetens- och kunskapsbas för att kunna grunda beslut på fås 

genom en mer diversifierad styrelse. Att förstå kundens behov är också något som 

styrelsen måste ha kunskap om, vilket lättare kan fås genom diversifiering av 

styrelsen (Andersson, 2016, 6 oktober). Ludvigsson (2018, 27 februari) skriver i en 

debattartikel i Svenska Dagbladet vad kvoteringslagen i Norge har inneburit och 

lyfter fram att varken förespråkare eller motståndare av kvotering har fått rätt, 

vilket bör leda till nya insikter. 

 

Svenskt Näringsliv motsätter sig i ett remissvar regeringens lagförslag och menar 

att kvotering av bolagsstyrelser skulle leda till att ägarna i bolaget inte fritt får 

välja in den ledamot som anses passa bäst. Svenskt Näringsliv (2016) menar att 

motivet till varför kvotering bör implementeras inte står i proportion till den redan 

positiva utvecklingen gällande andel kvinnor i bolagsstyrelser. 

Justitiedepartementets promemoria (Ds 2016:32) beskriver kvoteringsförslagets 

bakomliggande motiv och att en bredare kompetensbas tas till vara på genom att 

fler potentiella kandidater till styrelseledamöter kan tas till förfogande. 

Könsdiversifieringen i bolagsstyrelser kommer på sikt att leda till en ökad 

lönsamhet och ökad ekonomisk tillväxt, dessutom ligger det i bolagens intresse att 

ta vara på den kompetens som kvinnor har (Ds 2016:32). För att uppnå målet om 

minst 40 procents könsfördelning föreslår promemorian (Ds 2016:32) 

sanktionsavgifter mot de bolag som inte når upp till kvoteringsmålet. Vidare 

framhålls att sanktionsavgifter finns för att förstärka effekten av lagens syfte att 

påverka förändringen i bolagen. Förutom ekonomiska konsekvenser riskerar 

bolagen sociala effekter i form av negativ publicitet. Förslaget till en lagstiftning 

gällande kvotering röstades ned av riksdagens civilutskott i januari 2017 redan 
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innan propositionen hade lämnats in (Almgren, 2017, 12 januari). Även om 

förslaget röstades ner är partierna splittrade, vilket gör debatten ständigt pågående 

(Sinclair, 2018, 24 augusti). 

 

Ahern och Dittmar (2012) menar att kvoteringar av sammansättningen i styrelsen 

skapar en mindre erfaren styrelse, vilket påverkar bolagets prestation negativt. 

Enligt Campbell, Minguez och Vera (2010) finns en diskussion om diversifiering i 

bolagsstyrelser och de menar att jämställdhet i bolagsstyrelsen kan leda till ett 

bredare perspektiv i beslutsfattandet. Kvinnor som väljs in i bolagsstyrelser kan 

däremot ha en negativ effekt på bolagens finansiella prestationer om de endast 

väljs in utifrån krav på ökad jämställdhet enligt Campbell et al. (2010). Terjesen et 

al. (2015) kommer i deras studie fram till att länder som tidigare har haft 

jämställdhetsinitiativ för kvinnor på arbetsmarknaden tenderar till att vara mer 

benägna att införa kvoteringslagstiftningar. Reguera-alvarado, de Fuentes och 

Laffarga (2017) stödjer ett kvoteringsinförande, deras studie visar att en ökning av 

antalet kvinnor i bolagsstyrelser har en positiv effekt på det ekonomiska resultatet, 

vilket en kvoteringslag skulle vara en bidragande faktor till. Dale-Olsen, Schøne 

och Verners (2013) får dock ett resultat i deras studie som talar emot införandet av 

kvoteringslagar. Studien som utfördes i Norge visar att kvotering har en försumbar 

effekt på kort sikt. Matsa och Miller (2013) kommer i deras studie fram till ett 

liknande resultat, deras studie jämförde norska noterade bolag vilka omfattats av 

kvoteringslagen mot icke noterade norska bolag samt bolag i samtliga nordiska 

länder. Resultatet visar att lönsamhet och vinst minskade i de bolag som 

omfattades av lagen. Matsa och Miller (2013) kopplade minskad lönsamhet och 

vinst till högre arbetskraftskostnader. 

 

Isidro och Sobral (2015) kommer i deras studie fram till att mer jämställda 

bolagsstyrelser ger indirekta positiva effekter för bolagen. Genom att etiska 

normer i högre grad följs, påverkas bolagsvärdet positivt. Isidro och Sobral (2015) 

menar att studiens resultat bör tas i anspråk gällande införande av kvotering i 

bolagsstyrelser, då förespråkandet av mer jämställda bolagsstyrelser har både 

ekonomiska och icke ekonomiska effekter. Isidro och Sobrals (2015) uttalande om 

att resultatet i deras studie bör tas i anspråk är ett exempel på hur diskussionen om 
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jämställdhet leder till problematiseringen kring kvoteringens vara eller icke vara. 

Införande av kvoteringslagar påverkar de bolagsstyrelser som inte når upp till 

kvoteringen till att välja ni nya ledamöter i styrelsen. Att nya ledamöter tar plats i 

bolagsstyrelser leder till frågeställningen om ny sammansättning i styrelsen har en 

påverkan på bolagets lönsamhet. 

 

Tidigare studier har kommit fram till både positiva och negativa resultat, vilket gör 

ämnet införande av tvingande kvotering i bolagsstyrelser aktuellt och leder till 

forskningsfrågorna. 

 

1.3 Formulering av forskningsfrågor 

Problematiseringen som den här studien vill belysa är införande av 

kvoteringsregler i styrelser för bolag noterade på Large Cap. Utifrån 

problematiseringen kommer studien att undersöka om samband finns mellan 

styrelsens sammansättning och lönsamhet eller tillväxt. Följande forskningsfrågor 

har formulerats. 

• Påverkar andelen kvinnor ROA och tillväxt hos bolag noterade på 

Large Cap? 

• Givet ett eventuellt införande av tvingande kvotering, kommer nyval att 

då ha en påverkan på ROA och tillväxt? 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka om tvingande kvotering kommer att ha en effekt på ROA 

och tillväxt för svenska bolag noterade på Large Cap. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien har inte för avsikt att studera jämställdhet i allmänhet. Utifrån 

problematisering kommer studien avgränsas till att behandla kvotering för 

bolagsstyrelser. För att studien ska kunna genomföras inom dess tidsram avgränsas 

datamaterialet genom att en totalundersökning av bolag noterade på Large Cap 

görs. För att inte påverkas av finanskrisens effekter är tidsperioden som studien 

avser att behandla åren 2010–2017. 
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1.6 Disposition 

I teorikapitlet tas företagsekonomiska teorier och tidigare studier upp. I 

metodkapitlet beskrivs metodval, insamling av datamaterial, kritisk granskning, 

statistisk metod samt etiskt förhållningssätt. Kapitlet resultat sammanställer 

deskriptiv statistik samt empiriskt resultat. I diskussionskapitlet analyseras 

resultatet och knyts till teori. I slutsatsen finns studiens bidrag, förslag till vidare 

forskning samt vilken lärdom som författarna av studien har fått. 
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2. Teorikapitel 

I det här kapitlet presenteras de teorier och den tidigare forskningen som ligger 

till grund för studien.	

2.1 Företagsekonomiska teorier 

 
2.1.1 Public Interest Theory 

I Public Interest Theory är utgångspunkten enligt Deegan och Unerman (2011) att 

politiska reglerare i första hand handlar utifrån samhällets bästa och inte agerar 

utifrån särintressen eller egenintressen. Införandet av en kvoteringslag från en 

regering som arbetar för jämställdhet i bolagsstyrelser skulle genom Public Interest 

Theory kunna ses vara en åtgärd för allmänintresse. Hartwig (2018) menar att vad 

som är samhällets bästa alltid kan diskuteras. Begreppet är relativt godtyckligt och 

innebörden kan variera utifrån vilken diskussion som förs i samhället. Enligt 

Deegan och Unerman (2011) menar kritiker att Public Interest Theory har ett naivt 

synsätt där reglerare alltid skulle agera i samhällets bästa samt hävdar att 

egenintressen och särintressen aldrig kan uteslutas. Posner (1974) kritiserar 

antagandet att reglering av marknader i stort sett skulle vara kostnadsfri. Enligt 

Deegan och Unerman (2011) vägs kostnaden av reglering mot nyttan den skulle 

medföra. I fallet med reglering om kvotering i bolagsstyrelser skulle kostnaden 

inte bäras av samhället utan av de bolag vilka påverkas av regleringen. 

 

2.1.2 Capture Theory 

Posner (1974) beskriver Capture Theory som när inflytelserika bolag eller 

intresseorgan påverkar reglerare. Ursprungligen kan det vara så att reglerare har 

för avsikt att agera utifrån samhällets bästa men blir fångade av de inflytelserika 

bolagen eller intresseorganen (Hartwig, 2018). Reglerare som blir fångade 

kommer därmed att agera för att tillfredsställa utvalda delar av näringslivet eller 

vissa bolag. Hartwig (2018) förklarar att icke-finansiell Capture är när reglerare 

påverkas av effektiv lobbying. Införandet av en kvoteringslag i bolagsstyrelser 

kommer att påverka bolag vars styrelser inte uppfyller kvoteringsgränsen. Därmed 

kan incitament finnas för lobbying i syfte att motverka ett införande av en 



 

 
 

8 

kvoteringslag. En potentiellt tvingande kvotering kommer göra bolagsstyrelserna 

mer lika varandra samt inskränka friheten att självmant anpassa sig till 

kvoteringsgränsen. 

 

2.1.3 Tvingande isomorfism 

Inom den institutionella teorin beskrivs hur bolag går mot att bli mer homogena. 

Carpenter och Feroz (2001) förklarar isomorfism som en process där bolag av 

olika anledningar kommer att agera likartat. Det finns tre olika sorters isomorfism 

inom institutionell teori. Härmande isomorfism är när bolag av rädsla för att sticka 

ut agerar i likhet med andra bolag. Inom normerande isomorfism kommer bolag 

genom branschgemenskap att bli likartade. Tvingande isomorfism uppstår när 

lagar och regler tvingar bolag att agera likadant och är den form av isomorfism den 

här studien använder sig av. Debatten om införandet av en kvoteringslag kan ligga 

till grund för hur bolag tenderar att bli mer likartade. De bolag som inte följer den 

norm som finns kommer att bli formade genom tvingande isomorfism, vilket sker 

när lagreglerare beslutar om kvotering av bolagsstyrelser. Förutom lagreglering 

kan annan påverkan finnas för att bolag agerar likartat. 

 

2.1.4 Legitimitetsteorin 

Enligt Dowling och Pfeffer (1975) vill bolag uppfattas som legitima och 

säkerställer därför att de handlar efter samhällsnormer och de beslut som 

lagreglerare fattar. Enligt Hartwig (2018) finns indirekta intressenter såsom media 

och riksorganisationer, vilka kan ses som bevakare av bolagen på samhällets eller 

kollektivets uppdrag. Kombinationsvis kan lagreglerare och indirekta intressenter 

utöva påtryckning på bolagen för att de ska uppfattas som legitima. Bolag som inte 

följer samhällsnormerna riskerar att bli granskade av de indirekta intressenterna. 

Hartwig (2018) beskriver att värderingar förändras över tid, vilket gör att de 

samhällsnormer som bolag förväntas agera utifrån också förändras. Bolag som är 

bättre på att snabbt anpassa sig till nya samhällsnormer löper mindre risk att ses 

som ickelegitima. Lagreglerare kan sätta en norm genom att införa lagstadgad 

kvotering om styrelserna inte blir mer jämställda. Normen om jämställda 

bolagsstyrelser är något som bolagen måste agera i paritet med för att uppfattas 
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som legitima av samhället. De bolag som har lättare att anpassa sig till normen 

löper även mindre risk att påverkas av en kvoteringslag. 

 

2.1.5 Humankapitalteorin 

Edvinsson och Malone (1997) menar att humankapital är de kunskaper, 

erfarenheter och färdigheter som innehas av personer. Exempel på förmågor är 

utbildning, innovationsbenägenhet, samarbetsförmåga och erfarenhet. Då det är 

ledamöterna i bolagsstyrelsen som sitter på kunskapen är det upp till bolagen att 

implementera och förvalta den på bästa sätt. Wincent, Anokhin och Örtqvist 

(2010) menar att då olika individer har olika erfarenheter och att erfarenhet är en 

egenskap som fås genom deltagande. Män har historiskt sett haft majoritet i 

bolagsstyrelser och där haft större möjlighet att få erfarenhet. Vid införande av en 

tvingande kvotering av bolagsstyrelser kan de bolag som genom nyval ersätter 

ledamöter initialt riskera ett tapp i erfarenhet. 

 

2.2 Tidigare forskning 

Det finns ett flertal olika studier som har undersökt samband mellan jämställdhet i 

styrelser och bolagens ekonomiska prestationer. Vissa studier har påvisat ett 

positivt och andra ett negativt samband. Andra studier har inte kunnat påvisa något 

tydligt samband. Tidigare studier har i de flesta fall använt måttet andel kvinnor i 

styrelsen som förklarande variabel. Responsvariabel har varit redovisningsmässiga 

mått som ekonomisk ställning, resultat eller lönsamhet. Även marknadsmässiga 

mått såsom aktiekurs eller Tobins Q har använts. 

 

2.2.1 Positivt samband 

Smith, N., Smith, V. och Verner (2006) gjorde en undersökning om diversifiering i 

styrelse och ledning påverkar bolaget, bland annat när det gäller kvinnligt 

deltagande i bolagsstyrelser. I undersökningen användes paneldata från de 2500 

största danska bolagen under åren 1993–2001. Resultatet visar ett signifikant 

positivt samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och bolagens prestation 

mätt som fyra olika former av marginalvinst. 
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Campbell och Vera (2008) har utfört en studie på 68 noterade bolag i Spanien där 

sambandet mellan kvinnlig representation i bolagsstyrelser samt bolagsvärde mätt i 

Tobins Q har undersökts. Studiens resultat visar att kvinnlig representation i 

bolagsstyrelser inte har någon påverkan på bolagsvärde, däremot har andel 

kvinnliga ledamöter i styrelsen en positiv påverkan på bolagsvärde. 

 

Sæmundsdóttir (2009) undersökte om det fanns något samband mellan 

diversifierade bolagsstyrelser på Island och ROA samt ROE. Studien omfattade 

101 bolag under år 2008. Slutsatsen som Sæmundsdóttir (2009) kom fram till var 

att det fanns ett positivt signifikant samband mellan kvinnlig representation i 

bolagsstyrelser och ROE samt ett positivt, men endast svagt samband mellan 

kvinnlig representation i bolagsstyrelser och ROA. 

 

I en studie av Lückerath-Rovers (2013) i Nederländerna undersöktes förhållandet 

mellan bolagsstyrelser och olika lönsamhetsmått som ROE, avkastning på 

försäljning (ROS), avkastning på investerat kapital (ROIC), rörelseresultat (EBIT) 

och aktiekurs. Bolag som har kvinnor i styrelsen jämfördes mot bolag som inte har 

kvinnor i styrelsen. Studien baserades på data från 99 bolag listade på Dutch 

Female Board Index. Resultatet visade ett positivt samband i de bolag som hade 

kvinnor i sina styrelser gentemot de bolag vars styrelse inte hade någon kvinnlig 

representation alls. 

 

Post och Byron (2015) genomförde en metaanalys där 140 tidigare studier ingick. 

Studien undersökte om kvinnlig representation i bolagsstyrelser har en påverkan 

på bolagens finansiella prestation, vilket mäts genom Combs (2005) kodsystem där 

ROE, ROA och avkastning på investerat kapital (ROIC) ingår. Post och Byron 

(2015) menar att studien skulle ge klarhet inom ett område där tidigare studier inte 

gett något entydigt svar. Studiens resultat visade att kvinnlig representation i 

bolagsstyrelser hade en positiv påverkan på bolagens finansiella prestation. 

 

Kılıç och Kuzey (2016) undersökte i en studie från Turkiet om könsdiversifiering i 

bolagsstyrelser hade en påverkan på lönsamhet, 149 bolag noterade Borsa Istanbul 

ingick i studien och tidsperioden omfattade åren 2008–2012. Resultatet påvisade 
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att både kvinnlig representation och andel kvinnliga styrelseledamöter hade en 

signifikant positiv påverkan på ROA och ROE. 

 

2.2.2 Negativt samband 

Adams och Ferreira (2009) undersökte i en amerikansk studie om samband fanns 

mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och prestation. Materialet var paneldata 

från bolag på Standard & Poor’s index 500, Mid Cap och Small Cap under 

tidsperioden 1996–2003. Det genomsnittliga resultatet gällande andel kvinnliga 

styrelseledamöter och prestation mätt i ROA och Tobins Q var ett negativt 

samband. Adams och Ferreira (2009) kommer i deras studie även fram till ett 

resultat som visar att kvinnlig representation i styrelser hade positiva effekter för 

styrelser, bland annat vad gäller närvaro och styrelsens effektivitet. 

 

Ahern och Dittmar (2012) studerade vilken effekt införandet av kvoteringslagen i 

Norge haft på bolagen genom att undersöka sambandet mellan andelen kvinnor i 

bolagsstyrelser och bolagens prestation mätt i Tobins Q och aktiekurs. 

Tidsperioden var 2001–2009 och inkluderade 248 noterade bolag. Innan införandet 

av lagen var kvinnlig representation i bolagsstyrelser nio procent. Studien visar 

vilken effekt införandet av kvoteringslagen har haft. Resultatet i studien är att 

andelen kvinnor hade en negativ effekt på Tobins Q och aktiekurs. Ahern och 

Dittmar (2012) menar att resultatet står i linje med hypotesen om att styrelser väljs 

ut för att maximera aktieägarnas värde. 

 

2.2.3 Inget samband 

I en studie av Randøy, Thomsen och Oxelheim (2006) undersöktes om 

diversifiering påverkade börsutvecklingen eller ROA mätt på 502 bolag i Sverige, 

Norge och Danmark. I studien påvisas att svenska styrelser med fler ledamöter 

tenderar att vara mer diversifierade än styrelser i både Norge och Danmark 

(Randøy et al., 2006). Studiens resultat visade att det inte fanns någon signifikant 

samband mellan andel kvinnor i styrelser och aktiekurs eller ROA.  

 

Carter, D'Souza, Simkins och Simpson (2010) studie undersökte om andelen 

kvinnor i bolagsstyrelser på Standard & Poor’s index 500 hade en påverkan på 
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bolagens lönsamhet och Tobins Q. Studiens resultat fann inte något samband. 

Resultatet ger inte stöd till att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser. Carter et al. 

(2010) menar dock att inga negativa effekter av invotering heller har kunnat 

stärktas. 

 

Haslam, Ryan, Kulich, Trojanowski och Atkins (2010) undersökte i en studie från 

2010 bolagen noterade på FTSE 100. Studiens resultat visar inte på något samband 

mellan andel kvinnor i styrelser och ROA eller ROE, men ett negativt signifikant 

samband mellan andel kvinnor i styrelser och Tobins Q. 

 

Chapple och Humphrey (2014) undersökte om korrelation fanns mellan 

könsdiversifiering i styrelser och bolagens prestation, mätt som avkastning på 

aktieportfölj för bolag på australiensiska indexet S/P ASX 300. Könsdiversifiering 

definierades som representation av minst en kvinnlig ledamot i styrelsen. 

Tidsperioden för studien var åren 2004–2011. Chapple och Humphrey (2014) 

förklarar att studiens mätperiod var när diversifieringspolicys i landet ytterligare 

reglerats. Studiens resultat kommer inte fram till att det finns någon signifikant 

samband mellan könsdiversifiering i styrelser och bolagens prestation. 

 

I en studie från Nederländerna och Danmark undersökte Marinova, Plantenga och 

Remery (2016) om samband mellan andelen kvinnor i bolagsstyrelser och 

bolagens prestation mätt i Tobins Q fanns, 186 noterade bolag omfattades. Under 

år 2007 när studien genomfördes hade nästan 40 procent av bolagen minst en 

kvinna i styrelsen. Andelen kvinnor i bolagsstyrelserna totalt var endast 5,4 

procent. Studien resultat kom inte fram till att något samband fanns. 

 

Studien av Pletzer, Nikolova, Kedzior och Sven (2015) undersökte om samband 

fanns mellan andelen kvinnor i bolagsstyrelsen och bolagens lönsamhet samt 

Tobins Q. I metaanalysen valde Pletzer et al. (2015) att endast inkludera studier 

som granskats och publicerats i akademiska tidskrifter, till skillnad från den utförd 

av Post och Byron (2015). Resultatet fann inte något signifikant samband. Utifrån 

det ansåg Pletzer et al. (2015) att kvinnor av etiska skäl bör främjas för att sträva 
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efter mer rättvisa och jämställdhet och därför prioriteras vid anställning om de vid 

en rekrytering är lika kvalificerade som männen. 

 

I tabell 1 på nästa sida visas en sammanställning av de tidigare studier som valts ut 

att användas i den här studien. De tidigare studierna undersöker samband mellan 

könsdiversifiering i bolagsstyrelser och bolagens prestation. Studierna är utförda 

under olika perioder och om fattar ett flertal länder. Majoriteten av de bolag som 

ingår i de tidigare studierna är noterade bolag. Vad tidigare studier har undersökt 

ligger till grund för varför de valts ut att användas i den här studien. 
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Tabell 1. Sammanfattning av tidigare studier 

Studie Land och period Beroende Variabel Oberoende variabel 

Positivt samband 
   

Smith et al. 
(2006) 

Danmark, 1993–2001 Bolagens 
prestation 

Andel kvinnor i 
styrelsen och ledning 

Campbell och 
Vera (2008) 

Spanien, 1995–2000 Tobins Q Andel kvinnor i 
styrelsen  

Sæmundsdóttir 
(2009) 

Island, 2008 ROA och ROE Kvinnlig 
representationen 

Lückerath-Rovers 
(2013) 

Nederländerna, 2005–2007 Olika 
lönsamhetsmått 

Kvinnlig 
representationen 

Post och Byron 
(2015) 

Metaanalys av flera studier 
från olika länder som har 
publicerats mellan 2005–
2014 

Avkastnings- och 
prestationsmått 
 

Andel kvinnor i 
styrelsen 

Kılıç och Kuzey 
(2016) 

Turkiet, 2008–2012 
 

ROA och ROE Kvinnlig 
representationen och 
andel kvinnor i 
styrelsen 

Negativt samband 
   

Adams och 
Ferreira (2009) 

USA, 1996–2003 ROA och Tobins 
Q 

Andel kvinnor i 
styrelsen 

Ahern och 
Dittmar (2012) 

Norge, 2001–2009 Aktievärde och 
aktievärde 

Andel kvinnor i 
styrelsen 

Inget samband 
   

Randøy et al. 
(2006)  

Danmark, Norge och 
Sverige, 2005 

Aktiekurs och 
ROA 

Andel kvinnor i 
styrelsen 

Carter et al. 
(2010) 

USA 1998–2002 ROA och Tobins 
Q 

Andel kvinnor i 
styrelsen 

Haslam et al. 
(2010)  

Storbritannien 2001–2005 ROA, ROE och 
Tobins Q 

Andel kvinnor i 
styrelsen, 

Chapple och 
Humphrey (2014) 

Australien 2004–2009 Avkastning på 
aktieportfölj  

Diversifiering i 
styrelsen 

Marinova et al. 
(2016) 

Nederländerna och 
Danmark, 2007 

Tobins Q Andel kvinnor i 
styrelsen 

Pletzer et al. 
(2015) 

Metaanalys av flera studier 
från olika länder som har 
publicerats mellan 1995–
2012 

ROA, ROE och 
Tobins Q 

Andel kvinnor i 
styrelsen  

Källa: Egen bearbetning   
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3. Metodkapitel 

I metodkapitlet presenteras studiens metodval, urval, insamling av datamaterial, 

kritiskt förhållningssätt, statistisk metod och etiskt förhållningsätt.	

3.1 Metodval 

Studien har använt sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats eftersom 

studiens syfte är att studera tvingande kvoterings påverkan på ROA och tillväxt. 

Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) tar en kvantitativ metod sikte på att 

försöka se samband och mönster mellan variabler och är inte lika känslig för 

subjektiva bedömningar som ger uttryck för undersökarens egna känslor påverkar 

resultatet. Kritik riktad mot kvantitativa metoder är enligt Bjereld et al. (2009) att 

den kan ses som fyrkantig, där fel val av variabler leder till meningslöst räknande. 

Ytterligare en nackdel med kvantitativ metod är enligt Bjereld et al. (2009) att 

ingen djupare förståelse i studien kan fås. I vårt fall vet vi därför inte anledningen 

till varför ledamöter har valts in i bolagsstyrelser. Resultatet svarar endast på vilka 

variabler som påverkar ROA och tillväxt. 

 

Vår studie har använt teorier som utgångspunkt för att formulera forskningsfrågor. 

Vidare har datamaterial samlats in och använts för att testa på forskningsfrågorna. 

Slutligen har teorin återknutits till, vilket enligt Eriksson och Hultman (2014) är 

deduktion. Enligt Spector, Rogelberg, Ryan, Schmitt och Zedeck (2014) är en risk 

med deduktiv ansats att i studier som utgår från existerande teorier kan resultatet 

vinklas för att bäst passa valda teorier. Ett annat problem som Spector et al. (2014) 

lyfter fram är att den tillit som finns till teorier har lett till att teorier inte testas 

ordentligt. 

 

3.2 Urval 

I Norge infördes 2003 en lag om könskvotering i styrelser för samtliga 

börsnoterade bolag. Island införde 2013 en liknande lag som omfattar större bolag 

med mer än 50 anställda och minst tre ledamöter i styrelsen (Terjesen et al., 2015; 

Júlíusdóttir et al., 2018). I och med att lagstiftningarna som införts i Norge och 

Island omfattar större samt börsnoterade bolag finner vi det logiskt att undersöka 
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börsnoterade bolag i Sverige. För att studien ska ha kunnat utföras inom dess 

tidsram har vi valt att göra en totalundersökning endast på bolag noterade på Large 

Cap, vilket är ett strategiskt urval. Samtliga bolag som var noterade på Large Cap 

2019-03-31 har tagits med i urvalet (bilaga 2). 

 

3.3 Insamling av datamaterial 

Följande sökfilter har använts för att få fram vår urvalsgrupp. 

 
Tabell 2. Urval från Retriever Business 

Variabel Urval 
Sökord Large Cap 
År 2010 - 2017 

Källa: Egen bearbetning  
 
Datamaterialet som samlats in är sekundärdata i form av årsredovisningar och 

redovisningsdata. Antalet kvinnliga och manliga styrelseledamöter samt nyval har 

räknats genom att granska bolagens årsredovisningar. Ett nyval har skett när en 

person blivit invald i styrelsen. För de flesta bolag finns information i 

årsredovisningen om vilka nyval som har skett under året. I de bolag där 

information om nyval saknats har en jämförelse gjorts mot föregående års 

årsredovisning för att se vilka personer som fanns i styrelsen det året. Genom att få 

ut skillnaden i ledamöter mellan åren kunde vi se vilka personer som valts in i 

styrelsen. Styrelsesuppleanter har inte tagits med i studien. 

Arbetstagarrepresentanter räknas med i studien eftersom de enligt Skog (2014) har 

samma ansvar som övriga styrelseledamöter. De variabler som har samlats in 

genom att granska årsredovisningar är antal män, antal kvinnor samt antal nyval. 

Utifrån det har vi räknat fram totalt antal i styrelsen, andel män och andel kvinnor.  

 

Från Retriever Business har vi använt oss av rapportfunktionen ”Dataexport” för 

att exportera redovisningsdata till en Excel-fil. Våra variabler som exporterats är 

företagsnamn, org.nr, år, omsättning, SNI kodlista, SNI-titel, antal anställda, 

rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), rörelseresultat (EBIT), avkastning på 

eget kapital (ROE), avkastning på totalt kapital (ROA), soliditet, kasslikviditet, 

skuldsättningsgrad, årets resultat, summa immateriella anläggningstillgångar, 

summa materiella anläggningstillgångar, kassa och bank, lön till styrelse och vd, 
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summa eget kapital samt summa eget kapital och skulder. I Excel bearbetades 

materialet för att kunna importeras till statistikprogrammet Stata där 

korrelationstest och regressionsanalyser har gjorts. Vi har valt ut variabler från 

datamaterialet med hänsyn till utförande av korrelationstest och 

regressionsanalyser för att mäta bolagens prestation. 

 

Eriksson och Hultman (2014) belyser vikten av att kritiskt granska material som 

samlas in. Vid hantering av sekundärdata har vi behövt ha en medvetenhet och ett 

källkritiskt tänkande kring källans tillförlitlighet samt korrektheten i data. 

Datamaterialet som vi samlat in består av årsredovisningar och redovisningsdata 

från Retriever Business för bolag noterade på Large Cap. Vi anser att bolag 

noterade på Large Cap samt Retriever Business är tillförlitliga källor. 

 
3.4 Statistisk metod 

Responsvariablerna tillväxt och ROA kan påverkas av väldigt många olika 

faktorer och därför finns behovet att försöka fastställa samband mellan variabler 

vid mätning. Lantz (2013) förklarar att genom användande av flera förklarande 

variabler för att beskriva variationen i responsvariabeln kan en undersökning få 

högre förklaringsgrad, signifikans och säkrare samband. Eftersom vi ville se om 

andel män, andel kvinnor samt nyval hade en påverkan på bolagens ROA och 

tillväxt har vi använt oss av en multipel regressionsanalys. Datamaterialet är 

paneldata, vilket enligt Stock och Watson (2015) är multidimensionell data som 

kombinerar observationer i tvärsnittsdata och tidsserier. I vårt fall saknades det 

observationer för vissa år och bolag, vilket gjorde paneldata obalanserad. Vi har 

använt fixa effekter på år för att eliminera fluktuationer i konjunkturen. 

Regressionsanalysen använde sig av kontrollvariabler, vilket enligt Angrist och 

Pischke (2009) ska minska risken att responsvariabeln blir felaktigt påverkad. De 

kontrollvariabler som vi har använt var EBITDA, EBIT, ROA, ROE, soliditet, 

kassalikviditet samt årets resultat, vilka är variabler som använts i tidigare studier. 

För att minimera bias på grund av branschspecifika aspekter har bolagen i 

regressionsanalysen aggregerats. 
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Förutom regressionsanalys har ett Bonferroni korrelationstest (bilaga 1) gjorts för 

att se vilka variabler som korrelerar med varandra. Förklaringsgraden R2 i 

regressionsanalyserna anger i vilken utsträckning förändringen av den förklarande 

variabeln påverkar förändringen av responsvariablerna. Ju högre R2 som uppnås 

desto bättre beskrivs sambandet mellan förklarande variabler och 

responsvariablerna i regressionen enligt Lantz (2013). För att se om det går att 

säkerställa att sambanden inte endast är slumpmässiga testas signifikansnivån. p-

värdet motsvarar sannolikheten. Ju lägre p-värde desto högre signifikans (Lantz, 

2013). Signifikansnivåer som har använts är tio procent, fem procent och en 

procent. Signifikansnivåerna är representerade i regressionstabellerna med stjärnor 

från noll till tre, där noll är ingen signifikans och tre stjärnor är starkt stöd för 

signifikans. Angrist och Pischke (2008) menar att det finns vissa problem med att 

göra regressionsanalyser och att selektionsproblemet är ett av problemen, vilket är 

när resultatet blir beroende på vad som väljs att studera. Ett sätt att lösa 

selektionsproblemet på är genom slumpmässigt urval. Eftersom vi har gjort ett 

strategiskt urval kan inte selektionsproblemet lösas på det sättet. Angrist och 

Pischke (2008) förklarar även att resultatet kan manipuleras genom att forskaren 

väljer vilka variabler som ska ingå i analysen. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

För att datamaterialet som samlats in ska kunna ligga till grund för mätningar är 

det av vikt att den är korrekt i den mening att den är mätbar. Validitet är i vilken 

utsträckning det som avses mätas verkligen också mäts, eller mer funktionsmässigt 

i vilken grad som den operationella definieringen stämmer överens med det 

teoretiska begreppet (Bjereld et al., 2009). I vårt fall har vi inhämtat 

redovisningsdata och information om styrelsens sammansättning för att kunna 

besvara forskningsfrågorna och uppfylla studiens syfte. Bjereld et al. (2009) 

förklarar att reliabilitet handlar om hur datamaterial mäts. De menar att en studie 

kan ha hög reliabilitet även om den undersöker fel sak bara mätningarna har utförts 

på ett korrekt och konsekvent sätt. Vid manuell hantering av data finns alltid en 

risk att felräkning sker. Bjereld et al. (2009) nämner att upprepning av mätningen 

är ett sätt att stärka studiens reliabilitet. För att minska risken för fel vid det 
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manuella momentet av datainsamling har vi kontrollräknat datamaterialet i 

årsredovisningarna.  

 

3.6 Etiskt förhållningssätt 

I studiens resultat har ingen persondata redovisas. Datainsamlingen av 

styrelseledamöterna har gjorts utifrån offentligt publicerat material och studiens 

resultat presenteras på en aggregerad nivå. Denscombe (2012) menar att 

användande av offentligt publicerad sekundärdata i undersökningar generellt har få 

etiska risker. 
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4. Resultat 

I det här kapitlet presenteras deskriptiv statistik och studiens resultat.	

4.1 Deskriptiv statistik 

En sammanställning har gjorts över studiens datamaterial där lägesmått och 

spridningsmått finns summerat. Vi har undersökt samtliga 86 bolag på Large Cap 

under mätperioden åren 2010 till 2017, vilket resulterat i totalt 688 stycken möjliga 

observationer. Bortfallet på sex stycken observationer för män i styrelsen, kvinnor 

i styrelsen och totalt styrelsen förklaras med att ett bolag inte existerat under hela 

mätperioden. Tillväxt har 528 observationer. Uträkning av tillväxt baseras på 

omsättning. Tillväxt kan inte beräknas för första året eftersom observationer inte 

finns från föregående år. I vissa fall har bolagen inte redovisat omsättning, vilket 

också genererat bortfall. 

 

Utifrån studiens syfte är variablerna som är intressant att fokusera på främst andel 

kvinnor och antal nyval. Antalet nyval har minimivärde, maximivärde samt 

medelvärde på 0 stycken, 10 stycken respektive 1,04 stycken. Andel nyval baseras 

på antal nyval och är en dummyvariabel i regressionsmodellen. För andel kvinnor 

är minimivärde, maximivärde samt medelvärde 0 procent, 71,43 procent 

respektive 28,76 procent. 
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Tabell 3. Deskriptiv statistik 

Variabel Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Män i styrelsen 682 5.865103 2.407035 0 12 

Kvinnor i styrelsen 682 2.444282 1.459378 0 7 

Nyval 679 1.036819 1.325982 0 10 

Totalt styrelsen 682 8.300587 3.148638 0 15 

Omsättning 629 3.11e+07 5.11e+07 -1.49e+07 3.36e+08 

Anställda 629 19446.76 106775.4 0 2546000 

EBITDA 629 5084203 1.03e+07 -1.51e+07 1.17e+08 

EBIT 629 3565017 6530155 -1.51e+07 5.21e+07 

ROE 629 -333.5765 8869.202 -222407 1412.4 

ROA 629 -343.84 8868.342 -222407 84.6 

Soliditet 629 43.21556 20.31898 -14.3 100 

Kassalikviditet 629 156.7358 805.7808 0 16289.5 

Skuldsättningsgrad 629 30.08849 345.0672 -35.87 4338.61 

Årets resultat 629 2910655 5745093 -1.56e+07 5.07e+07 

Materiella tillgångar 629 1.14e+07 1.79e+07 0 9.85e+07 

Immateriella tillgångar 629 8813892 1.48e+07 0 9.19e+07 

Kassa och bank 629 2591162 6089206 0 4.47e+07 

Lön styrelse och VD 629 349199.3 2770315 0 5.25e+07 

Eget kapital 629 2.07e+07 3.57e+07 -2053000 3.36e+08 

Eget kapital och skulder 629 4.66e+07 6.73e+07 0 4.12e+08 

Andel kvinnor 647 .287649 .1363389 0 .7142867 

Andel män 647 .7141321 .1386718 .2857143 1 

Andel nyval 644 .1246009 .1615113 0 1 

Tillväxt 528 5.314028 70.75571 -545.3544 685.7527 
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Diagram 1 visar förändringen åren 2010–2017 för andelen kvinnor och män i 

bolagsstyrelserna på Large Cap. Kurvorna tenderar att närma sig varandra, vilket 

tyder på att styrelserna börjar bli mer jämställda. Noteringsvärt är att den nedre 

kurvan som representerar andelen kvinnor att vandra uppåt och närma sig den 

föreslagna kvoteringsgränsen på 40 procent. Sammanslaget över tidsperioden är 

förändringen för andelen kvinnor och män tolv procent. Kurvorna ser inte ut att 

fluktuera i någon större utsträckning mellan åren. 

 
Diagram 1. Andel kvinnor och andel män i bolagsstyrelser 

 

Källa: Egen bearbetning  

 

Diagram 2 visar antal nyval under åren 2010–2017 för bolagsstyrelserna på Large 

Cap. Diagrammet tar inte hänsyn till styrelsens storlek, om den ökat eller minskat, 

eller om det är män eller kvinnor som valts in. Vad som kan ses är att antalet nyval 

nästan har fördubblats över tidsperioden, däremot minskade antal nyval något runt 

åren 2013–2014. 
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Diagram 2. Antal nyval 

 

Källa: Egen bearbetning  

 

4.2 Empiriskt resultat 

Den här studien har valt att definiera tillväxt enligt Coad (2009) som tillväxttakt i 

omsättning, vilket enligt Davidsson och Wiklund (2000) är den mest relevanta 

indikatorn på tillväxt. I enlighet med Arends (2006) har Davidsson, Steffens och 

Fitzsimmons (2009) i deras studie använt ROA som lönsamhetsmått. Den här 

studien har använt lönsamhetsmåttet ROA som det beskrivs av Davidsson et al. 

(2009). Den studerande variabeln i de olika formlerna antar antingen andel 

kvinnor, andel män och nyval. Formler som används i regressionsanalyserna. 

 
Formel 1. Beräkning av ROA 

• !"#$% = 	() + (+,-./0123/0	42152607$% +	(89:;<=#$% +	(>9:;<$% +
	(?!"9$% +	(@A2BB275C45/5-0-$% +	(DÅ10-B	10B.7-2-$% + 	5. Å1 +	0$% 

Formel 2. Beräkning av tillväxt 

• <5774äH-$% = 	() + (+,-./0123/0	42152607$% +	(89:;<=#$% +
	(>9:;<$% +	(?!"9$% +	(@!"#$% +	(D,I75/5-0-$% +
(JA2BB275C45/5-0-$% + (KÅ10-B	10B.7-2-$% + 	5. Å1 +	0$%	

Tabell 4. Förklaring av variabler 

Variabel  Förklaring 
EBIT Rörelseresultat 
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar 
ROA Return on assets 
ROE Return on equity 

72 78 83 82
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Formeln för tillväxttakten, där bolag i under år t mäts enligt följande. 

 
Formel 3. Beräkning av tillväxttakt 

<5774äH-$% = 100 ×	Oln	 R "SBä--353T$%"SBä--353T$%U+
VW

= 100	 × {ln	"SBä--353T$% −	 ln"SBä--353T$%U+}	

De kontrollvariabler som har valts ut i den här studien är rörelseresultat före 

avskrivningar (EBITDA), rörelseresultat (EBIT), ROE, ROA, Kassalikviditet, 

Årets resultat samt Soliditet, vilket motiveras av Davidsson, Delmar & Wiklund 

(2006). 

 

Regressionen i tabell 5 estimerar effekten som andel män har på ROA. Andel 

manliga ledamöter i styrelsen har inte någon signifikant påverkan på ROA. 

Kontrollvariabler som har en signifikant påverkan, på enprocentsnivån, på ROA är 

EBIT, ROE, kassalikviditet och årets resultat. Förklaringsgraden för andel manliga 

ledamöter i styrelsen som oberoende variabel är 19,64 procent.  

 
Tabell 5. Andel män påverkan på ROA 

 Beroende variabel: ROA 
Oberoende variabel Koefficient Standardfel 
Andel män -1,196319 2,911888 
EBITDA -0,00000005 0,0000000461 
EBIT -0,000000612*** 0,000000127 
ROE 0,014839*** 0,0028184 
Kassalikviditet -0,0027244*** 0,0006616 
Årets resultat 0,00000137*** 0,000000122 
Förklaringsgrad R²  0,1964 
Signifikansnivå *=p<0,1, **=p<0,05, ***=p<0,01   
 

Regressionen i tabell 6 estimerar effekten som kvinnor har på ROA. Andel 

kvinnliga ledamöter i styrelsen har inte någon signifikant påverkan på ROA. 

Kontrollvariabler som har en signifikant påverkan, på enprocentsnivån, på ROA är 

EBIT, ROE, kassalikviditet och årets resultat. Förklaringsgraden för andel 

kvinnliga ledamöter i styrelsen som oberoende variabel är 19,64 procent. 
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Tabell 6. Andel kvinnor påverkan på ROA 

 Beroende variabel: ROA 
Oberoende variabel Koefficient Standardfel 
Andel kvinnor 1,714431 2,994483 
EBITDA -0,0000000498 -0,0000000461 
EBIT -0,000000613*** -0,000000127 
ROE 0,0148427*** 0,0028174 
Kassalikviditet -0,0027328*** 0,0006615 
Årets resultat 0,00000137*** 0,000000122 
Förklaringsgrad R²  0,1964 
Signifikansnivå *=p<0,1, **=p<0,05, ***=p<0,01  
 

Regressionen i tabell 7 estimerar effekten som nyval har på ROA. Nyval i 

styrelsen har en signifikant påverkan på ROA på tioprocentsnivån, den svagaste av 

signifikansnivåerna. Kontrollvariabler som har en signifikant påverkan på ROA är 

EBIT, ROE, kassalikviditet och årets resultat. Förklaringsgraden för nyval i 

styrelsen som oberoende variabel är 19,79 procent. 

 
Tabell 7. Nyval påverkan på ROA 

 Beroende variabel: ROA 
Oberoende variabel Koefficient Standardfel 
Nyval -2,901276* 1,640843 
EBITDA -0,0000000403 0,0000000467 
EBIT -0,000000624*** 0,000000126 
ROE 0,0145616*** 0,0027512 
Kassalikviditet -0,002725*** 0,0006462 
Årets resultat 0,00000138*** 0,00000012 
Förklaringsgrad R²  0,1979 
Signifikansnivå *=p<0,1, **=p<0,05, ***=p<0,01  
 

Regressionen i tabell 8 estimerar effekten som andel män har på tillväxt. Andel 

manliga ledamöter i styrelsen har inte någon signifikant påverkan på tillväxt. 

Kontrollvariabler som har en signifikant påverkan, på enprocentsnivån, på tillväxt 

är ROA, soliditet och kassalikviditet. Kontrollvariabler som har en signifikant 

påverkan på tillväxt på tioprocentsnivån är EBIT, ROE och årets resultat. 

Förklaringsgraden för andel manliga ledamöter i styrelsen som oberoende variabel 

är 8,53 procent.  
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Tabell 8. Andel män påverkan på tillväxt 

 Beroende variabel: Tillväxt 
Oberoende variabel Koefficient Standardfel 
Andel män -1,799091 28,47546 
EBITDA -0,00000006 0,000000453 
EBIT -0,000000649* 0,00000133 
ROE 0,01498* 0,0326848 
ROA 1,203883*** 0,4183321 
Soliditet -0,7594331*** 0,210624 
Kassalikviditet -0,023682*** 0,0071428 
Årets resultat 0,00000242* -0,00000139 
Förklaringsgrad R²  0,0853 
Signifikansnivå *=p<0,1, **=p<0,05, ***=p<0,01  
 

Regressionen i tabell 9 estimerar effekten som andel kvinnor har på tillväxt. Andel 

kvinnliga ledamöter i styrelsen har inte någon signifikant påverkan på tillväxt. 

Kontrollvariabler som har en signifikant påverkan, på enprocentsnivån, på tillväxt 

är ROA, soliditet och kassalikviditet. Kontrollvariabel som har en signifikant 

påverkan på tillväxt på tioprocentsnivån är årets resultat. Förklaringsgraden för 

andel kvinnliga ledamöter i styrelsen som oberoende variabel är 8,53 procent.  

 
Tabell 9. Andel kvinnor påverkan på tillväxt 

 Beroende variabel: Tillväxt 
Oberoende variabel Koefficient Standardfel 
Andel kvinnor 1,417385 29,11768 
EBITDA -0,00000006 0,000000453 
EBIT -0,000000649 0,00000133 
ROE 0,0149691 0,0326868 
ROA 1,203345*** 0,4182752 
Soliditet -0,7587786*** 0,2105933 
Kassalikviditet -0,0236929*** 0,0071431 
Årets resultat 0,00000242* -0,00000139 
Förklaringsgrad R²  0,0853 
Signifikansnivå *=p<0,1, **=p<0,05, ***=p<0,01  
 

Regressionen i tabell 10 estimerar effekten som nyval har på tillväxt. Nyval i 

styrelsen har inte någon signifikant påverkan på tillväxt. Kontrollvariabler som har 
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en signifikant påverkan, på enprocentsnivån, på tillväxt är ROA, soliditet och 

kassalikviditet. Kontrollvariabel som har en signifikant påverkan på tillväxt på 

tioprocentsnivån är årets resultat. Förklaringsgraden för nyval i styrelsen som 

oberoende variabel är 8,96 procent.  

 
Tabell 10. Nyval påverkan på tillväxt 

 Beroende variabel: Tillväxt 
Oberoende variabel Koefficient Standardfel 
Nyval -26,60614 22,1776 
EBITDA -0,0000000125 0,000000453 
EBIT -0,000000713 0,00000133 
ROE 0,0161459 0,0326886 
ROA 1,173666*** 0,417287 
Soliditet -0,7538235*** 0,2089901 
Kassalikviditet -0,023573*** 0,0071371 
Årets resultat 0,00000241* -0,00000139 
Förklaringsgrad R²  0,0896 
Signifikansnivå *=p<0,1, **=p<0,05, ***=p<0,01  
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5. Diskussion 

Resultatet analyseras i kapitlet och knyts till teori som framställts.	

Syftet med vår studie var att undersöka om ROA och tillväxt hos svenska bolag 

noterade på Large Cap kommer att påverkas av en tvingande lagkvotering. Av de 

regressionsanalyser som utfördes i vår studie visade resultatet att andel kvinnliga 

styrelseledamöter inte har någon påverkan på ROA, däremot visar resultatet att 

nyval har en signifikant negativ påverkan på ROA (tabell 7). Att styrelser tillförs 

nya ledamöter påverkar därmed bolagens lönsamhet negativt. Om ledamöter på 

grund av nyval byts ut kommer kompetens att lämna styrelsen, vilket med stöd ur 

vårt resultat skulle leda till en sämre lönsamhet. Resultatet säger däremot inget om 

hur lönsamhet skulle påverkas på längre sikt på grund av nyvalen. 

 

Vår studie inkluderade regressionsanalyser för att se om någon påverkan fanns på 

tillväxt, vilket inte någon av regressionerna visade. Om andel kvinnor i 

bolagsstyrelser haft en positiv påverkan på tillväxt skulle en argumentation utifrån 

det resultatet kunna föras om att införa en kvoteringslag även i Sverige. 

 

Post och Byrons (2015) resultat visar ett positivt samband mellan kvinnlig 

representation i bolagsstyrelser och finansiell prestation, vilket även stöds av 

Smith et al. (2006) resultat. Studien av Pletzer et al. (2015) finner däremot inte 

något samband mellan andelen kvinnor i bolagsstyrelser och ROA, ROE eller 

Tobins Q. I likhet med Pletzer et al. (2015) fann den här studien inget signifikant 

samband mellan andel kvinnor i bolagsstyrelse och ROA (tabell 6).  

Resultatet som Pletzer et al. (2015) och vår studie kommer fram till är att andelen 

kvinnor inte har någon påverkan på ROA. Resultaten skulle kunna bekräfta 

Wincent et al. (2010) mening att kompetensen finns hos individerna och därmed är 

kön inte är av någon betydelse. Post och Byron (2015) och Smith et al. (2006) 

kommer i sina studier fram till att både kvinnlig representation samt andel kvinnor 

har en positiv påverkan på bolagens prestation. Adams och Ferreira (2009) 

kommer fram till att kvinnlig representation har en positiv inverkan på manliga 

ledamöter vad gäller närvaro samt styrelsens effektivitet. Adams och Ferreiras 
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(2009) resultat skulle bekräfta resultaten i Post och Byrons (2015) och Smith et al. 

(2006) studier om en effektivare styrelse leder till ökad bolagsprestation. 

 

Haslam et al. (2010) kom fram till i deras studie att det inte fanns något signifikant 

samband mellan andel kvinnor i styrelser och ROA. Resultatet är det samma som 

Chapple och Humphrey (2014) kom fram till där responsvariabeln var avkastning 

på aktieportfölj. Korrelationstestet som gjorts i den här studien bekräftar Haslam et 

al. (2010) och Chapple och Humphreys (2014) resultat att något samband inte 

finns mellan fler kvinnor i styrelser och bolagens lönsamhet. Sett genom Public 

Interest Theory skulle lagreglerare kunna argumentera för en tvingande kvotering 

av bolagsstyrelser, då bolagen är en del av samhället och resultatet i 

korrelationstestet inte visar något samband. Indirekt skulle resultatet kunna 

indikera att en reglering skulle kunna vara för samhällets bästa om inte någon 

aktör i samhället blir drabbad. 

 

Randøy et al. (2006), Carter et al. (2010) och Marinova et al. (2016) hittade inte 

något samband mellan andel kvinnliga ledamöter i styrelsen och bolagens 

prestation, vilket samma resultat som den här studien kom fram till. 

Responsvariablerna som de olika studierna använde skiljde sig åt, där Randøy et 

al. (2006) använde aktiekurs och ROA, Carter et al. (2010) använde ROA och 

Tobins Q, samt Marinova et al. (2016) använde Tobins Q. Aktiekurs och Tobins Q 

används inte i den här studien, därför kan resultatet inte helt likställas. 

 

Lückerath-Rovers (2013) och Sæmundsdóttir (2009) kom fram till ett positivt 

samband mellan kvinnlig representation i styrelseledamöter och lönsamhet. 

Lückerath-Rovers (2013) använde olika former av lönsamhetsmått som 

responsvariabel, medan den här studien endast har använt ROA som 

lönsamhetsmått. Adams och Ferreiras (2009) resultat visar i kontrast ett negativt 

samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter samt ROA och Tobins Q. 

Resultatet i Adams och Ferreiras (2009) studie skulle kunna användas som ett 

argument för att kvotering inte ska införas. De bolag som påverkas av kvotering är 

de vars bolagsstyrelser inte når upp till kvoteringsgränsen. Här finns incitament att 

de bolag som påverkas skulle lobba mot ett införande av kvotering genom att 
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försöka fånga över lagreglerare till sin sida, vilket beskrivs i Capture Theory. 

Intresseorganisationer skulle å andra sidan kunna lobba för ett införande av 

kvotering med Lückerath-Rovers (2013) och Sæmundsdóttirs (2009) resultat om 

positivt samband som stöd. Resultatet i vår studie kan inte bekräfta om 

incitamenten för eller emot kvotering skulle finnas eller inte. Den här studiens 

resultat påvisar att andelen kvinnor i bolagsstyrelser inte har någon påverkan på 

ROA. 

 

Campbell och Vera (2008) fick i deras studie motsägelsefullt resultat, där kvinnlig 

representation inte påverkar bolagsvärdet, men att andel kvinnliga ledamöter har 

en positiv påverkan på bolagsvärdet. Variablerna i studierna skiljer sig åt. 

Campbell och Vera (2008) har som förklarande variabel använt en dummy för 

kvinnlig representation samt som responsvariabel Tobins Q. Kılıç och Kuzeys 

(2016) har som förklarande variabel använt både andel kvinnor och en dummy för 

kvinnlig representation samt som responsvariabler använde de ROA och ROE. 

Resultatet i Kılıç och Kuzeys (2016) studie visar ett positivt samband. Utifrån 

resultatet i vår studie blir det däremot svårt att ur ett ekonomiskt perspektiv föra en 

argumentation mot att införa en kvoteringslag, eftersom lönsamheten inte påverkas 

av andel kvinnor. Omvänt faller argumentet att införandet av en kvoteringslag 

skulle ge ekonomiskt positiva effekter för de bolag som påverkas av kvoteringen. 

 

Vår studie fann att nyval har en signifikant negativ påverkan på ROA, vilket 

innebär att bolagen påverkas negativt vid förändringar av styrelsens 

sammansättning. Det ekonomiska incitamentet skulle kunna användas i debatten 

kring kvotering. Åsikterna bland partierna i Sverige går isär där både resultat i 

tidigare forskning och exempel på införande av kvotering i andra länder användas 

som argument. Frågan kan därmed ställas om en kvoteringslag behövs. Utifrån 

diagram 1 går det att utläsa att bolagen på Large Cap självmant börjar närma sig 

riksdagens förslag om minst 40 procent kvinnor i bolagsstyrelserna. Sett genom 

legitimitetsteorin skulle en anpassning mot kvoteringsgräsen kunna ske för att 

bolagen på Large Cap vill ses som legitima, och självmant vilja följa 

lagreglerarens rekommendation, så att en tvingade kvotering inte kommer att 

behöva införas. En tvingade kvotering av bolagsstyrelser kommer leda till att de 
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bolag som inte uppfyller kvoteringsgränsen blir tvingade till nyval, vilket enligt 

resultatet i den här studien skulle leda till negativ lönsamhet för bolagen. Skulle 

bolagen däremot inte ta till sig av lagreglerarnas uppmaningar om jämställdhet i 

bolagsstyrelserna riskerar de att lagstiftaren, genom tvingande isomorfism, 

lagstadgar om ett kvoteringskrav. Antingen får bolagen självmant verka för att 

deras bolagsstyrelser ska bli mer jämställda eller så regleras frågan genom 

kvotering. 

 

Ahern och Dittmars (2012) kom i deras studie fram till ett resultat där andel 

kvinnor har en negativ påverkan på bolagens prestation. Resultatet i deras studie 

kan användas som jämförelse gällande diskussionen om införande av en tvingande 

kvotering i svenska bolagsstyrelser. Vår studies resultat visar att nyval har en 

negativ effekt på ROA. Om nyval blir en effekt av tvingande kvotering kan Ahern 

och Dittmars (2012) resultat ses i linje med vad en tvingande kvotering i Sverige 

skulle kunna innebära. Nyval kommer att påverka styrelsens sammansättning, 

vilket sett genom humankapitalteorin skulle kunna ses påverka styrelsens 

genomsnittliga erfarenhet om befintliga ledamöter bytas ut mot nya som är mindre 

erfarna. Enligt Wincent et al. (2010) är erfarenhet något som fås genom 

deltagande. Historiskt sett har män haft majoritet i bolagsstyrelser, vilket har lett 

till att deras erfarenhet har byggts upp genom deltagande. De bolag som initialt har 

mindre jämställda styrelser riskerar ett större tapp i erfarenhet än bolag vars 

styrelser är mer jämställda vid ett införande av en kvotering. Vår studie omfattar 

åren 2010–2017 och därmed kan studiens resultat endast visa vilken effekt som 

nyval har haft på ROA under studiens tidsperiod. I enligt med Wincent et al. 

(2010) ståndpunkt bör nyval på lång sikt inte ha någon negativ effekt på ROA, det 

är dock något vi inte kan uttala oss om i den här studien. Till skillnad från Norge 

finns i Sverige fortfarande möjligheten för bolag att självmant arbeta för mer 

jämställda bolagsstyrelser. Sett genom legitimitetsteorin kan Norge användas som 

exempel i debatten om kvoteringens vara eller icke vara för bolag i Sverige. Att 

Norge har mer jämställda bolagsstyrelser kan användas som ett argument hos 

kvoteringsförespråkare. 
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Resultatet i Ahern och Dittmars (2012) studie skulle kunna vara ett argument till 

att kvotering inte ska införas i Sverige. En möjlig förklaring Heidenreich (2012) 

lyfter fram varför Norge har infört en lag men inte Sverige är att förhållandet 

mellan näringslivet och staten skiljer sig åt mellan länderna. Det går emellertid inte 

att bortse från det faktum att Norges lagstadgade kvotering är intressant ur det 

perspektivet som den här studien belyser gällande kvotering av bolag i Sverige. 

Om en kvotering i Sverige kommer realiseras återstår att se.  

 

I diagram 1 kan utläsas att andelen kvinnliga ledamöter i bolagsstyrelser på Large 

Cap ständigt ökar under studiens tidsperiod, vilket även gäller för nyval (diagram 

2). Varför bolagen på Large Cap tenderar att bli mer jämställda är inte något som 

den här studien ämnar svara på, men diskussionen om införande av en tvingande 

kvotering skulle kunna vara en anledning. Diskussionen om kvotering i 

bolagsstyrelser har pågått i flera år och redan 2006 diskuterades införande av en 

lagstiftning med Norge som föredömesland. Justitiedepartementets promemoria 

(Ds 2006:11) belyser däremot att om näringslivet självmant når upp till målet om 

jämställdhet är det en stor fördel i förhållande till en lagstiftning. Även om bolagen 

blir tvingade genom kvotering eller inte kommer hotet om reglering att påverka 

bolagsstyrelserna att bli mer jämställda. Diagram 1 visar att bolagen på Large Cap 

verkar gå mot mer jämställda bolagsstyrelser. Diskussionen om införande av en 

kvotering kan ses utgöra en grund för att bolag tenderar att få mer jämställda 

bolagsstyrelser. Bolagen vill enligt legitimitetsteorin agera i samklang med 

samhällets önskemål och regler, vilket innebär att följa jämställdhetsnormen som 

kvoteringsdiskussionen baseras på. 

 

I korrelationsmatrisen (bilaga 2) kan utläsas att både antal män i styrelser samt 

antal kvinnor i styrelser korrelerar signifikant positivt med rörelseresultat före 

avskrivningar (EBITDA), rörelseresultat (EBIT), årets resultat, materiella 

tillgångar samt kassa och bank. Humankapitalteorin gör gällande att varje individ 

innehar sin unika kompetens. I matrisen ser det inte ut att finnas någon skillnad i 

korrelation beroende på om det är fler män eller kvinnor i styrelserna, vilket 

stödjer humankapitalteorin om att det är individens kompetens som är av 

betydelse. 
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6. Slutsats 

Studien sammanfattas avslutningsvis där vi tar upp vilket bidrag och vilken lärdom 

som studien har gett samt ger förslag till vidare forskning inom ämnet.	

Syftet med den här studien är att undersöka om en tvingande kvotering av styrelser 

för bolag noterade på Large Cap skulle kunna ha en påverkan på bolagens 

lönsamhet. Genom regressionsanalyser kunde det inte konstateras att 

könsdiversifieringen i bolagsstyrelserna har någon påverkan på varken ROA eller 

tillväxt, men att nyval har en negativ påverkan på ROA men inget signifikant 

samband fanns när det gällde bolagens tillväxt. Den här studien har bidragit med 

att ge ytterligare information om hur bolagens lönsamhet skulle kunna påverkas av 

en tvingande kvotering. Studien kan endast uttala sig om resultatet gällande 

studiens mätperiod. Det finns med andra ord inte några belägg för att samma effekt 

skulle finnas på längre sikt.  

 

Som tidigare nämnts har inte den här studien för avsikt att besvara varför bolag 

väljer att könsdiversifiera sina bolagsstyrelser även om vissa förslag kopplat till 

teorier har belysts. En kvalitativ studie i form av en enkätundersökning skulle 

kunna vara ett lämpligt förslag till hur en kvalitativ studie skulle kunna 

genomföras. Ännu mer intressant hade varit att intervjua valberedning och andra 

beslutsfattare hos bolag på Large Cap, för att få en djupare förståelse i hur 

resonemang förs vid val av styrelseledamöter. En intervjustudie hade med all 

sannolikhet varit väldigt omfattande och inte kunnat rymmas inom tidsramen för 

den här studien. 

  

Vi har under den här studiens tidsperiod fått möjligheten att applicera praktiska 

som teoretiska kunskaper och erfarenheter, vilka vi förvärvat under våra år på 

Högskolan Dalarna. Att jämföra vår studies resultat med resultat från tidigare 

studier för att kunna se om likheter och kontraster funnits, har varit en av de delar 

som varit mest fascinerande. Avslutningsvis har vi lärt oss att uppsatsskrivande är 

en ständigt pågående process från början till slut.  
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Bilaga 1 Bonferroni korrelationstest 

Resultatet i korrelationstestet visar att andel kvinnor i styrelsen och ROA har en 

korrelation på 0,0339. Andel män i styrelsen och ROA har korrelation på -0,0322. 

Nyval i styrelsen och ROA har korrelation på -0,0736. Andel kvinnor i styrelsen 

och tillväxt har en korrelation på -0,0139. Andel män i styrelsen och tillväxt har en 

korrelation på 0,0144. Andel kvinnor i styrelsen och tillväxt har en korrelation på -

0,0139. Nyval i styrelsen och tillväxt har en korrelation på -0,0875. 

Korrelationstestet visar att nyval i styrelsen korrelerar negativt med både tillväxt 

och ROA, vilket gör att den sticker ut från de andra förklarande variablerna. De 

två andra förklarande variablerna, andel kvinnor i styrelsen och andel män i 

styrelsen, korrelerar, omvänt mot varandra, negativt respektive positivt med 

responsvariablerna.



 
 

 

Korrelationstest Bonferroni  Antal observationer 620–682 stycken                 
                      
 ÅR M styr K styr Nyval T Styr Oms Anst EBITDA EBIT ROE ROA Sol KL SKGR Årets res M tillg Im tillg KB Lön SoV EK EK och S 
ÅR 1,0000                     
Män i styrelsen  -0,0755 1,0000                    
Kvinnor i styrelsen  0,2835* 0,2775* 1,0000                   
Nyval 0,1247 0,2471* 0,2325* 1,0000                  
Totalt styrelsen  0,0778 0,8933* 0,6775* 0,2982* 1,0000                 
Oms 0,047 0,4674* 0,3687* 0,1443 0,5573* 1,0000                
Anställda -0,0533 0,1043 0,1641* 0,0453 0,1654* 0,2143* 1,0000               
EBITDA 0,058 0,3147* 0,2897* 0,1350 0,3958* 0,7146* 0,2210* 1,0000              
EBIT 0,0288 0,2884* 0,2899* 0,0480 0,3747* 0,5960* 0,2727* 0,7683* 1,0000             
ROE -0,0069 0,0014 0,0072 0,0048 0,0044 0,0244 0,0073 0,0198 0,0221 1,0000            
ROA -0,0071 -0,0546 0,0247 -0,0969 -0,0330 0,0243 0,0073 0,0198 0,0220 1,0000* 1,0000           
Soliditet 0,0845 -0,0328 -0,0110 -0,0203 -0,0320 -0,0972 0,0282 0,0417 0,1439 -0,1117 -0,1114 1,0000          
Kassalikviditet 0,0862 -0,1785* -0,1150 -0,0387 -0,1994* -0,0357 0,0001 -0,0171 -0,0103 0,0077 0,0078 0,1541* 1,0000         
Skuldsättningsgr -0,0727 -0,0901 -0,0416 -0,0462 -0,0918 -0,0500 -0,0151 -0,0407 -0,0455 0,0034 0,0034 -0,1784* -0,0163 1,0000        
Årets res 0,0636 0,1961* 0,2311* 0,0108 0,2721* 0,4470* 0,2582 0,6679* 0,9089* 0,0223 0,0223 0,2452* 0,0603 -0,0425 1,0000       
Materiella anl.tillg. 0,0996 0,0977 0,1750* 0,0151 0,1668* 0,4690* 0,0413 0,4996* 0,3608* 0,0250 0,0251 -0,0960 -0,0661 -0,0524 0,2895* 1,0000      
Immateriella anl.tillg. 0,0874 0,3445* 0,2812* 0,1460 0,4151* 0,5859* 0,1881* 0,6048* 0,5678* 0,0237 0,0238 0,0092 -0,0288 -0,0494 0,4590* 0,2989* 1,0000     
Kassa och Bank 0,0362 0,3657* 0,3162* 0,1431 0,4499* 0,8509* 0,1680* 0,6471* 0,5901* 0,0169 0,0170 -0,0327 -0,0130 -0,0349 0,4664* 0,3587* 0,5989* 1,0000    
Lön Styr o VD 0,0219 0,0181 0,0352 0,0057 0,0323 0,0453 0,0029 0,0607 0,0289 0,0050 0,0050 -0,0249 -0,0081 -0,0104 0,0135 0,0144 0,0359* 0,0429 1,0000   
EK 0,081 0,3037* 0,2541* 0,0729 0,3699* 0,5388* 0,2488* 0,6562* 0,7772* 0,0230 0,0232 0,2917* 0,0320 -0,0488 0,7656* 0,3447* 0,6340* 0,6259* 0,0263 1,0000  
EK och Skulder 0,0896 0,3727* 0,2879* 0,1085 0,4420* 0,7956* 0,2340* 0,7817* 0,7260* 0,0275 0,0276 0,0399 -0,0006 -0,0542 0,6456* 0,5753* 0,7212* 0,7960* 0,0405 0,8718* 1,0000 
                      
Förklaring till förkortningar  Sol = Soliditet    * = Signifikant på femprocentsnivån            
KL = Kassalikviditet  KB = Kassa och bank                  
SKGR = Skuldsättningsgrad  Lön SoV = Lön styrelse och vd                  
M tillg = materiella anlg tillg  EK = Eget kapital                   
Im tillg= immateriella anl tillgångar EK o S = Eget kapital och skulder (balansomslutning)                
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