Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Examensarbete i Företagsekonomi, 30 hp |Civilekonomprogrammet
Vårterminen 2019 | ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--19/03063--SE

Jämställdhet i
bolagsstyrelser –
Framtidens vinnare?
En studie om faktorer som påverkar den
genomsnittliga könsfördelningen i styrelser bland
bolag på Stockholmsbörsen

Alice Eriksson
Hjalmar Karlsson

Handledare: Øystein Fredriksen

Linköpings universitet
SE-581 83 Linköping, Sverige
013-28 10 00, www.liu.se

i

Förord
Det här examensarbetet utfördes under våren 2019 av två civilekonomstudenter från
Linköpings universitet. Det hade inte gått att genomföra examensarbetet utan den stöttning
och det engagemang som vi har fått under arbetets gång. Vi vill framförallt rikta ett stort tack
till vår handledare Øystein Fredriksen för stort engagemang, vägledning och stöd under
examensarbetets gång.
Vi vill tacka Göran Espelund på Lannebo Fonder, som väckte intresset för och gav inspiration
till examensarbetet. Vi vill även tacka Göran för de kontakter och den vägledning vi fått under
examensarbetets gång. Vi vill vidare rikta ett tack till Björn Kristiansson, Kollegiet för svensk
bolagsstyrning, som hjälpt oss med värdefulla kontakter och kunskap inom examensarbetets
ämne. Tack också till Sven-Ivan Sundqvist för hans expertis inom ämnet och hjälp under
examensarbetets gång. Vi vill också tacka varje enskild respondent för medverkan i studien
samt för de intressanta och kunskapsgivande samtalen. Utan er hade det inte blivit något
examensarbete. Slutligen vill vi tacka opponenterna i vår seminariegrupp för det enorma
arbete som lagts ner i att granska vårt examensarbete med kritiska ögon och den värdefulla
konstruktiva återkoppling som vi har fått.

Alice Eriksson & Hjalmar Karlsson
Linköping, 2019-05-27

ii

iii

Sammanfattning
Titel: Jämställdhet i bolagsstyrelser – Framtidens vinnare?
Författare: Alice Eriksson och Hjalmar Karlsson
Handledare: Øystein Fredriksen
Problemformulering: Jämställdheten i bolagsstyrelser debatteras flitigt och företag
jobbar aktivt med att öka andelen kvinnor. Inflödet av nya bolag och utflödet av bolag från
Stockholmsbörsen påverkar andelen kvinnor i styrelserna totalt och denna effekt är inte
tidigare analyserad. Outforskat är även hur fördelningen av oberoende och ägarberoende
styrelseledamöter ser ut i de nylistade och avlistade bolagen. Vad dessa två parametrar har
för effekter, vad jämställdhetsarbetet har för ursprung och vad som kan påverka
könsfördelningen är aspekter som genom analys skulle kunna bidra med värdefulla insikter
för det framtida arbetet för ökad jämställdhet i bolagsstyrelser.
Syfte: Att studera in- och utflödet av bolag på Stockholmsbörsen för att se hur det påverkar
det totala snittet när det gäller könsfördelningen i bolagsstyrelser. Genom intervjuer ämnar
studien ge en djupare förståelse för frågans uppkomst samt att utifrån detta försöka ge
relevanta rekommendationer gällande åtgärder och framtida forskning.
Metod: I studien används både kvantitativ och kvalitativ metod för att uppfylla syftet. Detta
innebär att både kvalitativ och kvantitativ metod har använts för datainsamlingen. Studien
har en abduktiv ansats och tre olika designer för att nå en slutsats. Åtta semi-strukturerade
intervjuer har genomförts för att komplettera den kvantitativa datainsamling som
genomförts för nylistade och avlistade bolagen på Stockholmsbörsen.
Slutsats: Både nylistade och avlistade bolag har en lägre andel kvinnor än de befintliga,
vilket gör att effekterna i princip tar ut varandra. Andelen ägarberoende kvinnor i de
nylistade bolagen är väldigt låg. Huvudägaren i ett bolag har stort inflytande på
styrelsesammansättningen och att få kvinnor äger och grundar börsnoterade bolag förklarar
delvis varför det ser ut som det gör.
Nyckelord: Jämställdhet, Könskvotering, Bolagsstyrelser, Styrelseledamöter, Koden,
Börsnoterade bolag
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Abstract
Title: Gender equality among board of directors – The future winners?
Authors: Alice Eriksson & Hjalmar Karlsson
Supervisor: Øystein Fredriksen
Problem discussion: A question that is frequently discussed is the gender equality among
board of directors in listed companies and how companies actively try to increase the average
share of women. The newly listed and unlisted companies on Nasdaq’s Stockholm Exchange
affects the total average share of women but the actual effect has never been analyzed before.
The difference in gender allocation between independent and owner dependent board of
directors in newly listed and unlisted companies are unexplored. The effect of these two
categories of board of directors, the origin of the development in gender equality among the
board of directors and what effects that can increase the gender equality are interesting to
research. By analyzing these aspects, the study can contribute with valuable knowledge for
the future development of more gender equal boards.
Purpose: By researching the board of directors gender in the newly listed and unlisted
companies on Nasdaq’s Stockholm Exchange the result can be compared to the gender of the
existing board of directors. The study also analyzes the background to the average gender
equality among the board of directors as well as potential recommendations to increase the
average.
Methodology: A mixed methods research has been used in order to fulfill the study’s
purpose. This means that a mix of a quantative and a qualitative study has been used to collect
data. The study has an abdutive approach as well as three different designs in order to
accomplish the study’s purpose. Eight semi-structured interviews have been conducted to
complement the data of the average gender equality among the board of directors gathered
from the inflow and outflow of companies Nasdaq’s Stockholm Exchange.
Conclusion: The study concludes that the newly listed and unlisted companies decrease the
total average share of women on Nasdaq’s Stockholm Exchange, also the newly listed
companies’ owner dependent directors is under represented among women. The majority
share holders’ influence on the combination of board members is high and there are very few
women who own and start listed companies which partly explains the underlying reason why
the average gender equality is what it is today.
Key words: Gender equality, Gender quotation, Board, Board of directors, Listed companies,
The Swedish Code of Corporate Governance
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Orddefinitioner
Jämställdhet: Genom hela studien definieras jämställdhet utifrån Kollegiet för svensk
bolagsstyrnings jämställdhetsmål där bolagsstyrelserna bör bestå av minst 40 procent av
vardera kön. I jämställdhet inkluderas därför endast könsaspekten.
Befintliga bolag: Definieras som samtliga 331 bolag som vid årsskiftet 2018/2019 var
listade på Stockholmsbörsens Small, Mid och Large Cap listor.
Nylistade bolag: I studien har nylistade bolag genomgående definierats som alla bolag som
tar sig till Stockholmsbörsen på något sätt. Vanligtvis via direkt introduktion, avknoppningar
eller genom att byta lista från mindre listor såsom Spotlight.
Avlistade bolag: I studien definieras avlistade bolag som de bolag som lämnat börsen på
ett eller annat sätt. De har blivit uppköpta, gått i konkurs, slagit sig samman med ett annat
bolag eller tvångsavlistats genom beslut av disciplinnämnden.
Koden: Definieras i studien som den svenska självregleringssamling för bolag som är
börsnoterade. I Koden finns grundläggande principer inom bolagsstyrning för svenska
noterade bolag. Svensk kod för bolagsstyrning uppdateras av Kollegiet för svensk
bolagsstyrning som även ansvarar för den.
Oberoende ledamöter: I studien benämns helt oberoende ledamöter som oberoende
ledamöter. Det innebär att styrelseledamoten varken är beroende av ägare, ledningsgruppen
eller bolaget.
Ägarberoende ledamöter: Defineras i studien som de ledamöter som är huvudägare eller
har någon form av relation till huvudägaren. En huvudägare är en entitet som äger mer än
10 procent av kapitalet eller rösterna i ett bolag.
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xiii

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Jämställdhet. Få frågor diskuteras lika intensivt i Sverige idag. Majoriteten av befolkningen
anser att alla bör ha lika förutsättningar att få jobb, för att sedan erhålla en lön som är
oberoende av kön (Martinsson, 2019). Detta inkluderar förutsättningen att få ett
styrelseuppdrag oavsett kön. Ett av de högst beslutsfattande organen i ett företag är styrelsen,
som därmed ansvarar för styrningen av bolaget. Uppmärksamheten kring styrelsers
könsfördelning ökar från samhälle, media och investerare (Lindroth, 2019). Detta gör
jämställdhetsfrågan ytterst relevant för näringslivet i framtiden.
Sverige klassas enligt World Economic Forums (2018) rapport ”The Global Gender Gap
Report 2018” som det tredje mest jämställda landet av de 149 länderna som undersökts i
rapporten. Endast Island och Norge är mer jämställda. År 2003 införde Norge ett frivilligt
mål att de börsnoterade bolagens styrelser ska vara sammansatta av minst 40 procent av
vardera kön. Efter att bolagen misslyckades nå målet infördes år 2006 en lag om
könskvotering för styrelser i börsnoterade bolag. De hade då två år på sig att rätta sig efter
den nya lagen (Matsa och Miller, 2013). År 2010 följde Island efter med en liknande lag.
Bolagen skulle ha uppnått minst 40 procent av vardera kön i styrelserna före slutet av 2013
(Matsa och Miller, 2013).
AllBright (2018) är en icke vinstdrivande stiftelse som arbetar för diversifiering och
jämställdhet på de ledande positionerna i näringslivet. De utgår från riktlinjer skapade av
Kollegiet för svensk bolagsstyrning, nedan benämnt Kollegiet. Målet är att senast år 2020 ha
i genomsnitt minst 40 procent av vardera kön i bolagsstyrelser på Stockholmsbörsen
(Kollegiet, 2018a). AllBrights (2018) rapport visar att de svenska Large Cap bolagens
styrelser tycks nå Kollegiets mål 2020 medan Mid Cap och Small Cap bolagen inte verkar nå
jämställdhet1 förrän 2024 respektive 2026. Enligt Allbrights (2018) rapport var i snitt 34
procent kvinnor i styrelserna på Stockholmsbörsen. Detta tyder på att målet för hela
Stockholmsbörsen, Large Cap, Mid Cap och Small Cap tillsammans, inte kommer uppnås år
2020.

1 Genom hela studien definieras jämställdhet som minst 40 procent av vardera kön.

1

1. Inledning

”Om företagen inte når 25 procent kvinnor 2004 så måste vi införa kvotering. Det är min
politiska uppfattning. Kalla det ett utspel om du vill. […] Det är ett löfte mot alla de kvinnor
som är arga. Det är ett hot mot de företag som inte gillar det.” – Margareta Winberg,
november 2002 (Leijonhufvud, 2002)

Figur 1.1 Översikt kvinnliga styrelseledamöter (Fristedt, Larsson & Sundqvist, 2014)

Senaste gången ett förslag om en kvoteringslag lades fram till riksdagen var 2016, men redan
2002 diskuterades frågan. Det var dåvarande jämställdhetsministern Margareta Winberg
som drev frågan, med stöd av statsminister Göran Persson (Leijonhufvud, 2002). Lagen
infördes aldrig, men diskussionen fick ändå tydliga effekter på andel kvinnor i de
börsnoterade bolagens styrelser, som gick från 6,1 procent 2002 till 18,1 procent 2006.
Grunden för Corporate Governance, eller den svenska översättningen bolagsstyrning, är att
ett bolag ska drivas utifrån ägarnas intresse (Kollegiet, 2018a). Kollegiet är en förening som
etablerades 2005 med uppdraget att främja god sed för svenska börsnoterade bolag. De ingår
i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, som utgörs av fyra föreningar vilka
ansvarar för självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden (Kollegiet, 2019).
Kollegiet (2016) arbetar genom att vara normgivande för god bolagsstyrning för svenska
noterade bolag. Kollegiet ansvarar för svensk kod för bolagsstyrning som säkerställer att
bolag sköts på ett hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt för att främja aktieägarna (Kollegiet,
2016). Kollegiet (2018a) menar även att bolag som drivs av ägarnas intresse får ett högre
förtroende från bolagets intressenter och därmed från allmänheten. Detta ger även effekt på
den svenska och internationella kapitalmarknaden. Bolagsstyrning är en viktig del inom
näringslivet och styr processen för beslutsfattande i alla bolag.
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Kollegiets huvuduppgift är att främja god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag.
Kollegiet (2016) gör det med hjälp av svensk kod för bolagsstyrning, nedan kallad Koden. Det
är en regelsamling för svensk bolagsstyrning som är byggd på aktiebolagslagen och svenska
traditioner för bolagsstyrning. Svenska börsnoterade bolag ska sträva efter god
bolagsstyrning och Koden används som en norm för att bedriva det. Eftersom Koden inte är
tvingande tillåts företagen att avvika från Koden vid tillfällen som leder till bättre
bolagsstyrning (Kollegiet, 2016).
Jämställdhetsfrågan tillhör de grundläggande målen för bolagsstyrning. Kollegiets initiativ
för jämställdhet i börsnoterade bolagsstyrelser bygger på tre olika delar. Dessa är:
1.

Förtydligande principer då god bolagsstyrning handlar om ansvar och hållbarhet.

2. Skärpta regler, vilket innebär att krav ställs på de ägarledda valberedningarna för att
göra könsfördelningen i styrelsen till en bolagsstämmofråga.
3. Stödjande aktiviteter genom årlig uppföljning av valberedningarnas arbete och
förberedelse för ytterligare åtgärder.
(Kollegiet, 2014).
Kollegiet (2018a) menar vidare att ett bolag sköts effektivt för sina ägare om de agerar
ansvarsfullt och hållbart, vilket inkluderar jämställdhet. Målet är att börsbolagens styrelser i
genomsnitt ska vara sammansatta av minst 40 procent av vardera kön år 2020. Senaste
uppdateringen från Kollegiet, i juni 2018, visar att 34,3 procent av ledamöterna är kvinnor.
Sedan samma datum året innan har andelen kvinnor i styrelser ökat med 0,4 procentenheter.
Kollegiet visar även att Large Cap bolagen ligger i framkant och har totalt 38 procent kvinnor
i sina styrelser i jämförelse med 32,4 procent för Mid Cap, Small Cap och NGM-bolag
(Kollegiet, 2018b).
Kollegiet (2018c) har ingen förklaring till varför Large Cap bolagen har mer jämställda
styrelser än Mid Cap och Small Cap bolagen på Stockholmsbörsen. Det finns heller inga
studier om hur de nylistade2 och avlistade3 bolagen på börsen påverkar den genomsnittliga
jämställdheten. Kollegiets (2018b) sammanställning av könsfördelning i bolagsstyrelser
visar

NGM

Nordics

genomsnittliga

jämställdhet,

dock

undersöks

inte

styrelsesammansättningen ser ut vid nylistning på Stockholmsbörsen.

2 De bolag som antingen noterats, avknoppats eller bytt lista till Stockholmsbörsen benämns som

nylistade genomgående i studien.
3 Genom hela studien definieras avlistade bolag som alla bolag som lämnat börsen genom uppköp,
konkurser eller tvångsavlistats med beslut från disciplinnämnden.
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1.2 Problemformulering
Tidigare studier inom ämnet undersöker hur könssammansättning och kvotering i styrelser
och ledningsgrupper påverkar företaget utifrån olika aspekter. Lindeborg och Holknekt
(2018) utreder kvinnors påverkan på bolags skuldsättningsgrad och kommer fram till att det
finns en viss negativ korrelation. Detta överensstämmer med tidigare forskning som säger
att kvinnor tenderar vara mindre riskbenägna än män (Faccio, Marchicha & Mura, 2016).
Hamrén och Persson (2016) utreder sambandet mellan andelen kvinnor i styrelsen och
förekomsten av earnings managemen4 och kommer också fram till en negativ korrelation
tack vare att kvinnor tenderar att undvika risk mer än män. Det finns också en rad studier
som undersöker hur könskvotering påverkar bolagsstyrning och dess resultat (Elofsson,
2015; Hägg, 2018). Studierna pekar på att det finns både för- och nackdelar med kvotering
och att det generellt är svårt att dra slutsatser om hur könskvotering påverkar bolagsstyrning,
då det finns för många påverkande faktorer för att kunna isolera en som mer signifikant än
andra.
Tidigare studier har även visat att mångfald i styrelser leder till nya idéer och innovationer,
bättre strategisk planering och bättre problemlösningsförmåga (Arfken, Bellar och Helms,
2004). Forskarna menar vidare att styrelser bör spegla samhället och organisationens
kunder. Enligt Arfken et al. (2004) minskar chansen för kvinnor att ta plats i en styrelse vid
en sammanslagning av bolag.
Norge har sedan 2006 och Island har sedan 2010 haft lagar om könskvotering där minst 40
procent av bolagsstyrelserna ska representeras av vardera kön (Matsa och Miller, 2013). År
2011 beslutade Frankrike om en könskvoteringslag för styrelser i börsnoterade bolag, som
innebär att styrelsen ska bestå av minst 40 procent av vardera kön år 2017. I Nederländerna
måste storbolag som inte uppnår minst 30 procent kvinnor i styrelsen redogöra i sin
årsredovisning hur de arbetar för jämställdhet, samt vilka åtgärder som vidtagits under året.
Våren 2015 beslutade även Tyskland att de största börsbolagens styrelser skulle bestå av
minst 30 procent kvinnor redan 2016 enligt Justitiedepartementet (Ds 2016:32). Schermer
(2018) har gjort en internationell sammanställning av könsfördelningen i styrelser i
börsnoterade bolag och resultatet illustreras i grafen nedan. I samtliga länder där en
kvoteringslag införts når Large Cap bolagen gränsen som satts i respektive land.

4 Avsiktlig manipulering av den finansiella rapporteringen till externa intressenter som ger egenvinning för

företaget och/eller ledningen.
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Figur 1.2 Jämställdhet bolagsstyrelser internationellt (Schermer, 2018)

Schermer (2018) inkluderar endast 27 bolag i statistiken för Sverige. Detta för att det skulle
vara jämförbart med de internationella listorna. Enligt Kollegiets mer utförliga
sammanställning består Large Cap styrelserna av 38 procent kvinnor (Kollegiet, 2018b).
Länder

Lag för bolagsstyrelser

Andel kvinnor 2018, Large Cap

Island

Minst 40 procent av vardera kön

46 procent

Frankrike

Minst 40 procent av vardera kön

44 procent

Norge

Minst 40 procent av vardera kön

41 procent

Nederländerna

Minst 30 procent av vardera kön

30 procent

Tyskland

Minst 30 procent av vardera kön

33 procent

Sveriges mål

Minst 40 procent av vardera kön

36 procent

Tabell 1.1 Lagar och verklighet för Large Cap bolag, egen sammanställning av data

I en promemoria från Justitiedepartementet (Ds 2016:32) föreslogs en ändring av
aktiebolagslagen som krävde att minst 40 procent skulle representeras av vardera kön i
börsnoterade bolagsstyrelser. Anledningen till detta förslag var att påskynda förändringen
till en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelserna. Enligt Justitiedepartementet (Ds
2016:32) skulle avgiften för bolag som inte uppnått kravet under 2019 hamna mellan
250 000 och 5 000 000 kronor beroende på bolagets storlek. Förslaget antogs inte, men
debatten har fortsatt och åtgärder som likvidation eller mycket höga avgifter som straff har
diskuterats (SvD, 2018). Lagförslaget har skapat stor debatt inom näringslivet och Anne
Wigart skriver för Svenskt Näringsliv (2016):
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” Styrelsens sammansättning bör enbart vara en fråga för bolagets ägare

[…] Med lagförslaget

kan bolag tvingas säga nej till en ledamot som anses var bäst lämpad för uppdraget. Förslaget
rubbar den svenska modellen för bolagsstyrning och det strider mot likabehandlingsprincipen
eftersom det innebär att individer ska behandlas olika utifrån kön, anser Svenskt Näringsliv.”

Sammanställningar från Swedbank (2018) och Kollegiet (2018b) visar att storleken på
bolaget påverkar hur jämställda styrelserna är. De som är närmast Kollegiets mål för
könsfördelning är Large Cap bolagen, då de vid senaste mätningen hade i genomsnitt 39
procent kvinnor i styrelserna (Swedbank, 2018). Även Mid Cap bolagen är en god bit på väg
med 35 procent kvinnor i styrelserna vilket är en förbättring med 6 procentenheter sedan
januari 2016. En bit efter hittas Small Cap bolagen som enligt Swedbanks senaste
sammanställning når 28 procent kvinnor i styrelserna. De senaste 36 månaderna har 69
bolag noterats eller gjort listbyten till Stockholmsbörsen och 23 bolag har avlistats (Nasdaq,
2019a). Ett outforskat område som är intressant att undersöka är hur de nylistade och
avlistade bolagen på Stockholmsbörsen påverkar jämställdhetssnittet bland de befintliga
bolagen. Om dessa avviker påverkar de den genomsnittliga könsfördelningen i styrelserna på
ett sätt som tidigare inte kunnat konstateras.
Än mer intressant blir det att studera skillnaden i könsfördelningen bland de oberoende och
ägarberoende ledamöterna. En ägarberoende ledamot definieras i studien som en person
som har någon form av relation till en huvudägare, det vill säga till någon som innehar mer
än 10 procent av aktierna eller rösterna i ett bolag (Kollegiet, 2019). En helt oberoende
styrelseledamot definieras i studien som en person som inte har någon koppling till
ledningsgrupp, företag eller huvudägare (Kollegiet, 2019). De oberoende kvinnliga
ledamöterna i både Large och Mid Cap bolagen nådde Kollegiets 40 procentiga mål redan
januari 2016, medan de ägarberoende kvinnliga ledamöterna vid samma tidpunkt endast
innefattade 18 respektive 8 procent kvinnor (Swedbank, 2018). Small Cap når inte Kollegiets
mål varken bland de oberoende eller ägarberoende ledamöterna.

Fördelning av kvinnliga ledamöter på Stockholmsbörsen
Total

Helt oberoende

Ägarberoende

2018

2016

2018

2016

2018

2016

Large Cap

39%

32%

48%

44%

25%

18%

Mid Cap

35%

29%

45%

42%

15%

8%

Small Cap

28%

24%

33%

32%

14%

10%

Tabell 1.2 Skillnaden mellan bolagsstyrelsers jämställdhet (Swedbank, 2018)
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I tabell 1.2 ovan visas den andel kvinnor som representeras i bolagsstyrelser på de olika
listorna på Stockholmsbörsen. Vilket tydliggörs i figur 1.2 nedan.

Figur 1.3 Skillnad i jämställdhet, egen sammanställning av data

Sammanfattningsvis tyder tidigare forskning och sammanställningar på att ett bolags storlek
och ägarnas påverkan på styrelsesammansättningen kraftigt påverkar könsfördelningen. Det
är allmänt vedertaget att Kollegiets mål, de institutionella ägarnas och samhällets
påtryckningar driver jämställdhetsarbetet framåt. Dock saknas en grundlig studie av varför
ett bolags storlek och ägarnas påverkan på styrelsesammansättningen tycks påverka
bolagens mottaglighet för dessa påtryckningar. Det är därför relevant att undersöka de bolag
som tar sig in på Stockholmsbörsen och hur de påverkar könsfördelningssnittet på de totala
bolagen. Om en stor del av börsbolagen fortsätter att agera för långsamt kan ett lagkrav bli
verklighet, vilket delar av svenskt näringsliv vill undvika (Svenskt Näringsliv, 2016).
Huvudägarna har makten att välja styrelseledamöter och det är därför relevant att förstå
varför andelen ägarberoende kvinnliga ledamöter är lägre än andelen oberoende kvinnliga
ledamöter. Studien strävar efter att få fram ny kunskap inom ämnet för att verka för en
djupare förståelse av jämställdhetsfrågan i styrelser på Stockholmsbörsen.
Hur inflödet och utflödet av bolag påverkar snittet för de befintliga bolagen har relevans för
tolkningen av förändringara när det gäller andelen kvinnor i bolagsstyrelser på
Stockholmsbörsen. Det är också av intresse när realistiska mål och åtgärder diskuteras.
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1.3 Syfte
Syftet med studien är att analysera jämställdheten i de nylistade och avlistade bolagens
styrelser på Stockholmsbörsen för att jämföra resultatet med de befintliga bolagen. Syftet för
studien är även att analysera varför det finns en stor skillnad när det gäller andelen
oberoende och ägarberoende kvinnliga ledamöter i de börsnoterade bolagen och vilka
effekter det har. Studiens analys och slutsats ämnar att utifrån respondenternas åsikter och
erfarenheter resultera i rekommendationer för att uppnå Kollegiets jämställdhetsmål.

1.4 Frågeställningar
I snitt har bolagen på Stockholmsbörsen 34,3 procent kvinnor i sina bolagsstyrelser medan
Large Cap bolagen har i snitt 39 procent kvinnor i sina styrelser (Kollegiet, 2018b). Detta
leder till att Mid Cap och Small Cap drar ner snittet för Stockholmsbörsen. För att analysera
varför börsens snitt är lägre än Kollegiets mål, ska inflödet och utflödet av bolag på
Stockholmsbörsen undersökas. Det leder till den första frågeställningen;
1.

Hur ser könsfördelningen ut i styrelser i nylistade och avlistade bolag samt hur
påverkar

det

snittet

för

jämställdheten

i

de

befintliga

styrelserna

på

Stockholmsbörsen?
Styrelseledamöter kan delas upp i flera underkategorier. I denna studie har de delats upp i
helt oberoende och ägarberoende ledamöter. Enligt Swedbank (2018) finns det en stor
skillnad i andelen ägarberoende jämfört med andelen helt oberoende kvinnliga ledamöter.
Det mynnar ut i den andra frågeställningen;
2. Hur påverkar andelen ägarberoende och helt oberoende kvinnliga ledamöter i de
nylistade och avlistade bolagen det totala snittet?
Margareta

Winberg

påbörjade

år

2002

diskussionen

om

en

eventuell

könskvoteringslag (Leijonhufvud, 2002). Ett förslag lades även fram av riksdagen år 2016
vilket drog upp diskussionerna igen (Leijonhufvud, 2002). Sedan dess har ett
jämställdhetsmål upprättats av Kollegiet som ansvarar för landets självregelverk, även kallat
Koden (Kollegiet, 2018a). Jämställdhetssnittet 2018 tyder på att målet inte kommer att nås
år 2020. Detta leder till den tredje och sista frågeställningen;
3. Vad ligger till grund för diskussionerna kring jämställdhetsarbetet i styrelserna och
kan studien generera några rekommendationer för fortsatt utveckling utifrån
respondenternas åsikter?
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1.5 Avgränsningar
Denna studie avgränsas från bolag som är noterade på andra börser än Stockholmsbörsen.
Studien avgränsar sig även från ledningsgrupper och undersöker därmed endast styrelser i
svenska börsnoterade bolag. Studien bortser även från arbetstagarrepresentanter och
suppleanter, men inte från VD som sitter i styrelsen. Datainsamlingen för nylistade och
avlistade bolag avgränsar sig från bolag som listats eller avlistats innan 2016-01-01 samt efter
2018-12-31. Vidare exkluderas styrelseledamöter som endast är beroende gentemot bolaget
eller dess ledning när förhållandet mellan helt oberoende och ägarberoende ledamöter
utreds.
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2. Teoretisk Referensram
2.1 CSR
Corporate Social Responsibility, förkortas fortsättningsvis som CSR, är företagets sociala
ansvar i ett såväl miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv (Grankvist, 2012). Det
etiska ansvarstagandet är en del av CSR och bör influera alla tre områden. Grankvist (2012)
menar att om ett bolag arbetar med sitt sociala ansvar men inte med sitt ekonomiska ansvar
påverkar detta bolagets lönsamhet och intressenternas åsikter om bolaget. Idag förknippas
CSR även med hållbarhet och ordet ersätter ibland CSR, något som också gäller många
internationella bolag som använder begreppet ”sustainability”5. Nedan visas en
sammanställning av CSRs viktigaste områden och som ligger i linje med studiens syfte.
Ekonomiskt ansvarstagande

Miljömässigt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande

-Hur affärer görs för att bli

-Agerar för långsiktig hållbarhet

-Bra arbetsmiljö för anställda

lönsamma

ur miljösynpunkt

-Mångfald i alla olika aspekter,

-Intern och extern etik. Till

-Klimatkompensation,

inklusive jämställdhet

exempel underleverantörers

resursanvändning och

anställdas välmående

transporter
Tabell 2.1 CSR uppdelning, egen sammanställning av data

Europeiska Kommissionen (2011) definierar CSR som; “According to these principles and
guidelines, CSR at least covers human rights, labour and employment practices (such as
training, diversity, gender equality and employee health and well-being), environmental
issues (such as biodiversity, climate change, resource efficiency, life-cycle assessment and
pollution prevention), and combating bribery and corruption”. Detta betyder att Europeiska
Kommissionen (2011) anser att jämställdhet är del av CSR-arbetet.
Det sociala ansvaret innebär att alla intressenters välmående ska tas i beaktning oavsett hur
intressenten är kopplad till bolaget (Grankvist, 2012). Det kan delas upp i internt och externt
socialt ansvarstagande. Ett bolags interna sociala ansvarstagande kan dirket kopplas till
studiens syfte då det handlar om att det ska finnas en balans bland de anställda vad gäller
kön, ålder, etnicitet och religioner. Därmed ska inget kön vara underrepresenterat vare sig
bland bolagets anställda eller i styrelsen. Alla grupper ska spegla samhället och ingen grupp
ska känna sig underrepresenterad (Grankvist, 2012).
5 Sustainability betyder hållbarhet på svenska och täcker enligt stora internationella bolag hela CSR arbetet.

11

2. Teoretisk referensram

Externt socialt ansvarstagande handlar istället om kundgruppen och att den inte ska
underrepresentera någon av kategorierna kön, ålder, etnicitet eller religioner (Grankvist,
2012). Det externa sociala ansvarstagandet kan inte lika väl kopplas till studien och därför
kommer fokus inte vara på det externa sociala ansvaret.
CSR och framförallt jämställdhet inom det interna sociala ansvarstagandet är användbart för
studiens syfte då det hjälper till att förklara vilket ansvar företagen anses ha i frågan. För att
förstå företagens agerande och de faktorer som påverkar de beslut som tas om
könsfördelning i både bolagen och i styrelserna har CSR använts som en förklaringsvariabel.
De påtryckningar som kommer ifrån samhället och Kollegiet för svensk bolagsstyrning kan
kopplas till det CSR-ansvar som bolagen har. Om de följer det interna sociala
ansvarstagandet bör alla bolag ha jämn fördelning av kön i hela bolaget, inklusive styrelsen.
De rekommendationer till fortsatt utveckling av könsfördelningen i styrelserna som studien
väntas kunna erbjuda kan i sin tur kopplas till vilka ursprungliga påtryckningar som påverkar
bolagen, där CSR är en sådan ursprunglig påtryckning. CSR är ett vedertaget begrepp som
de flesta bolag eftersträvar att arbeta för, och genom att analysera bolagens
jämställdhetsarbete genom deras CSR arbete kan teorin användas för en mer konkret
slutsats. Den jämställdhetsdata som samlats in har analyserats utifrån CSR så att slutsatsen
sedan kan dras om hur CSR påverkar bolagens könsfördelning.

2.2 Bolagsstyrning
Svenska börsnoterade bolag regleras av den svenska aktiebolagslagen, nedan kallad ABL. I
ABL står det att det ska finnas tre beslutsfattande organ; bolagstämman, styrelsen och den
verkställande

direktören

(Aktiebolagslagen).

Bolagstämman

är

bolagets

högst

beslutsfattande organ, där aktieägarna har direkt inflytande. Styrelsen i ett bolag fungerar
som en kontrollfunktion som ansvarar för bolagets verkställande ledning och som har en
strategiskt styrande roll. Styrelsen ansvarar för att bolaget arbetar för god bolagsstyrning och
varje år upprättar styrelsen en bolagsstyrningsrapport som ska publiceras öppet för
aktieägare och kapitalmarknaden. Larcker, Richardson och Tuna (2007) menar att
bolagsstyrning rymmer en rad olika aspekter som påverkar alla beslut som tas men detta
endast om ägarskapet och kontrollen av bolaget är separerat. De olika delarna är styrelsen,
oberoende och institutionella aktieägare och hur marknaden reagerar vid styrning av bolag.
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Bolagsstyrelsens uppgift är att se till att bolagets aktieägare, ledningsgrupp och chefernas
intressen är lika (Kang, Cheng och Gray, 2007). Vidare menar Kang et al. (2007) att det
svåraste ämnet inom bolagsstyrning idag är mångfald och därmed könsfrågan, ålder och
oberoende styrelseledamöter. Jämställdhetsfrågan är idag en stor del av diskussionerna
gällande bolagsstyrning, vilket har lett till att många länder upprättat lagar och regler kring
könsfördelning i bolagsstyrelser enligt Justitiedepartementet (Ds 2016:32).
Den svenska modellen för bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen och Koden (Kollegiet,
2016). Koden är en självregleringssamling som går under comply or explain principen, på
svenska följ eller förklara (Kollegiet, 2016). Det innebär att bolag som inte följer Koden måste
förklara varför de inte gör det. Koden innefattar regleringar som att majoriteten av de valda
ledamöterna på bolagstämman ska vara oberoende av bolaget och bolagsledningen (Skog,
2005). Koden säger också att minst två av dessa ledamöter ska vara oberoende till
aktiebolagets större aktieägare. Den delen av Koden innebär att större ägare har möjlighet
att tillsätta en majoritet i styrelsen vilket kan leda till en mer aktiv och ansvarstagande roll
(Kollegiet, 2016). Detta har väckt en diskussion då huvudägarna kan tillsätta en majoritet i
en styrelse som exempelvis inte rymmer mångfald, vilket inkluderar könsaspekten.
Koden definierar huvudägare som personer eller institutioner som direkt eller indirekt äger
mer än 10 procent av kapitalet eller rösterna i ett bolag (Kollegiet, 2009). Kollegiet (2018a)
menar att ett bolag sköts effektivt för sina ägare om de agerar ansvarsfullt och hållbart, vilket
inkluderar jämställdhet. De anser vidare att det är ett gemensamt ansvar för att göra
självregleringen effektiv. Kollegiet (2018a) skriver även att jämställdhetsarbetet är ett större
arbete än val av styrelse.

Modellen för svensk bolagsstyrning är intressant för studiens syfte eftersom Kollegiet arbetar
för en ökad genomsnittlig jämställdhet i de börsnoterade bolagens styrelser. De lagar och
regler som styr de börsnoterade bolagen är viktiga att ta i beaktning vid analyser av
datainsamlingen. Definitionen av huvudägare och de regler som styr ägarnas makt vid
tillsättandet av styrelseledamöter har använts i studien, vilket är del av bolagsstyrning.
Bolagsstyrning är även relevant för studien i och med Kollegiets mål att börsnoterade bolag
i genomsnitt ska ha minst 40 procent av vardera kön representerade i sina styrelser och hur
företagen arbetar för detta mål även om det inte är lagstadgat. Med hjälp av
bolagsstyrningsmålen, självregleringssamlingen och lagar har analyser från insamlad
empirisk data upprättats för att slutligen kunna dra slutsatser som leder till studiens resultat.
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2.3 Legitimitetsteorin
Legitimitetsteorin innebär att organisationer bör hitta en nivå där sociala värderingar i
bolaget och de accepterade sociala normerna i samhället sammanfaller. När dessa
överensstämmer med varandra uppnås legitimitet (Dowling och Pfeffer, 1975).

Teorin

handlar om att minska legitimitetsgapet mellan de sociala normerna från samhället och
bolagens egna värderingar och handlingar. De accepterade sociala normerna och företagens
värderingar är föränderliga och legitimitetsgapet ändras därmed med tiden. Genom att
ändra de sociala normerna i samhället ökar trycket på organisationer för förändring i deras
värderingar (Dowling och Pfeffer, 1975). Forskarna menar vidare att legitimitet kan ses som
en konkurrensfördel då organisationers överlevnad bland annat beror på legitimiteten.
Suchman (1995) anser att legitimitetteorin består av tre primära typer av legitimitet, vilka är
moralisk, kognitiv och pragmatisk legitimitet. Med moralisk legitimitet menas den socialt
accepterade normen och kognitiv legitimitet syftar till det som tas för givet av allmänheten
och i bolagen. Pragmatisk legitimitet baseras på intressenternas åsikter och normer. Det
finns olika metoder för hur företag ska minska legitimitetsgapet. En vedertagen metod är att
organisationer anpassar sina mål och metoder för att de ska överensstämma med samhällets
normer. Organisationer kan även kommunicera med samhället och förmedla sina
värderingar och ståndpunkter för att belysa det arbete som läggs på att minska
legitimitetsgapet. Ett tredje alternativ för organisationer är att se till att bolaget förknippas
med vissa värderingar eller symboler som anses ge god legitimitet (Dowling och Pfeffer,
1975). Företag kan enligt Deegan (2002) välja att arbeta med legitimitetsgapet genom att
informera sina intressenter om hur hållbarhetsarbetet förbättras, försöka ändra
intressenternas uppfattning om vissa normer och värderingar, fokusera på andra områden
för att avleda uppmärksamheten i legitimitetsgapet och försöka ändra de externa
förväntningarna som finns på företaget i form av prestation.

Figur 2.1 Legitimitetsteorin, egen sammanställning av data
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Legitimitetsteorin är relevant för studiens syfte då studien ämnar analysera bakomliggande
faktorer till varför styrelserna i bolagen på börsens inte är helt jämställda. Samhällets normer
och åsikter kring jämställdhet blir allt mer väsentliga för bolag på börsen. Anledningen är att
investerare, kunder och samhället i stort anser att sociala värderingar är viktigt. Det sätter
en större press på bolagen att möta dessa värderingar vilket i sin tur skulle minska
legitimitetsgapet. För att förstå vilka bakomliggande faktorer som påverkar bolagens arbete
med könsfördelningen i styrelsen är legitimitetsgapet mellan samhället, institutioner och
bolagen en spännande variabel att undersöka. Detta tas i beaktning vid analyser av studiens
insamlade data. Datainsamlingen analyseras genom de normer och påtryckningar som
kommer från samhället och institutionerna. Legitimitetsteorin ligger även till grund för de
intervjufrågor som ställts för att just få svar på varför fokuset kring jämställdhetsfrågan i
styrelsen ökat och hur den påverkar näringslivet. Genom att använda teorin har de
samhällsnormer som påverkar jämställdheten i bolagsstyrelser kunnat analyserats.

2.4 Institutionell teori
När de individuella prestationerna övergår till att bli formella rutiner blir en social grupp av
människor en institution (Vadeboncoeur & Jennifer, 2018). Vadeboncoeur och Jennifer
(2018) menar vidare att de formella rutinerna blir viktiga faktorer för människors beteende
och interaktionen mellan individer. Institutioner kan vara företag, religioner, yrken,
marknader, stater och familjer (Vadeboncoeur & Jennifer, 2018). Den institutionella teorin
går hand i hand med legitimitetsteorin då organisationer och institutioner påverkas av
samhällets normer (DiMaggio & Powell, 1983). Vidare menar DiMaggio och Powell (1983)
att det i den institutionella teorin finns teser för sociala och historiska strukturer i bland
annat bolag och på marknader. Vadeboncoeur och Jennifer (2018) skriver att den
institutionella teorin innebär att samhället och dess normer kan påverka styrelser och
organisationers sammansättning och beteende. Det finns två huvudsakliga teoretiska ramar
av den institutionella teorin. Den första ramen kallad, ”miljön som institutionen”, fokuserar
på hur de sociala normerna och påtryckningarna från omgivningen påverkar bolaget och dess
styrelse. Den andra teoretiska ramen kallas ”organisationen som institutionen” vilket
innebär att organisationen fokuserar på rutiner som genereras inom institutionen istället för
att påverkas av yttre påtryckningar.
DiMaggio och Powell (1983) menar att det finns tre pelare inom den institutionella teorin.
Dessa tre pelare förklarar individers och organisationers beteende och varför de uppför sig
på vissa sätt. De tre pelarna är normativa, kognitiva och regulativa förklaringar. Den
normativa pelaren förklarar de förväntningar från allmänheten som finns på organisationer.
Pelaren verkar för att förstå hur de normer som samhället har på en organisation tros se ut
inom den bransch som institutionen verkar i (DiMaggio & Powell, 1983).
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Organisationerna använder pelaren som vägledning för hur de ska arbeta för att befinna sig
inom ramen för de normer som påverkar institutionen. Detta kan även leda till att
organisationer inom samma bransch eller inom samma geografiska område verkar för
samma normer. DiMaggio och Powell (1983) menar att det är vanligt att olika institutioner
kopierar varandra för att på samma sätt verka för vissa samhällsnormer, vilket innebär att
institutioner i vissa fall endast gör likadant som andra utan att reflektera över varför. Teorin
om att bolag kopierar varandra har DiMaggio och Powell (1983) benämnt som isoformism.
Isoformism grundar sig i att organisationer som inte gör likadant som andra organisationer
i samma bransch eller samhällssektor lätt utsätts för kritik (DiMaggio & Powell, 1983). Det
blir en form av påtryckning på bolag i samma fält att agera likadant. Enligt DiMaggio och
Powell (1983) präglas bolag som agerar likadant som andra bolag därmed av isoformism. Det
är osäkerhet som skapar och uppmuntrar bolag att imitera varandra. Osäkerheten i bolag
skapas om omgivningen skapar den symboliskt eller om bolagets mål är tvetydiga (DiMaggio
& Powell, 1983). Detta kan i sin tur kopplas till studiens syfte då bolag som tenderar att göra
likadant som andra bolag kan ge en positiv effekt på Kollegiets jämställdhetsmål då ett
kopieringsfenomen kan leda till ökad jämställdhet i styrelserna.
Den kognitiva pelaren täcker istället de mer generella händelserna och utvecklingen i
samhället (DiMaggio & Powell, 1983). Pelarens fokus ligger därför på individers tankesätt
och mentala bild av hur det bör se ut i samhället. Organisationer inom samma område kan
börja verka likt varandra då det är den kulturella synen på samhället som formar
organisationernas enhälliga bild (Trevino, Thomas & Cullen, 2007). Den tredje pelaren är
den regulativa och syftar till att öka förståelsen kring de lagar och regler som organisationer
måste följa. Dessa lagar och regler följs av individer i samhället men även av organisationer,
vilket bidrar till ett visst beteende (Trevino et al., 2007).
Den institutionella teorin har använts för att få en djupare förståelse av de faktorer som
påverkar organisationer och dess styrelse. Detta för att kunna göra en djupare analys av de
samhällspåtryckningar, lagar och regler som påverkar bolagsstyrning. Teorin har använts
som verktyg för att förstå om arbetet för jämställdhet kopieras mellan de olika bolagen eller
om bolagen självständigt tar ansvar för frågan. Teorin har även använts för att analysera hur
individers tankesätt påverkar jämställdhetsfaktorn i styrelserna på de börsnoterade bolagen.
Den institutionella teorin har legat till grund för intervjufrågorna för att fånga
samhällsnormernas påverkan och kopieringen mellan bolagens perspektiv. Detta har även
lett till rekommendationer för bolagen och deras framtida arbete för jämställda
bolagsstyrelser. Teorin har även gett en djupare förståelse i hur stor makt samhället kan ha
på stora institutioner och deras agerande.
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2.5 Agentteorin
Stephen Ross (1973) lade grunden till teorin som beskriver förhållandet mellan principal och
agent, alltså ett företags ägare och de ledande befattningshavarna rörande den operationella
driften. Problematik i form av intressekonflikter kan uppstå då de två olika parterna kan ha
olika visioner och målsättningar för verksamheten (Ross, 1973). Fama och Jensen (1983a)
menar att teorin bara är applicerbar på företag där ägande och beslutsfattande i viss
utsträckning är separerat. Etiska och moraliska ståndpunkter, meningsskiljaktigheter kring
relevant tidshorisont för besluten och prioriteringsordning för företagets intressenter är
exempel på områden där principal och agent kan ha olika ståndpunkter (Fama & Jensen,
1983a). Ägarna är ofta väldigt resultatorienterade då de har en stor del av sin privata
förmögenhet investerad i företaget. För att motivera de ledande befattningshavarna att dela
ägarnas monetära intresse är därför incitamentsprogram en möjlig lösning (Fama & Jensen,
1983a). Om agenterna inte agerar i linje med ägarnas intressen uppstår agentkostnader,
vilket alltså kan motverkas med hjälp av incitamentsprogram. En annan åtgärd är ökad
övervakning från principalens sida för att förhindra beslut som försämrar verksamhetens
lönsamhet på lång sikt (Fama & Jensen, 1983a).
Grunden till problematiken kan delvis bero på ett informationsövertag hos agenten, som
ansvarar för operationella driften av bolaget (Fama & Jensen, 1983a). Agenten får en annan
insyn och helhetsbild att grunda sina beslut på. Principalen måste då lita på agentens
omdöme och det som agenten anser vara bäst för verksamheten. På samma sätt som att det
finns en skillnad mellan insyn och information finns det också en skillnad när det gäller risk
och risktagande (Fama & Jensen, 1983a). Agenten har ofta mindre investerat i bolaget både
ekonomiskt och emotionellt, vilket kan påverka beslutsfattande i relation till risk.
Vilken tidshorisont bolagen agerar utefter kan också vara en svårare fråga att lösa om
principal och agent har meningsskiljaktigheter. I gamla familjeägda bolag har ofta ägarna ett
mer långsiktigt tänk än ledningsgruppen och tvärtom kan ledande befattningshavare agera
mer långsiktigt än ägarna om ägarna till exempel är ett Venture Capital bolag. Detta skapar
diskussioner kring vems intressen ett bolag primärt ska styras efter och vilken påverkan som
huvudägare och övriga investerare ska ha i den operationella driften (Fama & Jensen, 1983b).
Teorin har använts för att analysera ägarnas påverkan på bolagsstyrning och för att utreda
vad som driver jämställdhetsarbetet, samt vilkas intressen som primärt påverkar
bolagsstyrningen. Teorin har varit relevant för att besvara frågeställningen kring varför stor
del av ägarberoende ledamöter är män. Vid intervjuer av personer som äger bolag eller
representerar en ägare har agentteorin använts för att formulera frågeställningar.
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2.6 Teoretisk översikt
De fem teoretiska ramverken ligger till grund för studiens syfte. I förberedande syfte har
studiens teorier använts för att utforma intervjufrågorna. Genom att ha en grundläggande
förståelse för olika faktorer inom ämnet blev insamlingen av data mer relevant. Sedan har
den empiriska data som samlats in till studien analyserats genom de olika teoretiska
ramverken. Detta ledde till studiens analys och resultat.

Figur 2.2 Syfte & Teori, egen sammanställning

CSR och bolagsstyrning används som verktyg för att analysera empirin genom de lagar, regler
och mål som redan nu påverkar bolag på börsen. Legitimitets och institutionell teorierna
bidrar med djupare analyser av empirin och förståelse kring de samhällspåtryckningar samt
kopieringsfenomen som påverkar bolagen. Teorierna ger även en ökad förståelse för hur
gapet mellan samhällets normer och bolagens handlingar kan minska. Till slut används
agentteorin som verktyg för att analysera empirin genom att förstå hur bolag agerar och hur
bolaget får ledningen att verka för ägarnas intressen. I detta fall är det frågan om ägarnas
intressen kring jämställdhet i bolagsstyrelser och den lägre andel kvinnliga ägarberoende
ledamöter i de börsnoterade bolagen.

Figur 2.3 Arbetsprocessen genom de teoretiska ramverken, egen sammanställning
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3.1 Forskningsmetod
En kvalitativ studie fokuserar på upplevelser, ord och attityder medan en kvantitativ studie
fokuserar på kvantifiering av data med ett större antal respondenter (Bryman & Bell, 2011 i
David & Sutton, 2016). Kvantitativ data har samlats in genom statistik på könsfördelningen
i styrelserna i de nylistade och avlistade bolagen på Stockholmsbörsen. Även kvalitativ data
har samlats in för att kunna besvara varför andelen kvinnliga ägarberoende ledamöter är
lägre än andelen kvinnliga oberoende ledamöter. Insamlingen av kvalitativa data har skett
genom intervjuer med relevanta personer i näringslivet för att få en fördjupad förståelse om
varför jämställdheten i börsbolagens styrelser ser ut som den gör samt vad de bakomliggande
faktorerna kan vara. Blandningen av kvalitativ och kvantitativ metod kallas enligt Bryman
och Bell (2011) för ”Mixed methods research”6. Både kvantitativa och kvalitativa verktyg
använts för att besvara studiens syfte, vilket motiverar valet av en mixed methods research.
Enligt Regnell, Runeson och Höst (2006) kan det vara fördelaktigt att använda både
kvantitativ och kvalitativ metod som komplement till varandra vid mer komplexa och
djupgående studier. Detta motiverar studiens val av forskningsmetoder. Studien har
tillämpat aktions-, kartläggnings- och tvärsnittsmetodik. Dessa metoder motiverar vidare
valet av både kvantitativ och kvalitativ metod för studien.

3.2 Forskningsansats
En induktiv ansats används ofta för kvalitativa studier vilket innebär att en studies teori
bygger på observationer och är passande när outforskade områden studeras (Bryman & Bell,
2011). Forskning som utgår från teori och referensram för att formulera en hypotes är av
deduktiv ansats. Forskningsarbete kan utgå från båda och ansatsen klassas då som abduktiv
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Valet av abduktiv ansats för studien motiveras av att studien
ämnar analysera både ett outforskat område samt genom att ha utgått från teori och
referensram för att skapa en djupare förståelse. Det som även motiverar abduktiv ansats är
att den har tillåtit studien att göra nya iakttagelser under perioden, vilket har medfört att
både empiriskt material och teorier successivt har kunnat samlats in för att öka förståelsen.
En abduktiv ansats används enligt Alvesson och Sköldberg (2008) för att utveckla det
empiriska användningsområdet genom att utveckla och anpassa teorin för att den ska
stämma överens med den data som samlats in. Detta passar väl in i studiens tillvägagångssätt
då teorierna CSR, bolagsstyrning, legitimitetsteorin, institutionell teori och agentteorin
anpassats till det empiriska materialet som samlats in.
6

Mixed methods research är en forskningsmetod där kvantitativ och kvalitativ metod blandas (Bryman & Bell, 2011).
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Alvesson och Sköldberg (2008) menar vidare att en abduktiv ansats ger helt andra moment
än induktiv och deduktiv ansats. Detta har gett studien ett mer flexibelt tillvägagångssätt än
om någon av de andra ansatserna hade använts.

3.3 Studiens val av metoder
3.3.1 Aktionsforskning
Definitionen av aktionsforskning är att bidra med att förklara och lösa ett problem i en verklig
situation (Regnell et al., 2006). Syftet med denna studie är att öka förståelsen och undersöka
varför det finns en problematik när det gäller könsfördelningen i bolagsstyrelser på
Stockholmsbörsen. Syftet är även att genom den empiriska datainsamlingen ge
rekommendationer till fortsatt positiv utveckling av könsfördelningen i styrelser i bolag på
Stockholmsbörsen. Detta kan i sin tur räknas som ett bidrag till en lösning av könsfördelning
i styrelserna. Aktionsforskning kan därmed motiveras för studien. Studien har även bidragit
till att hjälpa bolagen på Stockholmsbörsen förstå varför jämställdheten ser ut som den gör
och hur arbetet kan föras framåt. Detta faller väl in under aktionsforskningstekniken.
Regnell et al. (2006) skriver att aktionsforskning i praktiken innebär en trestegsprocess, som
består av; observation, lösning och utvärdering. Dessa tre steg har implementerats i studien
då observationen består av den kvantitativa datainsamling som undersöker de nylistade och
avlistade bolagen för att ge en förklaring till hur de påverkar jämställdhetssnittet i bolagen
på Stockholmsbörsen. Lösningen applicerades i de rekommendationer som studien tagit
fram efter den kvalitativa datainsamlingen. Respondenternas åsikter har bidragit med idéer
för fortsatt positiv utveckling av bolagsstyrelsernas jämställdhet, vilket vidare diskuteras i
analysen. Den empiriska datainsamlingen har utvärderats för att sedan leda till de
rekommendationer som studien tagit fram. Utvärderingen innebar att de potentiella
orsakerna har analyserats för att sedan endast ge rekommendationer som anses ha belägg.
Studiens syfte är intressant för näringslivets framtida eventuella lagar och regler kring
könskvotering och studien är därför relevant för högt uppsatta personer inom näringslivet.
Regnell et al. (2006) menar att aktionsforskning bygger på att den nya kunskapen som
studien bidrar till ökar intresset hos den deltagande respondenten i studien vilket stämmer
väl överens med de sakkunniga i näringslivet som intresserat sig för studien och deltagit.
Studien har klassificerats som aktionsforskning då studien undersöker ett fenomen som har
undersökts och har bidragit med grundläggande kunskap för att hjälpa bolagen nå Kollegiets
mål. Aktionsforskningstekniken passar väl in på studiens andra och tredje frågeställning som
sedan besvarar studiens syfte.
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3.3.2 Kartläggning
Definitionen av kartläggningsmetodik är att ett fenomen beskrivs (Regnell et al., 2006).
Kartläggningsmetodiken har i denna studie använts för att visa hur de nylistade eller
avlistade bolagen påverkar det befintliga jämställdhetssnittet i styrelserna i bolagen på
Stockholmsbörsen. Fenomenet som beskrivs är just inflödet och utflödet av bolag och deras
påverkan på jämställdhetssnittet på Stockholmsbörsen. Eftersom beskrivningar av fenomen
är definitionen av kartläggningsmetodik kan metoden därmed motiveras.
Studien blandar kvantitativ och kvalitativ datainsamling, vilket fungerar väl inom ramen för
kartläggningsmetodik enligt Regnell et al. (2006). Data till kartläggning kan samlas in på
olika sätt, exempelvis genom enkäter eller intervjuer. För att få en rättvis kartläggning av
fenomenet bör samma frågor ställas till respondenterna (Regnell et al., 2006). Detta betyder
att frågorna som ställs till respondenterna inte har kunnat omformuleras, vilket innebär att
kartläggningsmetodiken har en fix design. Den del av frågorna som har använts för
kartläggningen har ställts likadant till alla respondenter. Det har dock funnits utrymme att
ställa förtydligande frågor och följdfrågor i de fall frågan inte avser kartläggningen. Kravet
om att samma frågor ska ställa till respondenterna har inneburit att frågorna förberetts noga
inför intervjuerna, framförallt frågorna gällande kartläggningen, då de inte har följts av
följdfrågor. Detta har varit viktigt för studiens giltighet då det är viktigt att följa de riktlinjer
och metoder som valts för studien.
Kartläggningsmetodiken har även använts för att undersöka hur ägarnas påverkan på
styrelsesammansättningen och fördelningen av ägarberoende och oberoende ledamöter ser
ut. Detta är ett fenomen i sig då det borde finnas anledningar till varför andelen kvinnliga
ägarberoende ledamöter är högre eller lägre i nylistade och avlistade bolag än i de befintliga
bolagen. I studien har fenomenet analyserats och beskrivits.
Kartläggningen har främst skett från intervjuer med sakkunniga personer i näringslivet samt
genom insamlad data gällande de nylistade och avlistade bolagen på börsen. Kartläggningen
har ökat kunskapen och förståelsen kring sambanden mellan nylistade, avlistade och
befintliga bolag på börsen och deras påverkan på det totala jämställdhetssnittet. Metoden
har även bidragit till en ökad förståelse av sambandet mellan ägarnas påverkan i
jämställdhetsarbetet i fördelningen mellan ägarberoende och oberoende ledamöter.
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3.3.3 Tvärsnittsstudie
I en tvärsnittsstudie samlas kvantifierbara data in från flera olika fall för att kunna analysera
fram samband mellan olika variabler (Bryman & Bell, 2011). Bryman och Bell (2011) menar
vidare att en tvärsnittsstudie i allmänhet mäter ett socialt fenomen eller en trend. Denna
studie har undersökt jämställdheten på nylistade, avlistade och de befintliga börsnoterade
bolagen, vilket har gett en helhetsbild av jämställdhetsläget idag. De samband som finns
mellan jämställdheten i de olika bolagen har analyserats så att de sedan har kunnat ge en bild
av jämställdheten i styrelserna och vilka faktorer som påverkar.
Könsfördelningen i bolagsstyrelser är ett socialt och strukturellt fenomen som har blivit ett
allt vanligare samtalsämne i näringslivet och därmed motiveras den tvärsnittsstudie som har
genomförts i denna studie. För studien har det varit relevant att ge en övergripande bild av
könsfördelningen i de börsnoterade bolagen. Detta motiveras av Denscombe (2014) som
anser att en tvärsnittsstudie kan användas för att ge en helhetsbild över ett område som
undersöks. För studiens syfte har data om jämställdheten i styrelserna i de nylistade eller
avlistade bolagen samlats in vid en viss tidpunkt. Detta innebär att mätningarna har skett vid
ett specifikt tillfälle. Bryman och Bell (2011) menar att vid tvärsnittsstudier samlas data in
vid en specifik tidpunkt snarare än under en längre tidsperiod. Eftersom styrelsernas
sammansättning förändras har det varit viktigt att samla in data vid en och samma tidpunkt
vilket vidare motiverar valet av tvärsnittsstudie.

Data till tvärsnittsstudier kan samlas in genom enkäter eller intervjuer och det är vanligt att
data samlas in för att testa en teori (Bryman & Bell, 2011). För att besvara studiens
frågeställningar har data bland annat samlats in genom intervjuer. Denscombe (2014) menar
att intervjuerna kan vara av strukturerad, semi-strukturerad eller ostrukturerad art vid
tvärsnittsstudier. Med motiveringen att data bäst samlas in genom intervjuer med följdfrågor
har semi-strukturerade intervjuer genomförts i studien (Denscombe, 2014). Det är dock värt
att nämna att tvärsnittsstudier kan leda till skensamband och i den här studien har detta
motverkats genom att komplettera intervjuerna med insamlad data från de nylistade och
avlistade bolagen på börsen. Data har samlats in genom intervjuer med personer i olika
positioner samt i olika bolag vilket har lett till att svaren inte blivit partiska. Detta har gett en
mer övergripande och komplett datainsamling som har legat till grund för studiens analyser
och resultat. Med hjälp av de olika datainsamlingsverktygen, kvantitativ och kvalitativ
datainsamling, har skensamband undvikits i studien.
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3.3.4 Syfte, metod och tillvägagångssätt
Studien har delats in i de tre frågeställningar som beskrivits i inledningskapitlet för att
besvara huvudsyftet för studien.
Frågeställning 1: Hur ser könsfördelningen ut i styrelser i nylistade och avlistade bolag samt
hur påverkar det snittet för jämställdheten i de befintliga styrelserna på Stockholmsbörsen?
Frågeställning 2: Hur påverkar andelen ägarberoende och helt oberoende kvinnliga
ledamöter i de nylistade och avlistade bolagen det totala snittet?
Frågeställning 3: Vad ligger till grund för diskussionerna kring jämställdhetsarbetet i
styrelserna och kan studien generera några rekommendationer för fortsatt utveckling utifrån
respondenternas åsikter?
För att svara på de tre frågeställningarna och slutligen huvudsyftet har de tre ovannämnda
forskningsmetoderna använts. Kartläggningsmetodiken och tvärsnittsstudien har ämnat att
primärt

analysera

frågeställning

1

men

även

frågeställning

2,

medan

aktionsforskningsmetoden har framförallt använts för att besvara frågeställning 2 och 3.
Metod

Syfte

Primärdata

Design

Frågeställning

Aktionsforskning

Problemlösning

Kvalitativ

Flexibel

2&3

Kartläggning

Beskrivande

Kvantitativ

Fix

1&2

Tvärsnittsstudie

Mätande

Kvantitativ

Fix

1

Tabell 3.1 Studiens forskningsmetoder (Regnell et al., 2006; Bryman & Bell, 2011).

3.4 Datainsamling
3.4.1 Primärdata
Primärdata är data som samlas in utan att ha behandlats eller sammanställts av någon annan
part (Bryman & Bell, 2011). I denna studien har primärdata samlats in genom intervjuer och
andra datainsamlingsverktyg.
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3.4.1.1 Intervjuer
Intervjuer kan användas för att för att samla in information och data från sakkunniga
experter inom ett visst område (Regnell et al., 2006). De menar även att det är lämpligt att
använda intervjuer som datainsamlingsverktyg för att få tillgång till åsikter, förslag,
synpunkter eller specifika förklaringar inom ett visst ämne. Då denna studie valt att intervjua
sakkunniga personer i näringslivet har intervjuprocessen öppnat upp för följd och
förtydligande frågor. Detta stämmer väl överens med intervjuformen semistrukturerade
intervjuer (Bryman & Bell, 2011). De frågor som direkt förknippats med kartläggningen har
dock inte varit öppna för förtydligande och följdfrågor då de ska ställas lika till alla
respondenter. Detta har noggrant säkerställts vid intervjutillfällena för att kartläggningen
ska vara godkänd.
Ostrukturerade intervjuer består ofta av öppna frågor som respondenten får svara på, vilket
inte har passat denna studie då kartläggningsmetodiken innebär att samma frågor ska ställas
till varje respondent. Därmed har inte denna intervjuform använts för studien.
Strukturerade intervjuer är istället mer strikta och frågorna som ställs är planerade i förväg,
vilket hade kunnat passa kartläggningsmetodiken och denna studie. Emellertid passar inte
intervjuformen lika väl för aktions- och tvärsnittsmetod. För en djupare insamlad empiriska
data har följdfrågor behövt ställas, vilket inte är inom ramen för en strukturerad intervju. För
att passa studiens syfte har därmed semistrukturerade intervjuer genomförts; tydliga
strukturerade frågor när kartläggning har varit i fokus, medan de frågor som använts för
aktions- och tvärsnittsmetoden har varit mer flexibla. Det kan vara svårt att ställa vissa av
frågorna på ett strukturerat sätt medan andra varit med flexibla. Därför har mycket tid lagts
på förberedelse inför intervjuerna. Det hade varit enklare att endast ställa semistrukturerade
frågor men för att täcka kartläggningen i studien har detta varit ett viktigt val.
Intervjuerna har genomförts enskilt och på en plats där respondenterna har känt sig trygga
för att få rättvisa och bra svar. Information om personuppgiftsbehandling och anonymitet
har tydligt förklarats i början av intervjun. Frågeorienteringen följde David och Suttons
(2016) tablå; uppvärmning för att skapa förtroende, demografiska frågor, kärnfrågor,
följdfrågor samt klargörande frågor. Kärnfrågorna som ställdes rörde studiens syfte medan
följdfrågor och klargörande frågor har ställts vid behov av förtydligande eller för att få en
djupare förståelse. Bredare frågor ställdes i början av intervjun och användes som ett verktyg
för att skapa tillit samt för att göra respondenten bekväm inför de senare mer specifika
frågorna. Detta tillvägagångssätt bekräftas av Dalen (2007) som menar att breda frågor vid
början av en intervju ger en mer avslappnad respondent.
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Teorierna CSR, bolagsstyrning, legitimitetsteorin, institutionella teorin och agentteorin har
använts som verktyg för att formulera frågorna. Frågorna var i överlag halvstandardiserade,
vilket betyder att det inte gick att besvara dem med endast ett ja eller nej. Det lämnades även
plats för respondenterna att förmedla egna tankar och åsikter. För att säkerställa att frågorna
skulle uppfattas på ett korrekt sätt utfördes en pilotintervju, med en person som inte har
medverkat i studien. Detta har lett till att analyser av felaktig information har undvikits.
Dalen (2007) skriver även att ett annat bra verktyg för att minska antalet missförstånd vid
intervjuer är att intervjuledarna ska anpassa sitt kroppsspråk och språkformuleringar till
respondenterna. Detta verktyg implementerades och användes i de semistrukturerade
intervjuerna som genomfördes. För att få ett avslappnat samtal har intervjun spelats in för
att sedan transkriberas. Den slutförda transkriberingen skickades sedan till respondenten för
validering.
3.4.1.2 Datainsamling av nylistade och avlistade bolag
Datainsamlingen som har genomförts för att kartlägga de bolag som nylistats och avlistats
på Stockholmsbörsen de senaste 36 månaderna har baserats på statistik från Nasdaq. De
redovisar årligen listor över vilka bolag som noterats och avlistats från Stockholmsbörsen,
vilket även inkluderar listbyten från First North och Spotlight. Kartläggningen visade att 69
bolag har listats på Stockholmbörsen 2016–2018, vilket har ansetts vara en tillförlitlig mängd
data att analysera. Detta gör datainsamlingen generaliserbar, vilket innebär att studiens 69
bolag representerar hela urvalet av nya bolag. Insamlingen visade även att 23 bolag har
avlistats från börsen under samma tidsperiod, vilket även här har ansetts vara en tillförlitlig
mängd data att analysera. Diskussioner kring om datainsamlingen för avlistade bolag är
generaliserbar kan föras. Det är dock värt att nämna att alla bolag som avlistats de senaste
36 månaderna, alltså den fullständiga populationen av bolag som avlistats från
Stockholmsbörsen, ingår i urvalet. Därför kan de avlistade bolagen klassas som
generaliserbara, men inte inom ett tillräckligt högt konfidensintervall för konkreta slutsatser.
Nasdaq redovisar emellertid inte någon insynslista i bolagens ägarstruktur, vilket är något
som istället har hämtats från årsredovisningar som har stämts av mot insynslistan av ägare
på Avanza. För att få fram tillförlitliga data gällande könsfördelningen i bolagens styrelser
användes bolagens egna hemsidor eller senaste rapporter. Datainsamlingen gjordes under
de sista fyra dagarna i februari.
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Datainsamlingen som har genomförts för att förstå fördelningen i kön bland de oberoende
och ägarberoende ledamöterna har likt de nylistade och avlistade bolagen hämtats från
Nasdaqs statistik. Årsredovisningar, pressmeddelanden och hemsidor har sedan granskats
för de bolag som har kommit till och lämnat börsen. Detta har gett en kartläggning av
fördelningen av kön bland de oberoende och ägarberoende ledamöterna i de nylistade och
avlistade bolagen. Datainsamlingen har sedan använts för att förstå varför könsfördelningen
ser ut som den gör bland ledamöterna. Det har även gett en tydlig förståelse av var det finns
en problematik. All data som samlats in har kontrollerats flera gånger samt säkerställts
genom jämförelse mot databasen Holdings.
Den data som har samlats in är: vilka företag som kommit till och lämnat börsen, vilken av
Stockholmsbörsens listor bolaget befinner sig på, anledning till listning eller avlistning,
största ägare, procentuellt kapital, procentuella röster, totalt styrelseantal, varav antal män
och varav antal kvinnor. För att besvara studiens andra frågeställning har även totalt antal
oberoende ledamöter, totalt antal ägarberoende ledamöter, antalen oberoende kvinnor och
antalet ägarberoende kvinnor samlats in. När datainsamlingen var klar räknades
jämställdhetssnittet av Small, Mid och Large Cap i de nya bolagen och de avlistade bolagen
fram. För att sedan kunna analysera och besvara varför könsfördelningen ser ut som den gör
bland de oberoende och ägarberoende ledamöterna räknades även fördelningen fram bland
de nylistade och avlistade bolagen. Alla uträkningar har genomförts från faktiska siffror. Det
vill säga exempelvis antalet kvinnliga ägarberoende ledamöter delat med totala antalet
ägarberoende ledamöter. Resultaten har sedan jämförts med de befintliga bolagen på börsen
för att få en förståelse kring vad som påverkar jämställdhetssnittet.

3.4.2 Sekundärdata
Bryman och Bell (2011) skriver att sekundärdata ofta används i tidsbesparings- och
kostnadsperspektiv och för att få en övergripande bild av vad som tidigare forskats om. Detta
ger en grundlig förståelse av ämnet. Sekundärdata är exempelvis vetenskapliga rapporter,
artiklar eller specifika branschrelaterade dokument som samlas in (Bryman & Bell, 2011). I
denna studie har rapporter och dokument från Kollegiet för svensk bolagsstyrning, tidigare
studier och vetenskapliga rapporter använts för att få en grundlig förståelse av ämnet.
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3.4.2.1 Arkivstudier
I studien har sekundärdata i form av arkivstudier använts. Detta för att ge en djupare och
mer grundlig bild av de bakomliggande faktorerna som påverkar jämställdheten i de
börsnoterade bolagens styrelser. Arkivstudier är sekundärdata i form av skriftligt material
och dokument som lämpar sig för studiens syfte (Regnell et al., 2006). Forskarna Regnell et
al. (2006) menar vidare att det är viktigt att poängtera att denna typ av data bör valideras för
att säkerställa trovärdigheten. Arkivstudier som har varit lämpliga för denna studies syfte
har varit bland annat Kollegiets egna rapporter, årsredovisningar, pressmeddelanden och
företagsspecifika dokument.

3.4.2.2 Litteraturstudier
Litteraturstudier är av högsta grad relevant för examensarbeten för att få en djupare kunskap
av studiens ämne. Regnell et al. (2006) menar att det är viktigt att använda sig av den
vetenskapligt bekräftade forskningen och informationen som finns tillgänglig vid
rapportskrivning. Denna typ av datainsamling minskar risken för faktafel och irrelevant
datainsamling. Vid insamling via litteraturstudier är det enligt Regnell et al. (2006) viktigt
att undersöka trovärdigheten. I denna studie har primärt litteraturstudier som är
vetenskapligt bevisade använts som sekundärdata. Litteraturstudierna har bidragit till en
ökad förståelse för den problematik som uppstår när det gäller studiens jämställdhetsfråga.

3.5 Urval
3.5.1 Intervju
I denna studie har kontakter med sakkunniga personer i näringslivet via rekommendationer
lett till vidare kontakt med andra experter i näringslivet. Denna typ av urval kallas enligt
Bryman och Bell (2011) för snöbollsurval och påstås enligt dem vara en vedertagen
urvalsmetod. Ett snöbollsurval innebär att kontakt tas med ett fåtal relevanta personer inom
ett område för att sedan genom deras rekommendationer skapa kontakt med andra relevanta
respondenter (Bryman & Bell, 2011). Denna urvalsmetod stämmer därmed väl överens med
det tillvägagångssätt som genomförts i denna studie.
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Under intervjuprocessen har det tagits i beaktning att de sakkunniga respondenterna kan ha
egna agendor vid deltagandet. För att säkerställa relevansen av data från intervjuerna har
bakgrundsinformation om intervjupersonernas ställning och egna motiv kartlagts och
sammanställts. Detta för att kunna hantera motsägande och oförenliga svar. Detta har
genomförts då Bryman och Bell (2011) menar att sakkunniga personer i ett ämne ofta har
egna agendor och intressen vid deltagande i studier.

3.5.2 Kvantitativt urval av nylistade och avlistade bolag
Urvalet som har genomförts vid datainsamlingen av nylistade och avlistade bolag kan bättre
beskrivas som en tidsmässig gränsdragning samt avgränsning för vilka bolag som inte är
lämpliga att ha med i studien. Valet att endast inkludera bolag som på något sätt listats på
eller lämnat Stockholmsbörsen under 2016–2018 gjordes. De 36 månaderna motiveras av
att klassificeringen av nya bolag på Stockholmsbörsen inte kan sträcka sig längre tillbaka i
tiden. De 36 månaderna speglar även en tillräcklig mängd data för att kunna besvara studiens
syfte. Sammanställningen har baserats på hur könsfördelningen ser ut i bolagsstyrelserna vid
datainsamlingstillfället och inte vid tillfället för introduktionen. Endast ett fåtal av bolagen
valdes sedan bort med anledning av att de nyligen avnoterats igen eller att all nödvändig
information inte fanns tillgänglig. Samma tidsmässiga avgränsning på 36 månader gjordes
vid sammanställningen av de avlistade bolagen, för att få en överensstämmande tidsperiod
att studera. Ett fåtal liständrade bolag har köpts upp efter introduktionen och har då
kategoriserats som avlistade bolag trots att de även är liständrade. Detta har genomförts för
den totala jämförelsen mellan nylistade och avlistade bolag men även för kartläggningen av
könsfördelningen bland de oberoende och ägarberoende ledamöterna.
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3.6 Analysmetod
3.6.1 Analys av kvalitativ data
En generell strategi för analys av en kvalitativ studie är enligt Bryman och Bell (2011) ”The
Grounded Theory”. Teorin innebär att data som samlats in analyseras konsekvent under hela
forskningsprocessen. Nyckeln till analys av data från en intervju är att leta efter
bakomliggande betydelser. Detta har genomförts genomgående i studien då det har varit
viktigt att förstå vad respondenterna menat vid intervjuerna. Två sätt att göra detta på är
genom kodning och minnesanteckningar (Hesse-Biber, 2010). Kodning innebär enligt
Bryman och Bell (2011) att data bryts ner i mindre delar och delas in i kategorier. Kodningen
har skett simultant med datainsamlingen för att tolkningarna av data har bildat nya koder
som utvecklats under studiens gång. Kodning kan delas in i tre olika former; öppen kodning,
axial kodning och selektiv kodning (Bryman & Bell, 2011). Öppen kodning innebär att data
bryts ner, studeras, jämförs och kategoriseras. Vilket i studien har genomförts genom
transkriberingar som sedan kodades genom jämförelser mot varandra. Axial kodning
innebär att data efter öppen kodning förs samman och kopplingar hittas mellan de kategorier
som uppkommer ifrån den öppna kodningen. Detta har implementerats i studiens
transkriberade material då kopplingar mellan olika respondenters svar hittats. Axial kodning
har även använts för att koppla samman den kvantitativa datainsamlingen med den
kvalitativa datainsamlingen. Vid selektiv kodning väljs en kärnkategori och hur den påverkar
en annan kategori. Här analyseras relationen mellan olika kategorier (Bryman & Bell, 2011).
Den kvalitativa data som har samlats in genom intervjuer har kodats genom öppen kodning,
axial kodning för att sedan ha analyserats genom selektiv kodning då relationerna och
kopplingarna mellan respondenternas svar och den kvantitativa datainsamlingen var
intressant för studiens syfte. Fokus i analysen har varit att se sambandet mellan
jämställdheten i de nylistade och avlistade bolagen på börsen samt hur de bolagen påverkar
den befintliga börsen. Analysen har även fokuserats på varför könsfördelningen ser ut som
den gör bland de ägarberoende och oberoende ledamöterna. Datainsamlingen från
intervjuerna har även lett till rekommendationer för fortsatt utveckling av jämställdhet i
styrelser i bolag på börsen. Resultatet av kodningen har lett till en temabyggd empiri.
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3.6.2 Analys av kvantitativ data
För att hitta samband i den kvantitativa datainsamlingen har i studien bivariat analys
använts. Det innebär att två olika variabler och dess samband analyseras enligt Bryman och
Bell (2011). Detta stämmer väl in på studien då de nylistade och avlistade bolagens påverkan
på börsen och den variabel som framförallt påverkar deras jämställdhet i styrelserna är
intressanta samband att undersöka för studiens syfte. I detta ingår även könsfördelningen
bland ägarberoende och oberoende ledamöter samt vad som framförallt påverkar deras
fördelning. Analysmetoden kan därmed användas för att hitta bevis eller tecken på hur
förändring i den ena variabeln påverkar den andra variabeln. Det är viktigt att poängtera att
denna analysmetod endast handlar om att hitta samband, inte orsaker och effekter (Bryman
& Bell, 2011). Den kvantitativa datainsamlingen från de nylistade eller avlistade bolagen har
analyserats genom bivariat analys för att hitta samband. Sambandet mellan jämställdheten
i de bolag som nylistats eller avlistats börsen har analyserats samt hur de påverkar den
genomsnittliga jämställdheten i de befintliga börsnoterade bolagen. Detta har även
genomförts för de oberoende och ägarberoende ledamöterna. Därefter har sambanden
sammanställts i contingencytabeller7.

3.7 Forskningsetik
Forskningsstudier bör enligt Vetenskapsrådet (2002) ta hänsyn till etiska principer. De
etiska principerna ska skydda respondenterna och deras integritet. Vetenskapsrådet (2002)
kallar detta för individskydd vilket består av fyra principer; informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att de medverkande i studien ska
informeras om på vilket sätt de är delaktiga för att verka för studiens syfte. För att
informationen ska vara heltäckande bör den täcka alla faktorer som kan påverka
respondentens villighet att delta (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna har informerats
om såväl syfte som tillvägagångssätt både skriftligt och muntligt. Detta gjordes ursprungligen
genom ett förtydligande och förklarande e-post. Genomgång av anonymitet och andra
faktorer som påverkar respondentens val att delta har även tydligt förklarats vid
intervjutillfället. Det har även varit tydligt hur respondenten bidrar och vad de bidrar med:
en djupare förståelse kring varför könsfördelningen ser ut som den gör bland de nylistade,
avlistade och de befintliga bolagen.

7 En flexibel tabell för analys av relationer eller samband eftersom den kan tillämpas på alla variabelpar

(Bryman & Bell, 2011).
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Detta innefattar även könsfördelningen

bland de oberoende och

ägarberoende

styrelseledamöterna. För att hålla svaren från intervjuerna relevanta och för att undvika
konstruerade svar har inga utkast av studien skickats till respondenterna i förväg.
Enligt Vetenskapsrådet (2002) anses samtyckeskravet spegla respondenternas egna val att
medverka i studien. Respondenten ska inte på något sätt känna sig tvingad att medverka.
Detta har säkerställts genom öppen och ärlig kommunikation. Det har flera gånger
förtydligats att medverkan i studien varit frivillig. Samtyckeskravet uppfylldes därför genom
intervjutillfället då de tillfrågade respondenterna godkänt och bokat ett tillfälle för intervju.
Det förtydligades även vid intervjutillfället vilket säkerställde att samtyckeskravet var
uppfyllt.
Konfidentialitetskravet handlar enligt Vetenskapsrådet (2002) om behandling av
personuppgifter och den tystnadsplikt som efterfrågas. Vissa av respondenterna har godkänt
att deras namn fått nämnas i studien. Dock har valet att hålla alla respondenter anonyma
genomförts. Detta har bidragit till en mer öppen dialog och ärligare svar från
respondenterna. Konfidentialitetskravet har säkerställts i denna studie genom tydlig
information kring respondentens val av anonymitet samt valfriheten när det gäller
inspelning vid intervjutillfället. Deltagarna i studien har även signerat ett sammanställt
dokument som försäkrar att GDPR följs och detta har upprättats med alla respondenterna.

Nyttjandekravet innefattar den säkerhet respondenterna har att insamlad data inte får
användas eller utnyttjas i något annat syfte än för studiens (Vetenskapsrådet, 2002).
Deltagarna i studien ska alltså inte enskilt påverkas av de personuppgifter som lämnats till
studien. Informationen som denna studie samlat in har inte förts vidare utan uppmuntrar
endast andra att forska vidare inom ämnet. Det har tydligt framförts till respondenterna att
datainsamlingen från intervjuerna endast har använts till denna studiens syfte och inte till
något annat. Detta säkerställer nyttjandekravet och därmed det sista av de fyra etiska
delkraven för individskydd för de medverkande.

3.8 Giltighet
För att resultatet i studien ska vara relevant och användbart är det bra att utvärdera studien
genom de fyra delarna som ingår i giltighet; trovärdighet, reliabilitet, replikerbarhet och
validitet (Bryman & Bell, 2011). Om alla fyra kriterier har uppfyllts har giltigheten av studien
därför varit hög.
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3.8.1 Trovärdighet
Trovärdighet av en studie är tillförlitligheten i den datainsamling och analys som upprättats
(Regnell et al., 2006). För att uppnå en högre grad av trovärdighet har data samlats in med
hög noggrannhet. Detta har genomförts genom tydlig förklaring av arbetsprocessen, vilket
gör det lättare för läsaren att förstå och avgöra trovärdigheten. Dokumentation kring
intervjuerna samt urvalsmetoden har förts och det transkriberade materialet från
intervjuerna har redovisats i empirin. Intervjumallen som använts vid samtliga intervjuer
finns att hitta som bilaga till studien. Om resultatet från studien ska anses vara vetenskapligt
korrekt anser Bryman och Bell (2011) att hög trovärdighet krävs.

Respondenter från olika delar av näringslivet har intervjuats för att få en övergripande
trovärdighet i rapporten. Respondenterna har också valts ut med noggrannhet för att
säkerställa att de har bred och relevant erfarenhet som kan bidra till att besvara studiens
syfte. Den kvantitativa insamlingen har kontrollerats genom att ha hämtat informationen
från flera olika rapporter och aktörer. Datainsamlingen har granskats flertalet gånger för att
säkerställa trovärdigheten. Den har även säkerställts genom en jämförelse mot databasen
Holdings. Detta för att få tillförlitliga data från de nya bolagsstyrelsernas sammansättning
samt hur könsfördelningen bland oberoende och ägarberoende ledamöterna har sett ut.

3.8.2 Reliabilitet
Reliabilitet används för att mäta tillförlitligheten i en studie (Bryman & Bell, 2011). Om en
studie har hög reliabilitet ska resultatet bli detsamma vid flera mätningar oberoende av vem
som utför mätningen (Bryman & Bell, 2011). Reliabiliteten har ökat genom att
transkriberingen av intervjun har godkänts och säkerställts av respondenten. Reliabiliteten
kan även säkerställas då intervjufrågorna enkelt kan ställas igen till samma respondenter.
Det går dock inte att helt att säkerställa att svaren från respondenterna skulle vara helt i linje
med vad som sagts vid studiens intervjutillfällen. Det är dock osannolikt att kontentan av
svaren skulle se helt annorlunda ut, framförallt i de viktiga frågorna. Därmed anses
reliabiliteten vara relativt hög.
Reliabiliteten i studiens kvantitativa data har säkerställts genom att valet av bolag och vilken
data som är relevant för studien bestämdes innan insamlingen började. Således har all data
samlats in på samma sätt. Den data som ansågs relevant har tydligt beskrivits i
metodkapitlet. Reliabiliteten har även ökat genom att den data som samlats in har
kontrollerats flertalet gånger, vilket betyder att mätningarna genomförts på samma sätt vid
granskningarna.
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3.8.3 Replikerbarhet
Replikerbarhet är ett mått på hur lätt det är för andra att genomföra en likadan studie
(Bryman & Bell, 2011). För att besvara huvudsyftet har en tvärsnittsstudie genomförts med
hjälp av kartläggnings- och aktionsmetodik. Replikerbarheten i studien är hög då valet av
respondenterna och hur de olika forskningsinstrumenten har använts tydligt har formulerats
i studien. I de tidigare avsnitten har studiens utveckling och bearbetning beskrivits i detalj
för att det ska vara enkelt att genomföra en likadan studie. Intervjufrågorna finns som bilaga
till uppsatsen vilket enklare gör intervjuprocessen replikerbar. Intervjuprocessen är dock
svår att replikera då respondenterna är anonyma, vilket kan kritiseras. Däremot är den
kvantitativa datainsamlingen helt replikerbar då alla stegen i datainsamlingsprocessen
tydligt har förklarats i studiens metodavsnitt.
Bryman och Bell (2011) menar att ett sätt att mäta reliabiliteten är genom replikerbarheten;
studien är endast jämförbar om den går att replikera. I studien har replikerbarhet säkerställts
genom att öppet och tydligt beskriva tillvägagångssätten i studien. Den har även säkerställts
genom att studien består både av kvantitativa och kvalitativa data, och att den kvantitativa
datainsamlingen är helt replikerbar. Studien anses med detta vara till stor del replikerbar.

3.8.4 Validitet
Validitet bestämmer om studien faktiskt mäter det som är avsett att mäta (Bryman & Bell,
2011). Detta kan göras genom att vara tydlig med kopplingen mellan vad studien syftar till
att undersöka och vad som faktiskt har undersökts. I denna studie har både primärdata- och
sekundärdata i olika former använts för att öka validiteten. Regnell et al. (2006) menar att
en studie försäkrar sin validitet genom att tillämpa flera olika metoder och
datainsamlingssätt för att säkerställa ett fenomen. Den kvantitativa insamlingen av data på
bolagens styrelsesammansättning och den kvalitativa data som samlats in genom intervjuer
säkerställer därmed validiteten då studien har använt olika datainsamlingssätt. Samtal har
under studien förts med sakkunniga experter i näringslivet vilket ökar validiteten då de
bekräftar den kvantitativa datainsamling som genomförts. Detta kallas ytvaliditet då
datainsamlingsintrumenten från början anses ha hög validitet för att sedan säkerställas
genom samtal med experter inom området (Bryman & Bell, 2011). Tydliga kopplingar och
beskrivningar av syftet samt dess koppling till teorier, metoder, analys och slutsats har ofta
repeterats genom studien. Detta medför att studien direkt mäter vad den syftar till att mäta.
Eftersom den här studien tillämpat tvärsnitts-, kartläggnings- och aktionsmetodik motiveras
validiteten ytterligare då Regnell et al. (2006) styrker att flera olika metoder ökar validiteten.
Det är dock viktigt att poängtera att studien endast är giltig inom de avgränsningar som
upprättats.
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3.9 Metodkritik
Studien har samlat in data på olika sätt vilket har medfört en svårighet att koppla samman
de olika resultaten för att hitta samband. Vad gäller datainsamlingen av de avlistade bolagen
var urvalet för litet för att kunna dra signifikanta samband och slutsatser. En undersökning
av fler bolag hade eventuellt gett ett mer trovärdigt resultat och fler samband hade därför
kunnat dras. Det är däremot svårt att utöka urvalet med avlistade bolag då gränsen på 36
månader har varit viktig att följa. Istället kan gränsen på 36 månader diskuteras och
kritiseras. Det kan diskuteras om bolag som nylistats eller avslistats för 36 månader sedan
kan benämnas som nya och fortfarande relevanta bolag. Kritiken riktas mot att bolag som
nylistats på börsen för 36 månader sedan kan ha arbetat med jämställdheten i styrelsen och
därför inte kan räknas som nya. Valet för studien motiveras då 24 månader istället hade gett
ett mindre antal bolag, vilket i sin tur hade lett till en mindre signifikant och relevant
datainsamling. Förhållandet och skillnaden mellan åren har analyserats och kritik har
därmed förts i analysen.
De intervjuer som genomförts har varit med sakkunniga personer från diverse
valberedningar, en journalist och ett styrelseproffs, men ännu fler synvinklar hade bidragit
till högre trovärdighet. Intervjuer med högt uppsatta i något riskkapitalbolag hade gett en
djupare och mer övergripande empiri, framförallt eftersom respondenterna nämnde
riskkapitalbolag som en bidragande faktor till det icke nådda jämställdhetsmålet. Intervjuer
med riskkapitalbolagen hade bidragit med ett bredare perspektiv i studien och hade då
kunnat leda till en djupare slutsats.
Kritik kan även riktas mot sekundärkällorna som använts för datainsamlingen. Det har i flera
fall uppmärksammats inkonsekvent data. Detta har motverkats i studien genom att hitta
primärkällan och kontrollera mot Holdings databas. Det finns även en risk att bolagen
definierar sina helt oberoende och ägarberoende ledamöter på ett annat sätt än som görs i
den här studien. Det är även viktigt att nämna att varken primär- eller sekundärkällorna
anpassats

för

att

besvara

den

här

studiens

syfte.

Bolagens

redovisning

av

styrelseledamöternas beroendeställning kan också vara inkonsekvent, då klassificeringen av
en ledamots relation till en huvudägare kan vara svår för utomstående att bevisa eller vara
insatt i.
Det finns risker med intervjuer då det kan leda till felkällor då intervjuaren kan influera
respondenten (Bryman & Bell, 2011). Replikerbarheten är svår i intervjuer eftersom
respondenterna är anonyma i studien. Detta har motverkats i studien genom att blanda
kvantitativ och kvalitativ metod då den kvantitativa datainsamlingen istället är helt
replikerbar.
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3.9.1 Källkritik
För att styrka studiens trovärdighet ytterligare är det viktigt att poängtera vikten av källkritik
(Rienecker & Stray Jörgensen, 2014). Källkritik används för att avgöra vilka källor som är
olämpliga för studiens syfte och trovärdighet. Källkritiken är också en avgörande faktor om
olika källor är motsägelsefulla. I vetenskapliga studier är det viktigt att vara kritisk mot alla
källor enligt Rienecker och Stray Jörgensen (2014). De menar vidare att alla källor ska
utvärderas utifrån studiens syfte. Om källorna är tillräckligt underbyggda och hjälper till att
besvara studiens syfte kan de användas för att styrka argument och analyser. Det har varit
viktigt att hela tiden granska de källor som använts i studien för att få tillförlitlig
datainsamling.
Som tidigare nämnt i avsnittet som behandlar sekundärdata har det varit viktigt att i denna
studie använda sakliga böcker och publicerade rapporter, helst av akademiska forskare.
Bolagens hemsidor, årsredovisningar och pressmeddelanden har använts för att samla in
kvantitativa data. Bolagen vill med stor sannolikhet visa upp en bättre bild av sig själva än
vad som faktiskt är sant. Det innebär att flera källor i den här studien har behövt visat samma
resultat innan det använts. Det kan även diskuteras om det går att säkerställa att det inte
finns några mänskliga fel både på hemsidor och annan publicerad information som studiens
datainsamling bygger på. Kritik kan även riktas mot databasen Holdings som i vissa fall visat
fel i sin data där den här studiens datainsamling istället visats överensstämma med bolagens
publicerade information. Därmed kan kontrollen mot Holdings inte heller helt säkerställa
studiens datainsamling.
Kritik kan även riktas mot vissa av de utländska källorna då forskarna kan ha fokuserat på
det samhället och näringslivet som de själva undersöker. Detta innebär att det inte alltid kan
vara överförbart till en svensk studie, vilket även tyder på att materialet inte är skapat för den
här studiens syfte. De äldre källorna som använts kan även kritiseras då de inte heller helt är
applicerbara på studien eftersom de inte har med aspekter som digitalisering och
globalisering.
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4.1 Nylistade bolag
Under perioden 2016–2018 har 69 bolag listats på Stockholmsbörsens Small, Mid och Large
Cap listor. Mer än hälften av dessa återfinns på Mid Cap listan, 22 av 69 bolag på Small Cap
och 11 på Large Cap. I snitt har bolagen 6,45 styrelseledamöter, vilket resulterar i totalt 445
ordinarie ledamöter i de 69 bolagen. På samtliga tre listor utgör män en majoritet i
styrelserna, med 306 manliga ledamöter jämfört med 139 kvinnliga totalt, vilket motsvarar
31,2 procent kvinnor och 68,8 procent män.

Nya bolag på Stockholmsbörsen 2016–2018
Antal bolag

Antal ledamöter

Antal män

Antal kvinnor

Andel kvinnor

Large Cap

11

83

55

28

33,7%

Mid Cap

36

230

160

70

30,4%

Small Cap

22

132

91

41

31,1%

Totalt

69

445

306

139

31,2%

Tabell 4.1 Bolag listade på Stockholmsbörsen, egen sammanställning av data

Bland de 69 bolagen finns det tre kategorier av listningar. Den största är IPO:s, alltså
börsintroduktioner av bolag som tidigare inte varit publika, och i den kategorin återfinns 33
av 69 bolag. Den näst största kategorin med 28 bolag är de som flyttats från First North,
Spotlight eller NGM till Stockholmsbörsen. Den minsta kategorin som innefattar åtta bolag
är avknoppningar från bolag där avknoppningen listats på Stockholmsbörsen.

Anledning till listning av bolag på Stockholmsbörsen 2016–2018
Antal bolag

IPO

Byte från First

Avknoppning

North, Spotlight
och NGM
Large Cap

11

4

1

6

Mid Cap

36

20

14

2

Small Cap

22

9

13

0

Totalt

69

33

28

8

Tabell 4.2 Anledning till listning, egen sammanställning av data
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Under 2016 listades 19 bolag på Stockholmsbörsen. 2017 ökade antalet noteringar till 26 och
2018 listades 24 bolag. I bolagen på Large Cap som listades under 2016 har styrelserna idag
ett snitt på 32,0 procent kvinnor. Motsvarande siffra för 2018 är 34,5 procent. På Mid Cap
har bolagen som listades 2016 i snitt 36,5 procent kvinnor. För Mid Cap bolag listade 2017
är siffran 26,4 procent och bolag listade 2018 har snittet 29,2 procent. På Small Cap har
styrelserna i bolag listade 2016 i snitt 25,0 procent kvinnor. För 2017 är motsvarade siffra
28,0 procent och i bolag listade 2018 är kvinnoandelen 35,5 procent. Slås Small, Mid och
Large Cap samman är kvinnoandelen i bolagen listade 2016 33,6 procent. Motsvarade siffra
för bolag listade 2017 och 2018 är 28,2 procent respektive 32,7 procent.

Figur 4.1 Kvinnliga ledamöter nya bolag, egen sammanställning av data
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4.2 Avlistade bolag från Stockholmsbörsen
Under perioden 2016–2018 har 23 bolag avlistats från Stockholmsbörsens Small, Mid och
Large Cap listor. Elva bolag ingick i Mid Cap, åtta bolag i Small Cap och fyra i Large Cap. I de
23 bolagen fanns vid årsskiftet innan avlistningen totalt 144 styrelseledamöter vilket
motsvarar 6,26 ledamöter per bolag. Andelen kvinnor i styrelserna på de olika listorna
varierar från 17,8 procent till 30,6 procent och resulterar i ett totalt snitt om 25,7 procent.

Avlistade bolag på Stockholmsbörsen 2016–2018
Antal

Antal

Antal män

Antal kvinnor

Andel kvinnor

bolag

ledamöter

Large Cap

4

27

20

7

25,9%

Mid Cap

11

72

50

22

30,6%

Small Cap

8

45

37

8

17,8%

Totalt

23

144

107

37

25,7%

Tabell 4.3 Avlistade bolag på Stockholmsbörsen, egen sammanställning av data

Att ett bolag avnoteras och försvinner från börsen kan bero på flera orsaker. Den vanligaste
anledningen är ett bolag blir uppköpt, vilket i studien var 16 bolag. I två av fallen har bolaget
slagits samman med ett annat bolag och har därför avnoterats. I de sista fem fallen var
anledningen beslut från disciplinnämnden, avlistning på egen begäran eller konkurs.

Avlistade bolag och anledning, på Stockholmsbörsen 2016–2018
Kategori 1
Antal

Uppköp

Kategori 2

Sammanslagning

bolag

Beslut från

Avlistning

Disciplin-

på egen

nämnden

begäran

Large Cap

4

2

1

Mid Cap

11

10

Small Cap

8

4

1

2

Totalt

23

16

2

2

Konkurs

1
1
1
2

Tabell 4.4 Anledning till avlistning 2016–2018, egen sammanställning av data
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De avlistade bolagen har sedan delats in i två kategorier, beroende på den bakomliggande
orsaken till att de avlistats. I kategori ett med de 18 uppköpta och sammanslagna bolagen var
36 av 115 styrelseledamöter kvinnor vid årsskiftet före uppköpet eller sammanslagningen,
vilket motsvarar 31,3 procent. En majoritet av de 18 bolagen återfanns på Mid Cap innan de
avlistades.

Avlistade bolag med anledning av uppköp eller sammanslagning på
Stockholmsbörsen 2016–2018
Antal

Antal

Antal män

Antal kvinnor

Andel kvinnor

bolag

ledamöter

Large Cap

3

22

15

7

31,8%

Mid Cap

10

66

44

22

33,3%

Small Cap

5

27

20

7

25,9%

Totalt

18

115

79

36

31,3%

Tabell 4.5 Avlistade bolag kategori 1, egen sammanställning av data

Bland bolagen i kategori två som avlistats på grund av konkurs, beslut från disciplinnämnden
eller på egen begäran var en av 29 ledamöter kvinna. Tre av de fem bolag återfanns innan
avlistningen på Small Cap och i ett av dessa bolag fanns även den enda kvinnan i kategorin.

Avlistade bolag på grund av konkurs, beslut från disciplinnämnden eller
avlistning på egen begäran på Stockholmsbörsen 2016–2018
Antal

Antal

Antal män

Antal kvinnor

Andel kvinnor

bolag

ledamöter

Large Cap

1

5

5

0

0,0%

Mid Cap

1

6

6

0

0,0%

Small Cap

3

18

17

1

5,6%

Totalt

5

29

28

1

3,4%

Tabell 4.6 Avlistade bolag kategori 2, egen sammanställning av data
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4.3 Fördelning oberoende och ägarberoende ledamöter
Sammanställningen från Swedbank (2018) visar att det är stor skillnad mellan andelen
kvinnliga oberoende och ägarberoende ledamöter. Av alla helt oberoende ledamöter på
Stockholmsbörsen är 42 procent kvinnor och 58 procent män. Motsvarande siffra för de
ägarberoende ledamöterna är 18 procent kvinnor och 82 procent män. I studiens
sammanställning av nylistade bolag framgår att andelen oberoende kvinnliga ledamöter är
44 procent kvinnor. Av de ägarberoende ledamöterna är 3,5 procent kvinnor och 96,5 procent
är män. Bland de bolag som avlistats 2016–2018 var 37,4 procent av de helt oberoende
ledamöterna kvinnor och 7,1 procent av de ägarberoende ledamöterna var kvinnor.

Andel kvinnliga oberoende och ägarberoende ledamöter i bolagsstyrelser på
Stockholmsbörsen
Befintliga bolag

Nya bolag

Avlistade bolag

Oberoende

Ägarberoende

Oberoende

Ägarberoende

Oberoende

Ägarberoende

Large Cap

48,0%

25,0%

47,4%

5,3%

29,4%

28,6%

Mid Cap

45,0%

15,0%

44,4%

3,1%

45,7%

4,5%

Small Cap

33,0%

14,0%

41,2%

3,2%

28,6%

0%

Snitt

42,0%

18,0%

44,0%

3,5%

37,4%

7,1%

Tabell 4.7 Fördelning kvinnor, Swedbank (2018) och egen sammanställning av data

Nedan följer tabeller med fördelningen av manliga och kvinnliga oberoende och
ägarberoende ledamöter i faktiska siffror. 23 ledamöter är beroende gentemot bolaget eller
ledningsgruppen, men inte till ägarna. De är alltså inte med i någon av kategorierna helt
oberoende och ägarberoende. Bland de oberoende ledamöterna är 135 av 307 personer
kvinnor.

Helt oberoende ledamöter på Stockholmsbörsen 2016–2018
Antal

Antal

Totalt antal

Oberoende

Oberoende

bolag

ledamöter

oberoende

kvinnor

män

Large Cap

11

83

57

27

30

Mid Cap

36

230

153

68

85

Small Cap

22

132

97

40

57

Totalt

69

445

307

135

172

Tabell 4.8 Oberoende ledamöter i faktiska siffror, egen sammanställning av data

41

4. Empiri

Bland de ägarberoende ledamöterna i de 69 bolag som listats på Stockholmsbörsen de
senaste 36 månaderna är 4 av totalt 115 styrelserepresentanter kvinnor.

Ägarberoende ledamöter på Stockholmsbörsen 2016–2018
Antal

Antal

Totalt antal

Ägarberoende

Ägarberoende

bolag

ledamöter

ägarberoende

kvinnor

män

Large Cap

11

83

19

1

18

Mid Cap

36

230

65

2

63

Small Cap

22

132

31

1

30

Totalt

69

445

115

4

111

Tabell 4.9 Ägarberoende ledamöter i faktiska siffror, egen sammanställning av data

Delas bolagen in i kategorier beroende på vilket år de introducerades på Stockholmsbörsen,
har bolagen introducerade 2016 44,8 procent kvinnliga oberoende ledamöter och 3,4 procent
kvinnliga ägarberoende ledamöter. Motsvarade siffror för 2017 är 42,7 procent respektive 2,1
procent. I bolag listade 2018 var snittet 44,5 procent respektive 5,1 procent. Variationen
mellan åren är 2–3 procentenheter och är tätt samlade runt det totala snittet.

Figur 4.2 Kvinnliga ledamöter 2016–2018, egen sammanställning av data
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4.4 Intervjuer
Totalt genomfördes åtta intervjuer med personer i näringslivet. De åtta respondenterna
arbetar bland annat på Nordea Funds, Alecta, Länsförsäkringar fonder, Fjärde AP-fonden,
Lannebo Fonder och SEB. Respondenterna är valberedningsrepresentanter, journalister,
huvudägare och styrelseproffs.
Benämning

Befattning

Respondent 1

Ägaransvarig och sitter i nio valberedningar.

Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
Respondent 5
Respondent 6
Respondent 7
Respondent 8

Fondförvaltare och ansvarig för ägarstyrningsenheten.
Respondenten sitter i nio valberedningar.
Fondförvaltare och ansvarig för ägarfrågor. Respondenten
sitter i fem valberedningar.
Chef för ägarstyrning och sitter i elva valberedningar.
VD och arbetar med ägarstyrningsfrågor. Respondenten
sitter i sex valberedningar.
Ansvarig för ägarstyrningsfrågor och sitter i femton
valberedningar.
Redaktör och leder ett team som skriver börsanalyser.
Huvudägare i ett bolag och är styrelseledamot i åtta
styrelser.
Tabell 4.10 Beskrivning av respondenter, egen sammanställning

4.4.1. Svensk kod för bolagsstyrning
Förtroendekommissionen, som leddes av före detta finansministern Erik Åsbrink, mynnade
ut i Svensk kod för bolagsstyrning (Respondent 1). Hälften av respondenterna menar att
Koden ger en referensram till bolag för hur de ska styras och arbeta framåt. Två av
respondenterna förklarar att Koden kom till efter att näringslivet önskat en självreglering och
därmed finns det en press på att bolag följer den. Pressen kommer bland annat från de stora
institutionella ägarna och de bolag som har institutionella ägare följer därmed Koden
(Respondent 4 & 6). Koden medförde att valberedningsarbetet legitimerades då arbetet
tidigare genomfördes av frivilliga nomineringskommittéer (Respondent 1). Koden har vunnit
acceptans under åren efter att den till en början uppfattats som byråkratisk och onödig
(Respondent 3). Om Koden inte följs finns det en risk att politikerna lagstadgar, vilket
näringslivet inte vill (Respondent 5).
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”Du vet också ungefär hur institutioner och andra aktieägare kommer att se på dig
beroende på hur du lever upp till Koden och till rekommendationerna som existerar där.
Det är också ett gemensamt framework och plattform att prata från. Vi pratar samma
språk.” (Respondent 4).
Det är en kombination av egenintresse och yttre påverkan som leder till att bolag följer Koden
(Respondent 1). Normen är att följa Koden vilket leder till att bolag inte vill sticka ut
(Respondent 3). Två andra respondenter menar vidare att Koden leder till struktur, ordning
och reda. De menar även att det handlar om en acceptans och en övertygelse om att Koden
är klok. Koden har blivit accepterad som en utgångspunkt för alla bolag samtidigt som det
inte är stigmatiserat att avvika från den, förutsatt att det finns en förklaring till varför
(Respondent 2).

4.4.2. Styrelsers sammansättning
Bolagsstyrelsers

jämställdhet

är

genom

valberedningen

ägarnas

ansvar

medan

jämställdheten för ledning och organisationen är verkställande direktörens ansvar enligt alla
respondenter. Det är i praktiken extremt sällsynt att stämman röstar ned valberedningens
förslag (Respondent 2 & 5).
”Det är som jag brukar säga, om man ska sätta ihop ett fotbollslag och bara har målvakter.
Då kommer de inte heller göra ett bra spel. Även om det är de bästa målvakterna i världen
så blir det inte bra fotboll utav det.” (Respondent 1)
Blandade erfarenheter och en mix i en grupp är viktigt för att leda arbetet framåt i ett bolag
enligt hälften av respondenterna. De menar även att en blandad grupp innebär
representation av båda könen. Respondent 2 menar att främsta drivkraften bakom
jämställdhet i bolagsstyrelserna är mångfalden av kompetenser och erfarenheter. Genom att
ha mer jämställda grupper blir de mer effektiva och kreativa vilket skapar bättre
förutsättningar för lönsamhet (Respondent 5). För att ta fram potentiella kandidater används
ofta rekryteringsfirmor då de etablerade och potentiella kvinnliga kandidaterna redan har
många uppdrag (Respondent 6). Bolagen på börsen kritiseras för att de tar in för få kvinnliga
ledamöter men nästan alla tackar nej till de uppdrag som de blir tillfrågade om (Respondent
6).
”Där beställer vi att det ska vara kvinnliga kandidater. Men jag menar, vi får nej utav
mellan 80 och 100 procent av kvinnorna vi tillfrågar” (Respondent 6).”
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4.4.3. Påtryckningarnas ursprung
Mer än hälften av respondenterna anser att ursprunget till påtryckningarna kommer från
politikerna som drivit frågan om en könskvoteringslag. Margareta Winberg, före detta
jämställdhetsminister, började diskutera frågan och det var katalysatorn (Respondent 1 & 8).
Respondent 4 menar att påtryckningarna inte bara kommer från politikerna utan att
jämställdhetsfrågan i styrelserna även är en social och näringslivsdriven fråga. Vidare menar
respondent 8 att det är den massmediala debatten och hotet om en kvoteringslag som idag
driver diskussionerna mest. Respondent 3 är enig och menar att fokuset på
jämställdhetsfrågan kommer från hotet av könskvoteringslagen. Jämställdheten har ökat
över tid men ökningen har avstannat enligt respondent 5. Ägarstyrningsgrupperna på de
stora institutionerna diskuterar jämställdhetsfrågan flitigt enligt flera av respondenterna.
”Det kanske behövs lite skrämsel från politikerna igen för att man ska ta ett ordentligt
riktigt nytt tag.” (Respondent 5).
Respondent 5 har en annan synoch menar att frågan grundar sig i människors kunskap och
sunda förnuft. En blandning av kön är en viktig förutsättning för bolagens utveckling. Vid
rekryteringsarbetet av manliga potentiella styrelsekandidater kommer de bäst lämpade
männen snabbt att vara för upptagna. Istället för att fortsätta leta bland de mindre
kompetenta männen menar respondent 5 att det ligger i allas intresse att utforska toppskiktet
av kvinnor. Två av respondenterna menar att den allmänna trenden i samhället går mot en
ökad jämställdhet och att det är en del i grundarbetet för jämställda styrelser. Respondent 7
förklarar det som en norm och en tidsanda.
Styrelsearbetet är något helt annat idag än för 20 år sedan, då var det en herrklubb där alla
styrelseledamöter hade väldigt många uppdrag. Idag är det svårt att vara verkställande
direktör och ha fem styrelseuppdrag samtidigt (Respondent 3 & 6).

4.4.4 Valberedningarnas arbete för jämställda styrelser
Valberedningar arbetar enligt hälften av respondenterna likadant med jämställdhetsarbetet.
Däremot menar respondent 3 att Private Equity bolag och familjeägda bolag kan ha en annan
inställning i valberedningsarbetet än institutioner. Respondent 5 anser att valberedningar
arbetar på lite olika sätt med jämställdhetsfrågan och menar att om man vill göra en
förändring bör man tänka nytt. Huvudägarnas representanter i valberedningarna har enligt
respondent 6 en annan agenda och inställning än övriga ägarrepresentanter.
”Det som är viktigt när man ska förändra någonting, är ju att om man gör likadant som
man alltid har gjort, då blir det likadant som det alltid har varit.” (Respondent 5).
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Processen börjar med en kartläggning av de professioner, erfarenheter och den kunskap som
behövs i styrelsen. När kriterierna är bestämda börjar arbetet med att hitta potentiella
kandidater, bland såväl kvinnor som män, som matchar profilen (Respondent 1 & 3). I bolag
med en tydlig huvudägare har det oftast skett ett förarbete vid val av ny styrelseledamot.
Huvudägarens förslag på efterträdare blir någon inom ramen för den kravprofil som speglar
den lämnande styrelseledamoten (Respondent 2). Hälften av respondenterna nämner
faktorn att potentiella kandidater till en styrelse borde ha tidigare erfarenhet som
verkställande direktör, lett en stor mängd människor eller haft finansiellt ansvar. Andra
hälften av respondenterna menar istället att om valberedningarna endast letar efter tidigare
verkställande direktörer till styrelseuppdrag är det oundvikligt att urvalet kommer att bestå
av fler män, vilket gör att valberedningarna måste tänka annorlunda. Det gäller både män
och kvinnor då det finns kompetens bland båda könen även om personen inte varit
verkställande direktör (Respondent 5 & 8). De kvinnor som har den kravprofil som
efterfrågas får för många förfrågningar om styrelseuppdrag vilket kan leda till att de inte
klarar sina operativa arbeten, ett problem som förstås delas med män i samma position
(Respondent 6). Sammansättningen av en styrelse borde bestå av rådgivningstyper blandat
med personer med erfarenhet av att vara högt uppsatt chef eller verkställande direktör
(Respondent 7). Oavsett kön skulle en styrelse prestera bättre om den till viss del består av
rådgivningstyper och inte bara verkställande direktörer (Respondent 7).
”Det som är viktigt är det jag sa att vinkla om glasögonen för att hitta kvinnor, för man
måste tänka att kvinnor finns inte på VD-befattningar.” (Respondent 5).
Om styrelsen har för få kvinnor för att nå 40 procent är det en fördel att vara kvinna när
valberedningen ska nominera personer till styrelsen (Respondent 1). Om det är två personer
med identisk bakgrund och det enda som skiljer dem åt är kön, då väljs kvinnan in menar
respondenten vidare. Vid användning av rekryteringsfirmor för att hitta potentiella
kandidater till en styrelse ska listan bestå av personer av båda könen (Respondent 2).
Respondent 5 menar att valberedningarna har ett stort inflytande på jämställdhetsarbetet i
styrelserna. För att kunna påverka styrelsesammansättningen måste institutionen eller
ägaren man representerar vara tillräckligt stor för att vara en del av valberedningen. Det är
en låg andel kvinnor i valberedningarna, vilket kan vara en anledning till varför arbetet inte
går lika snabbt som önskat (Respondent 5). Respondent 6 menar istället att det är en
ickefråga då alla ägarrepresentanter kommer att arbeta för jämställdhetsfrågan då
påtryckningen kommer från ägaren, vare sig valberedningsrepresentanten är man eller
kvinna.
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4.4.5 Skillnaden i utbud av kandidater
Utbudet av potentiella kandidater skiljer sig mycket från bransch till bransch och det är
exempelvis svårt att hitta kvinnor i tung industri enligt majoriteten av respondenterna. Det
är enligt respondent 2 mycket enklare att hitta män som potentiella kandidater. Tre av
respondenterna menar att kvinnliga svenska kandidater hittas enklast inom IT, finans,
revision, ekonomi, retail och det är en väldig överrepresentation av kvinnor inom HR. Utåt
sett är det exempelvis en väldigt bra mix av båda könen på KTH, men vid närmare analys är
det fortfarande män som går de mer ingenjörsinriktade linjerna (Respondent 1). De som
sedan blir styrelseledamöter är inte specialisterna utan exempelvis de med säljbakgrund som
blir chefer på marknadsavdelningarna enligt tre av respondenterna.
Respondent 3 och 6 menar att styrelsers jämställdhet har fått ett stort fokus men att den stora
problematiken ligger i jämställdheten i ledningsgrupper och längre ner i organisationen. Det
grundläggande problemet är att det finns få kvinnor i chefspositioner (Respondent 6). Om
denna skevhet finns i alla nivåerna är det svårt att få balans högst upp (Respondent 2,3 & 7).
Respondent 2 och 3 menar att det är nerifrån arbetet måste börja.
”99,99% av alla kvinnorna i Sverige kommer inte uppleva att de lever ett mer jämställt
liv för att det är fler kvinnor i börsbolagsstyrelser. ” (Respondent 7).
De stora bolagen är medvetna om problematiken kring den låga andelen kvinnor i
ledningsgrupp och i chefspositioner medan de små och medelstora inte har en lika stor
ledningsgrupp att åstadkomma förändringar i (Respondent 6).

4.4.6 Uppfattning av jämställdheten på Stockholmsbörsen
Nedan visas en sammanställning av respondenternas uppfattning av könsfördelningen.

Respondenternas uppfattning av andelen kvinnor i bolag på Stockholmsbörsen
Befintliga bolag

Nya bolag

Avlistade bolag

Respondent 1

18%

13%

10%

Respondent 2

31%

25%

35%

Respondent 3

37%

30%

37%

Respondent 4

35–39%

<20%

27–32%

Respondent 5

32%

>32%

-

Respondent 6

33–35%

20–25%

33–35%

Respondent 7

25–30%

35–40%

<35–40%

Respondent 8

25%

25%

-

Datainsamling

34%

31%

26%

Tabell 4.11 Respondenternas uppfattning, egen sammanställning av data

47

4. Empiri

Hälften av respondenterna var positivt överraskade av fördelningen i de nya bolagen.
Respondent 5 är istället förvånad att det var lägre än förväntat. Majoriteten av
respondenterna ansåg att det var svårt att ha en uppfattning om de avlistade bolagen, men
de blev förvånade över den lägre andelen kvinnor än i de befintliga bolagen. Enligt
respondent 3 kan det inte vara många Large Cap bolag som avlistats. Om de mogna bolagen
räknas bort kategorin nya bolag skulle snittet var lägre enligt respondent 4.
I Large Cap och Mid Cap bolag är det ett större institutionellt ägande som är medvetna om
Koden och Kollegiets mål, vilket gör dem mer jämställda än Small Cap (Respondent 3 & 8).
Bolag som befinner sig på andra listor än Stockholmsbörsen kan ha en sämre fördelning för
att ägaren som startat bolaget sitter i styrelsen (Respondent 5). Fler män noterar sina bolag,
vilket skulle kunna vara en förklaring enligt respondent 5, 7 och 8. Bolag har ofta
dysfunktionella styrelser vid notering, då flera ledamöter från Private Equity bolag är kvar i
styrelsen (Respondent 2 & 3). När notering sedan närmar sig fylls det på med oberoende
ledamöter (Respondent 2). Respondent 7 menar istället att när bolag noteras är
jämställdhetsfrågan med i diskussionen men bolagen prioriterar inte frågan eftersom att det
finns andra viktigare krav vid börsnotering. Det är vanligare med ägare av kött och blod i
Small Cap än i Large Cap och om det finns en skevhet i könsfördelningen i styrelser är den
skevheten ännu större i huvudägarskap (Respondent 2). Det är väldigt mycket män som
väljer sina betrodda vänner och kollegor till styrelsen, som även de är män (Respondent 2).

4.4.7 Könskvoteringslag
Sex av åtta respondenter gillar inte lagstiftning i den här typen av frågor. Respondent 3 är
likgiltig i kvoteringslagsfrågan medan respondent 5 tillhör de som inte är rädd för en
kvoteringslag utan ser det som ett effektivt sätt att snabbare nå jämställdhet. Respondent 8
tror inte att en lag hade märkts av särskilt mycket, då det främst hade påverkat mindre bolag
där frågan inte ännu prioriterats lika högt som i de stora bolagen. Andelen kvinnor i
styrelserna hade ökat men effekterna av en lag är oförutsägbara (Respondent 3). Alla
respondenterna är dock överens om att det hade varit bäst att lyckas nå jämställdhetsmålet
utan att införa en lag.
”Jag tror bara att när man pratar om lagstiftning, då skjuter man med en hagelbössa mot
ett problem som kanske inte motiverar den approachen, för att det finns en otrolig
institutionell förståelse och tryck i den här frågan.” (Respondent 4).
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Grunden i frågan är vem lagstiftningen görs för (Respondent 1). Bolag måste vid en viss
storlek ha en jämställdhetsplan och enligt respondent 1 skickas dessa in, men ingen har tid
att kontrollera dem. Respondent 1 menar vidare att det då är meningslöst, att lagar är till för
ordning och reda men att den här frågan ska vara upp till ägaren och bolaget. Enligt två av
respondenterna hade det blivit olyckligt för alla med en könskvoteringslag. Risken är att
kvinnor känner sig inkvoterade och inte valda för att de faktiskt bidrar på samma sätt som
övriga ledamöter (Respondent 2 & 6).

4.4.8 Påverkningar från en könskvoteringslag
Om två styrelseledamöter endast väljs på grund av kön tror respondent 2 och 7 att det
kommer att påverka styrelsearbetet negativt i och med att de övriga styrelseledamöterna vet
om situationen. Däremot menar respondent 2 att om en man lämnar en styrelse är siktet
inställt på att ersätta honom med en annan man, vilket istället är ett bra tillfälle att byta ut
personen mot en kvinna.
Styrelsens sammansättning och arbete kan påverkas om de inkvoterade ledamöterna är
mindre motiverade i arbetet och enligt respondent 7 skulle detta kunna ske om de tillhör en
liten grupp människor som inte behöver konkurrera om platserna. Detta kan vara ett resultat
av att välja in kvinnor genom kvotering. Om en kvinna lämnar en styrelse är det fokus på att
hitta en kvinnlig ersättare, vilket kan vara en svår uppgift (Respondent 6).
Rekryteringsprofilen hade blivit tydligare vid införandet av en kvoteringslag (Respondent 3).
Valberedningarna hade enligt två av respondenterna kunnat hitta tillräckligt kvalificerade
kvinnor till bolagsstyrelser om en kvoteringslag hade införts.
Jämställdheten är inte ett problem för Large Cap då de är på god väg, utan problemet ligger
i de små bolagen enligt fem av åtta respondenter. Det kan vara bättre att se frågan från en
aggregerad nivå än på det enskilda bolaget (Respondent 4). Det är viktigt att poängtera att i
en styrelse byts det oftast ut max en person per år, vilket leder till att arbetet tar tid
(Respondent 2 & 4). Det innebär enligt respondent 4 att jämställdheten i styrelserna kommer
att lösa sig med tiden. De små bolagens ägare vill ha personer de känner i styrelserna
eftersom bolaget är deras livsverk och privata förmögenhet. En kvoteringslag hade blivit
tuffare för dem än för de större bolagen (Respondent 6 & 8).

4.4.9 Huvudägarnas val av styrelseledamöter
”En huvudägare prioriterar alltid vid val av representant att ha någon som man är
förtrogen med” (Respondent 1).

49

4. Empiri

Vissa huvudägare vill själva sitta i styrelsen, alternativt en familjemedlem eller någon annan
som står huvudägaren väldigt nära menar respondent 1, 2 och 3. Enligt respondent 4 och 5
beror huvudägarens val av styrelseledamot på hur huvudägaren är som person. En del är
öppensinnade och kan tänka sig att arbeta med personer de inte känner medan andra är mer
negativt inställda till det (Respondent 5). Respondent 3 menar istället att det är en person i
nätverket som väljs vid rekryteringstillfällena. Det har hänt att arbetsgivaren som respondent
3 representerar har lämnat både valberedningar och ägarskap i bolag på grund av att
huvudägaren arbetat utan hänsyn till de andra ägarna. Valberedningarna bör arbeta med att
påverka huvudägarnas val av styrelseledamot. Lyhördheten varierar men de flesta
huvudägarna är öppna för diskussioner (Respondent 5). I de bolag där respondent 4
representerar huvudägaren är jämställdhetsfrågan lika mycket i fokus som i de
valberedningar där hen inte är ordförande.
“Vi säger såhär om valberedningar; det är både en skyldighet och ett privilegium.
Skyldighet i att vi vill att det ska vara en fungerande aktiemarknad och bolagsstyrning.
Privilegium på sättet att man har möjligheten och vara med och påverka.” (Respondent 3)

4.4.10 Valberedningarnas påverkan på huvudägarna
Ägarna

har

genom

valberedningarna

stort

inflytande

i

huvudägarens

val

av

styrelserepresentant då det finns A- och B-aktier och många gånger har huvudägaren mycket
röster men inte lika mycket kapital (Respondent 1). Om tre av fem personer i en valberedning
representerar institutionella ägare och inte accepterar kandidaten, då lyssnar huvudägaren
menar tre av respondenterna. Det händer ofta att institutionerna säger nej till en ledamot
som huvudägaren föreslagit (Respondent 6). Andelen inflytande i valberedningen har enligt
respondent 3 direkt koppling till hur stort ägande valberedningspersonen representerar.
Även om alla i valberedningen kan framföra sin åsikt är det största ägaren som har mest
inflytande (Respondent 3 & 4). Respondent 2 har aldrig ifrågasatt generationsskiften i
företag och dess styrelse. Om huvudägaren önskar ta in sina barn eller syskonbarn kan inte
de institutionella ägarna påverka könet på personen som tas in (Respondent 2).
Generationen väljs in på andra preferenser än andra styrelseledamöter och ofta utan
erfarenhet (Respondent 2). Huvudägaren har ofta tre kandidater klara vid första
valberedningsmötet om de vet att någon ska lämna styrelsen. Sedan kommer de andra
valberedningsledamöterna med förslag fyra och fem (Respondent 2). Respondent 2 menar
att om en huvudägare väljer en potentiell kandidat, opponerar sig inte de andra
valberedningsledamöterna. En viktig faktor som flera av respondenterna nämnde var att de
som institutioner inte tillsätter egna ägarberoende styrelseledamöter.
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4.4.11 Uppfattning av könsfördelning bland ledamöterna
Nedan visas en sammanställning på respondenternas uppfattning på könsfördelningen
bland ägarberoende och oberoende ledamöter.
Respondenternas uppfattning av andelen oberoende kvinnor och andelen ägarberoende
kvinnliga ledamöter i bolag på Stockholmsbörsen
Befintliga bolag

Nya bolag

Avlistade bolag

Oberoende

Ägarberoende

Oberoende

Ägarberoende

Oberoende

Ägarberoende

Respondent 1

40%

15%

40%

20%

-

-

Respondent 2

40%

3%

40%

2%

30%

2%

Respondent 3

40%

35%

35%

25%

30%

25%

Respondent 4

37%

<20%

35%

<15%

30%

<15

Respondent 5

70%

10%

-

-

-

-

Respondent 6

40%

25–30%

<40%

<25–30%

-

-

Respondent 7

50%

10%

50%

<10%

30%

7–8%

Respondent 8

Högst

Lägre

-

-

-

-

Datainsamling

42%

18%

44%

3%

37%

7%

Tabell 4.12 Respondenternas uppfattning, egen sammanställning av data

Respondent 1, 3, 4 och 7 blev förvånade över den låga andelen kvinnliga ägarberoende
ledamöter i de nya och avlistade bolagen på börsen. Respondent 4 reagerade starkt på den
data som framställts i studien som bekräftar hens uppfattning att nya bolag drar ner snittet.
Samtidigt blev respondent 2 och 7 förvånade över den enligt dem höga andelen kvinnliga
ägarberoende ledamöter i de befintliga bolagen. De menar att det inte uppfattas som att en
av fem ägarberoende ledamöter är kvinnor i de befintliga bolagen på börsen. En förklaring
till att familjeägda bolag är mer jämställda kan vara att familjer vanligtvis består av häften
män och hälften kvinnor (Respondent 7).

4.4.12 Bakomliggande faktorer
Respondent 5 förklarar att när bolag ökar i storlek och får ett mer utspritt ägande kommer
institutionerna att rätta till fördelningen. Bolag med starka huvudägare tenderar att ha
ledamöter som de känner i styrelsen (Respondent 6). En förklaring till att det är en jämnare
könsfördelning bland de ägarberoende ledamöterna i de befintliga bolagen kan bero på att
några av investmentbolagen som är stora ägare har kvinnor i sina ledningsgrupper, som
sedan placeras i styrelserna (Respondent 2). Problemet är den låga andelen kvinnliga
ägarberoende ledamöter, vilket leder till frågan om vilka ägarna är (Respondent 3 & 4). Dessa
är

investmentbolag,

Private

Equity

bolag

eller

familjer.

Private

Equity

och

investmentbolagen har i huvudsak manliga anställda som representeras i styrelserna
(Respondent 3 & 4).
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”Det är fler män som äger företag och när de sen noterar företagen på börsen så sitter de i
styrelsen, så jag skulle vilja säga att det är samhället som speglas. ” (Respondent 5).
Data som samlats in till den här studien bekräftar enligt respondent 1, 6 och 7 att det är män
som tar sina bolag till börsen, och för att bli börsvänliga tar de in kvinnor som därmed blir
oberoende. Bolag som går till börsen grundas vanligtvis av män vilket kan vara en anledning
till att andelen kvinnliga ägarberoende ledamöter är låg enligt hälften av respondenterna.
Män och deras manliga vänner startar bolag, för att sedan bli beroende ledamöter när de
sitter i styrelserna (Respondent 5 & 8). Män och kvinnor fokuserar på olika saker och kvinnor
bör våga ta sina bolag till börsen och tänka större (Respondent 5 & 8). Det kan samhället och
skolan påverka genom att hjälpa människor att tänka annorlunda. Detta skulle göra en större
andel ägare till kvinnor och det skulle göra skillnad med en gång i bolagsstyrelsernas
jämställdhet (Respondent 5).
Riskkapitalister struntar i jämställdhetsfrågan vilket är ett resultat av att börsens regler inte
är tillräckligt omfattande (Respondent 1). Däremot menade respondent 7 att stora
kapitalägare kan ha kvinnliga anställda som representeras i de bolagsstyrelser som kommer
till börsen, men att den kvoten av kvinnliga representanter är för liten. Börsen bör kunna
säga att bolag inte får gå till börsen utan att ha minst 40 procent av båda könen
representerade i styrelsen (Respondent 1 & 3). Genom att ha jämställdhetsfrågan som en del
av listningskravet skulle press sättas på alla som går till börsen och ansvaret skulle inte ligga
lika mycket på de stora institutionerna (Respondent 1 & 3).
Sex av åtta respondenter anser att det totala jämställdhetssnittet på börsen är viktigast; om
en ledamot är oberoende eller ägarberoende spelar mindre roll. Två av respondenterna tycker
inte att andelen ägarberoende kvinnor är irrelevant, men påpekar också att det inte är något
som kan förändras genom lagstadgning. En styrelse ses som en helhet och oavsett om en
ledamot är ägarberoende eller inte ska alla aktieägare representeras. Bestämmanderätten
hos den ledamot som representerar den största ägaren är inte större än någon annans anser
respondent 1, medan respondent 7 och 8 menar att de största ägarnas röst tveklöst väger
tyngre i en styrelse. Om en grundare och styrelseledamot sitter på 10 procent av aktierna i ett
bolag och ett förslag för utveckling av bolaget diskuteras kommer den stora ägaren alltid att
rådfrågas medan en ledamot utan aktier inte kommer ha lika stor talan (Respondent 7 & 8).
” Man lyssnar mycket på ägarna, för det är ju dom som ska upp med pengar.” (Respondent
8)
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4.4.13 Utvecklingsmöjligheter för att nå jämställda styrelser
Respondent 6 framhåller att det totala snittet kommer att öka om andelen kvinnliga
ägarberoende ledamöter ökar. Dock har huvudägarna inget intresse av att byta ut sina
representanter enligt respondent 6 och 7. Detta leder till att de institutionella ägarna får
kompensera med en högre andel kvinnliga oberoende ledamöter menar tre av
respondenterna. Huvudägaren och deras representanter kommer alltid att rådfrågas i alla
frågor, då det inte går att köra över någon som äger en stor del av bolaget (Respondent 1).
Fördelningen mellan oberoende och ägarberoende ledamöter kan bli mer jämställd om
urvalet blir bättre genom att ha en bättre könsfördelning längre ned i organisationen
(Respondent 2 & 3). Fördelningen mellan män och kvinnor i ägarberoende position bör
kunna vara mycket bättre i den andra generationen än vad den första generationen är i de
familjeägda bolagen (Respondent 2).
” Jag sitter i någon valberedning där vi har fyra stycken som är representanter för
huvudägarna och vi har tre andra ledamöter. Jag menar, bland dem är det två kvinnor och
en man. Vi har ingen större möjlighet att påverka totalen, eftersom de där fyra platserna
som huvudägarna har, där sitter det bara män.” (Respondent 6)
Huvudägare känner förmodligen lika många kvinnor som män men inte på lika höga
positioner (Respondent 1). Huvudägarna prioriterar framför allt erfarenhet och är därför inte
lika måna om jämställdhetsarbetet (Respondent 1). Bolaget är som ett barn för grundaren
och för att en grundare ska byta bort sig själv från styrelsen skulle det vara som adoption, för
att få en mer jämställd styrelse. Det kommer ingen grundare vilja göra hur stort fokus eller
tryck det än blir på jämställdhetsfrågan enligt respondent 7. Ett sätt att öka andelen
ägarberoende ledamöter är att få massmedia att uppmärksamma att det är huvudägarna som
drar ner det totala snittet (Respondent 6).
Det har skett en förändring bland ägarfamiljerna. Den här generationen väljer in både döttrar
och söner, medan den tidigare generationen endast valde in sina söner (Respondent 3 & 5).
Respondent 3 tror vidare att huvudägarna och styrelserna inte är medvetna om fördelningen
av ägarberoende ledamöter. Om det hade varit tydligt att huvudägarna är en stor del av det
problemet hade de känt sig mer angelägna att bidra. Däremot menar respondent 6 att
huvudägaren i de bolag som har en lägre andel ägarberoende ledamöter är medvetna om
situationen, men att de inte bryr sig om konsekvenserna. Huvudägarna vill ha de personer
de vill ha, oavsett kön (Respondent 6). Allmänheten är inte medveten om den låga andel
kvinnliga ägarberoende ledamöter (Respondent 6).
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”Det är på samma sätt som att det inte är sonen som ärver kungakronan i Sverige
längre. Vi har en annan successionsordning. Därför tror jag att det kommer uppstå
jämställdhet.” (Respondent 3)

4.4.14 Åtgärder för att nå Kollegiets mål
Respondent 1 menar att det handlar om viljan hos ägarna och att kompetens finns. Det hade
inte varit fördelaktigt att göra som Norge där flera kvinnor blivit styrelseproffs tidigt i sina
karriärer. Efter ett antal år när det är dags att förnya styrelsen är ledamoten betydligt mindre
attraktiv för nya uppdrag, på grund av att ledamoten inte jobbat operativt på många år
(Respondent 1 & 4). På endast fem år är i princip hela ditt nätverk borta enligt båda
respondenterna.
Långsiktigt tror respondent 1 att det kommer vara en snabbare genomströmning i styrelserna
och att det kommer att vara fem år jämfört med tio år som det är idag. Det som kommer att
ändra viljan att ta in fler kvinnor i styrelserna är positiva erfarenheter (Respondent 1). Ett
alternativ kan vara att ha ett listningskrav för nya bolag, men det riskerar att bli svårt för de
mindre bolagen som tar sig till börsen (Respondent 2). Om något ska regleras kanske någon
form av noteringskrav, inkluderat listbyten, kan vara relevant (Respondent 3 & 4). Det
kommer heller inte bli någon dramatisk förändring då endast 10–15 bolag noteras varje år
(Respondent 2). Det pågår även diskussioner kring styrelsens storlek och om en man kan
plockas bort helt och inte ersättas av en annan man, vilket skulle ge effekt på det totala snittet
(Respondent 2 & 6). Respondent 6 menar också att en ökning i styrelsens antal kan leda till
att dynamiken och styrelsens arbete försämras.
En effekt som kan leda till att Kollegiets mål uppnås är att de mäktigaste institutionerna och
privatpersonerna kan gå ut och säga att de endast godkänner minst 40 procent av vardera
kön i de bolag de arbetar med och investerar i. Det skulle kunna skapa en norm som sedan
kommer att eftersträvas av alla bolag på börsen (Respondent 7).
En förbättring av jämställdheten i ledningsgrupper och av kvinnor i chefspositioner kan göra
en väldig nytta för valberedningarnas framtida arbete enligt tre av respondenterna. När hotet
om kvoteringslag först kom skedde störst förändringar i jämställdhetsfrågan (Respondent 5).
Respondent 5 uttryckte även besvikelsen över den avtagande utvecklingen det senaste året
och att bolag på börsen måste skärpa sig om Kollegiets mål ska uppnås. Annars behövs en
lag enligt Respondent 5.
” Väljer vi stofilen hellre än den moderna tänkaren? Det är en inställningsfråga tror jag.”
(Respondent 1)
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5.1 Institutionella ägarnas påverkan på styrelsens sammansättning
Det högsta beslutsfattande organet i ett bolag är bolagsstämman (Aktiebolagslagen). På
bolagstämman har aktieägarna direkt inflytande på valet av styrelseledamöter. De potentiella
kandidaterna nomineras av valberedningen som består av representanter från de största
ägarna. Därmed har de största ägarna stort inflytande och till viss del full bestämmanderätt
i valet av styrelseledamöter till bolaget. Detta innebär att de stora ägarna direkt påverkar
jämställdhetssnittet vid valet av styrelseledamöter.
De flesta stora institutionella ägarna upprättar en ägarstyrningsrapport varje år, vilket
innebär att CSR-arbetet ska undersökas och analyseras. I ägarstyrningsrapporten är
jämställdhetsfrågan i styrelsen en viktig del. Bolag som har stora institutionella ägare får
därmed verksamheten och jämställdheten granskad genom ägarstyrningsrapporten, vilket
bör leda till en fortsatt utveckling av jämställdhetsarbetet både längre ner i organisationen
och i styrelsen. Dessutom finns krav på alla publika bolag att upprätta en
bolagsstyrningsrapport varje år, för att redogöra för hur bolaget styrs. Principer för
bolagsstyrning som tillämpas, en insynslista över största ägare och styrelsens
sammansättning är exempel på saker som måste finnas med i bolagsstyrningsrapporten.
Deegan (2002) menar att det är viktigt att informera intressenterna om principer för
bolagsstyrning för att minska legitimitetsgapet. Detta görs genom upprättandet av den årliga
bolagsstyrningsrapporten som styrelsen ansvarar för, vilket innebär att legitimitetsgapet
kommer att fortsätta minska vid tydligare bolagsstyrningsrapporter. Detta visar på de
påtryckningar som kommer från samhället genom årsredovisningslagen för att arbeta mot
mer jämställda styrelser. Stora bolag som påverkas av publik exponering har visat sig
benägna att följa den praxis som råder inom CSR generellt, och som en följd av detta har ökat
andelen kvinnor i sina styrelser för att undvika negativ publicitet. Detta för att motverka
missnöje från aktieägare, kunder och andra intressenter som påverkas av bolagets agerande.
Missnöjda kunder leder till minskad försäljning, vilket i sin tur missgynnar aktieägare och
långivare då bolagets värde är kopplat till dess lönsamhet.
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5.2 Kodens påverkan på börsnoterade bolag
Den svenska modellen för bolagsstyrning utgår både från aktiebolagslagen och Koden.
Sveriges lagar och självregleringar för bolag leder till ett visst beteende bland bolagen då de
måste förstå värdet i att följa dem. Detta kan förklaras genom den regulativa pelaren i den
institutionella teorin som menar att bolag bör förstå varför de ska följa vissa lagar och regler
för att göra det (Treviso et al., 2007). Aktiebolagslagen följs av bolagen av självklara skäl då
de kan bli åtalade och få betala skadestånd i de fall de inte gör det (Aktiebolagslagen).
Respondenterna har tydligt förklarat att Koden följs av flera anledningar: på grund av yttre
påtryckningar från exempelvis aktieägare, att det är en norm att följa Koden och att Koden
leder till struktur samt ordning och reda. En anledning att följa Koden är en förväntan från
investerare, institutionella och privata aktieägare samt företagskunder att följa den. Detta
förklaras av DiMaggio och Powell (1983) som isoformism och det kopieringsfenomen som
innebär att olika institutioner tenderar att kopiera varandra för att inte sticka ut. Det kan
tydligt förklara varför Koden följs av bolag på börsen. Om Koden inte efterföljs kan företag
vänta sig missnöje från investerare i form av mindre välvilja vilket kan leda till att aktieägare
vill byta ut styrelsen till ledamöter som vill följa Koden. Företagskunder kan också dra sig för
att göra affärer med företag som inte följer Koden, vilket ytterligare ökar incitamenten att
följa självregleringssamlingen. Slutsatsen av detta är att koden har en direkt inverkan på
jämställdheten i styrelser då den stipulerar riktlinjer som förespråkar god bolagsstyrning
vilket inkluderar en ökad jämställdhet. Det finns därmed tydliga incitament för bolag att följa
koden.
Det kognitiva legitimitetsgapet syftar enligt Suchman (1995) till den legitimitet som tas för
given av allmänheten, som att följa aktiebolagslagen och även Koden. Om Koden inte följs
ska förklaring till det även redovisas. Detta legitimitetsgap uppfattas vara uppfyllt då bolag
som varken följer lagen eller Koden uppmärksammas, något som också kan leda till
konsekvenser. Koden upprättades ursprungligen enligt respondenterna som ett önskemål
från näringslivet för att sätta press på bolag att följa någon form av norm. Detta innebär att
Koden ger en referensram som tydligt visar hur bolag ska arbeta. Till en början uppfattades
Koden som byråkratisk och onödig medan det nu ligger i bolagens egna intressen att följa
den. Bolag vill inte sticka ut och väljer därför att följa Koden, vilket väl passar in i det
kopieringsfenomen

som uppkommer när bolag ska följa samhällets normer

i

legitimitetsteorin enligt DiMaggio och Powell (1983). Det kontinuerliga hotet om lagstiftning
påverkar även bolagens vilja att arbeta för Kodens restriktioner. Bolagens vilja att följa Koden
går i linje med Kollegiets (2018a) åsikt att det är ett gemensamt ansvar att göra
självregleringen effektiv. Koden är en vägledning för hur en organisation ska arbeta enligt
DiMaggio och Powell (1983), vilket förklaras av den normativa pelaren i den institutionella
teorin.
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5.3 Valberedningarnas påverkan på styrelsens sammansättning
Pragmatisk legitimitet innebär att intressenters åsikter och normer täcks. Intressenter i den
här studien är aktieägarna, Kollegiet och politikerna. Det ligger i aktieägarnas intresse att
bolagen följer Koden och även de riktlinjer som Kollegiet ansvarar för. Det ligger även i
aktieägarnas intresse att bolag fortsätter att utvecklas och blir mer lönsamma. Det
legitimitetsgap som har uppstått mellan aktieägarnas och politikernas åsikter kring
jämställdhetsfrågan handlar om vad som är bäst för bolaget. Valberedningarna arbetar för
att hitta den erfarenhet och kompetens som behövs i en bolagsstyrelse. Enligt
respondenterna hade det varit förödande att inte få välja ledamöterna baserat på kompetens
och erfarenhet utan istället tvingas till andra val på grund av krav på kön, vilket är orsaken
till att legitimitetsgapet har uppstått. Jämställdhetsfrågan diskuteras enligt respondenterna
flitigt i valberedningsarbetet och när jämställdhet i styrelsen går att uppnå utan att det
påverkar verksamheten negativt genomförs det. Respondenternas bild är också att det inte
skulle påverka majoriteten av bolagen nämnvärt, men påverka vissa typer av bolag i vissa
branscher negativt. Krav på inkvotering skulle enligt respondenterna i vissa fall ha en negativ
inverkan på styrelsens sammansättning. En kandidat av det underrepresenterade könet hade
med en könskvoteringslag kunnat väljas in utan lika höga krav på kompetens och erfarenhet.
Detta hade kunnat hämma bolagets lönsamhet, utveckling, styrelsens dynamik samt samlade
kompetens, vilket i sin tur påverkar bolagets alla intressenter.
Legitimitetsgapen och den institutionella teorins pelare förklarar samhällets påtryckningar
på bolag och deras jämställdhet i styrelserna. Påtryckningarna har en positiv påverkan på
trenden när det gäller mer jämställda styrelser. Detta innebär att påtryckningarna bör
fortsätta komma från samhället, politikerna och från ägarna.

5.4 Analys av en svensk könskvoteringslag
Respondenterna var eniga om att arbetet för jämställda styrelser ursprungligen kom från
politikerna som drivit könskvoteringslagsfrågan. Frågan kommer ursprungligen även från
sociala normer och från näringslivet samtidigt som den grundar sig i människors kunskap
och sunda förnuft. Dowling och Pfeffer (1975) menar att legitimitet endast uppnås när de
sociala normerna och organisationens sociala värderingar sammanfaller. Det tycks finnas
klara samband mellan Margareta Winbergs diskussioner kring könskvoteringslag och
bolagens arbete för mer jämställda styrelser. Detta kan innebära att legitimitetsgapet
minskas då jämställdheten i bolagsstyrelserna sedan Margareta Winbergs hot om
könskvoteringslag har ökat. Samhällets normer och påtryckningar kring en ökad
jämställdhet möts av valberedningarnas och därmed de största ägarnas arbete.
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Figur 5.1 Utveckling (Fristedt, Larsson & Sundqvist, 2014); Egen sammanställning

Vid analys av trenden i börsbolagsstyrelserna kan ett samband påvisas mellan Margareta
Winbergs uttalande om könskvoteringslag 2002 och den positiva trend som visas ovan.
Innan diskussionerna om könskvoteringslag startade var andelen kvinnor mellan 1,8 procent
och 6,1 procent mellan 1991 och 2002. Detta ger en positiv utveckling av jämställdheten med
i genomsnitt 0,4 procentenheter per år. Sedan Margareta Winberg påbörjade diskussionerna
i november 2002 har andelen kvinnor gått från 6,1 procent till 34,3 procent mellan 2002 och
2018. Detta betyder att utvecklingen av kvinnoandelen i styrelser har ökat till i genomsnitt
1,8 procentenheter per år. Diskussionen om en könskvoteringslag påverkade därmed
jämställdhetssnittets utveckling positivt och den förändrade inställningen bland företagen
har bibehållits. Diskussionerna som påbörjades 2002 ledde till att bolagen fick sig en
tankeställare då en könskvoteringslag hade inneburit att ägarna inte på samma sätt kunde
påverka styrelsens sammansättning. Detta ledde 2002–2003 till den största årliga
förändringen någonsin, motsvarande nära en dubblering av antalet kvinnliga ledamöter.
Grafen visar en positiv trend vilket enligt respondenterna kan börja avta då den kompetens
och den erfarenhet som krävs med dagens valberedningsnormer är svår att hitta bland
kvinnor på grund av den historiska könsfördelningen i organisationerna. Det innebär att om
bolagen inte arbetar med jämställdhetsfrågan på lägre chefsnivå och i ledningsgrupperna
saknas kvinnlig kompetens och erfarenhet som krävs för styrelseuppdrag. En svensk
könskvoteringslag hade påskyndat jämställdhetsarbetet och kortsiktigt hade Kollegiets mål
nåtts snabbare. Däremot kan diskussioner om vem som gagnas av en sådan lag föras.
Kvinnorna som kvoteras in riskerar att förkorta sina karriärer och få sina åsikter åsidosatta
jämfört med de ledamöter som valts in baserat på kompetens och erfarenhet.
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Även bolagen skulle enligt respondenterna missgynnas av en könskvoteringslag om det finns
en begränsning vid valet av styrelseledamöter. Risken finns att kandidaten med högst
kompetens och mest erfarenhet inte skulle väljas in, vilket i sin tur hämmar bolagets
utveckling. Detta leder i sin tur till att bolagets intressenter såsom aktieägare och kunder
påverkas negativt.

5.5 Jämställdhetens utveckling utifrån trenden
Om trenden för år 2002 till 2018, det vill säga en årlig ökning om 1,8 procentenheter, är
ihållande även i framtiden innebär det att Kollegiets mål kommer uppnås år 2022. Trenden
för 1991 till 2018, en ökning om 1,2 procentenheter per år, säger istället att målet uppnås
under 2023 vilket också är Allbrights (2018) estimat. En viss avmattning går dock att
observera sedan 2016, vilket kan vara ännu en indikation på att kvinnor med rätt kompetens
och erfarenhet blir allt svårare att hitta. Detta bekräftas också av att många tillfrågade
kvinnor avböjer att ta styrelseplatser för att de har för många andra engagemang. Om denna
trend håller i sig kan det ta ytterligare några år innan målet uppnås. Kollegiets mål kommer
alltså inte att uppnås år 2020 enligt studiens datainsamling. Det som krävs är ett ökat arbete
för jämställda bolagsstyrelser från alla aktörer. Trenden visar dock att samhället klassar
jämställdhetsfrågan i styrelser som viktig då fokus från media och politiker har ökat under
de senaste åren. Det är en bidragande faktor till att jämställdhetssnittet i bolagen på
Stockholmsbörsen kan fortsätta att öka även om trenden visar på en avmattning. Det som
avgör framtidens utveckling blir därmed hur samhällets påtryckningar och förväntningar kan
realiseras i relation till utbudet av kvinnor med rätt profil för styrelseuppdrag.
Moralisk legitimitet och den normativa pelaren i den institutionella teorin är enligt
Suchman (1995), DiMaggio och Powell (1983) den socialt accepterade normen, vilket i
studien är Kollegiets mål att snittet på Stockholmsbörsens bolagsstyrelser ska bestå av minst
40 procent av vardera kön år 2020. Legitimitetsgapet mellan den nuvarande genomsnittliga
jämställdheten och målet är 34,3 procent mot 40 procent kvinnor. Den normativa pelaren i
den institutionella teorin kommer att uppfyllas då målet är uppnått. Frågan diskuteras flitigt
i alla valberedningar, vilket innebär att bolag arbetar för Kollegiets mål på liknande sätt. Det
visar också på den benägenhet till kopiering som ligger i legitimitetsteorin (DiMaggio &
Powell, 1983).
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5.6 Valberedningarnas syn på kvotering
Respondenterna lyfter problematiken med inkvotering i styrelserna och hur de tror att det
hade påverkat styrelsearbetet och ledamöternas karriär. En person är attraktiv till ett
styrelseuppdrag om den har bred kompetens och lång erfarenhet. Många respondenter
menar att det är ett krav att ha lett människor som verkställande direktör och att ha haft
resultatansvar. Det uppfattas av vissa respondenter att erfarenheten som verkställande
direktör är en valberedningsnorm för en styrelseledamot. Detta innebär ett pragmatiskt
legitimitetsgap då de valberedningsrepresentanterna som arbetar för mer jämställda
styrelser också anser att erfarenheten som verkställande direktör är viktigt. Det
legitimitetsgap som uppstår mellan valberedningsnormen och arbetet för jämställda
styrelser styrks av Allbrights (2018) rapport som visar att nio av tio verkställande direktörer
är män. Det är emellertid en rekordnivå när det gäller andelen kvinnliga verkställande
direktörer, vilket visar på en positiv förändring. Problematiken med valberedningsnormen
är att utbudet av kvinnliga verkställande direktörer är lågt. En anledning är att det historiskt
inte har funnits några påtryckningar på bolag att tillsätta kvinnor på de höga operativa
positionerna. Det finns även korrelationer mellan den låga andelen kvinnliga verkställande
direktörer och universitetsutbildningar, ambitioner och traditioner. Dock har det skett en
förändring och det är idag lika många män som kvinnor som tar en universitetsexamen
(Andra AP-fonden). Andelen kvinnor bland verkställande direktörer ökar också successivt
för varje år. Bolagen, samhället och ägarna är därmed medvetna om frågan och strävar hela
tiden efter förbättring. Bolagens och ägarnas medvetenhet i kombination med en förändrad
inställning bland kvinnor när det gäller karriärsambitioner och utbildningsval kan vara en
bidragande faktor. Andelen kvinnor på höga operativa poster bör därmed öka, vilket kommer
att ge valberedningarna bättre förutsättningar att förändra styrelsesammansättningarna.
Kvinnor som har de kompetenser och den erfarenhet som krävs för styrelseuppdrag tenderar
att relativt tidigt i karriären att få uppdrag, vilket leder till att de sitter i många styrelser och
därmed inte kan ha något operativt arbete på sidan. Problematiken uppstår sedan när det är
dags att lämna styrelser efter ungefär tio år. Styrelseledamöter, oavsett kön, är inte attraktiva
i det operativa arbetet längre då kontakter och kunskaper inte är uppdaterade.
Styrelseledamöter som precis suttit i tio år är heller inte eftertraktade att ta in i nya
bolagsstyrelser av samma anledning. Detta leder till att de som kvoterats in är mindre
intressanta på arbetsmarknaden och för nya styrelseuppdrag. Sambandet mellan en
könskvoteringslag och karriär visar att de som för tidigt endast sitter i styrelser utan operativt
arbete på sidan har svårt att slutföra en normallång karriär. Detta är ett fenomen som flera
respondenter har uppmärksammats i Norge efter införandet av kvoteringslagen. Näringslivet
menar att detta är en risk som skulle uppstå om en könskvoteringslag blir verklighet i Sverige.
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Vid en könskvoteringslag åtgärdas jämställdhetsmålet snabbt medan det långsiktigt blir
problematiskt då de inkvoterade blir mindre relevanta för alla typer av arbeten och uppdrag.
Arfken, Bellar och Helms (2004) menar att mångfald i styrelser leder till innovationer, en
bättre strategisk planering och en bättre problemlösningsförmåga. Detta konfirmeras av
respondenterna som menar att en styrelse arbetar bäst om ledamöterna har olika
erfarenheter och kompetenser. Vissa av respondenterna menar att jämställdhet i styrelser är
viktigt eftersom män och kvinnor tänker olika och kan komplettera varandra genom att
komma med relevanta synpunkter på frågor och problem. För att bidra till att skapa den
erfarenhet och den kompetens som krävs för styrelseuppdrag lyfter respondenterna fram
vikten av att arbeta för jämställdhet i hela organisationen och inte bara i styrelsen. Det
betyder att öka jämställdheten på mellanchefsnivå och i ledningsgrupper. Det kan förklaras
av det interna sociala ansvarstagandet inom CSR och hur det påverkar bolag. Alla
organisationer och grupper ska speglas av samhället vad gäller exempelvis kön. Detta innebär
att bolag på börsen bör se till att samhället speglas på alla chefsnivåer, vilket skulle leda till
mer jämställda organisationer i stort. När chefspositionerna och ledningsgrupperna blir mer
jämställda leder det i sin tur till att den kompetens och erfarenhet som krävs för
styrelseuppdrag finns bland båda könen.
I chefspositioner representeras endast 14 procent av kvinnor (Allbright, 2018). Om inte
organisationernas jämställdhet följer samma utveckling som styrelsernas jämställdhet
kommer kompetensen till slut inte finnas att hämta till styrelserna. Problematiken är alltså
större i ledningsgrupperna än på styrelsenivå. Med en ökad medvetenhet i bolagens ledning
och hos den verkställande direktören kan detta komma att utvecklas successivt. En ökad
medvetenhet i ledningsgrupper och i chefspositioner kan leda till ett större urval av
potentiella kandidater till styrelser. När den gruppen är mer jämställd kommer ägarna
enklare kunna välja personer med tillräcklig kompetens och erfarenheter oavsett kön.
Jämställdhetssnittet på Stockholmsbörsen täcker inte det moraliska legitimitetsgapet enligt
flera av respondenterna då de menar att den vanliga svensken inte kommer uppleva att de
lever ett mer jämställt liv om styrelsernas jämställdhet förbättras. Detta eftersom det endast
påverkar en minoritet av den svenska befolkningen. Legitimitetsgapet ska istället riktas mot
jämställdhetsarbetet längre ner i organisationerna. Det ger en större effekt för det svenska
samhället, vare sig det är män eller kvinnor som behövs tas in i organisationen. Fokuset har
hamnat på styrelserna medan problemet är längre ner i organisationerna enligt
respondenterna. Vid inkvotering kan den inkvoterade ledamoten känna sig mindre värd än
resterande styrelseledamöter och de kan även behandlas annorlunda av övriga
styrelseledamöter.
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Inkvotering kan även leda till ett mindre motiverat arbete då prestationen av de ledamöter
som blivit inkvoterade inte spelar någon roll då deras plats i styrelsen är säkrad. Det kan
alltså enligt respondenterna finnas ett negativt samband mellan inkvotering och prestation
även om jämställdhetsarbetet skulle effektiviseras något.

5.7 Resultat nylistade och avlistade mot befintliga bolag
Vid närmare jämförelse mellan de befintliga bolagen, de nylistade bolagen och de avlistade
bolagen visar sammanställningen av data att andelen kvinnor är högst bland de befintliga
bolagen. De nylistade bolagen hamnar 3,2 procentenheter lägre och de avlistade bolagen
ligger 8,7 procentenheter bakom. Flera av respondenterna var positivt överraskade över de
nya bolagens jämställdhetssnitt vilket kan bero på den låga förväntan, sett till jämställdhet,
som institutioner har på de bolag som tar sig till börsen. Bland de befintliga bolagen hade
Large Cap bolagen den högsta andelen kvinnor, följt av Mid Cap och Small Cap. Skillnaderna
mellan listorna är mindre bland de nylistade bolagen, där Large, Mid och Small Caps andel
kvinnor är mellan 30,4–33,7 procent. I likhet med de befintliga bolagen är det Large Cap som
har det högsta snittet.

Könsfördelning i bolagsstyrelser på Stockholmsbörsen
Befintliga bolag

Nya bolag

Avlistade bolag

Large Cap

39,0%

33,7%

25,9%

Mid Cap

35,0%

30,4%

30,6%

Small Cap

28,0%

31,1%

17,8%

Snitt

34,3%

31,2%

25,7%

Tabell 5.1 Jämförelse, Swedbank (2018), Kollegiet (2018b) och egen sammanställning

Respondenternas uppfattning var att de nya bolagen är Small eller Mid Cap bolag och att en
förklaring till varför de har ett lägre snitt än Large Cap kan bero på ägarstrukturen och
framförallt det mindre institutionella ägandet. Respondenterna nämner även att
riskkapitalbolagen, vilka ofta är ägare i nya bolagen på börsen, lägger mindre fokus på
jämställdhetsfrågan. Detta bekräftar Lindroth (2019) som menar att de 26 ledande
riskkapitalfirmorna tillsammans äger 185 bolag i Sverige. I de 185 bolagen består 12,5 procent
av det totala antalet styrelseledamöter av kvinnor (Lindroth, 2019). Det innebär att
riskkapitalbolagen drar ner det totala snittet på börsen. Det finns alltså ett negativt samband
mellan

riskkapitalägda

bolag och

jämställdhetssnittet. En

anledning till

varför

riskkapitalbolagen har en lägre representation av kvinnor bland styrelseledamöterna kan
vara könsfördelning i det egna bolaget. Än en gång landar diskussionen i hur bolagens egna
könsfördelning ser ut.
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Eftersom att det är en majoritet män som arbetar på riskkapitalbolagen kan svaret enkelt
förklaras av detta fenomen. Det innebär att riskkapitalbolagen endast kan tillsätta fler
ägarberoende kvinnor om de själva arbetar med frågan i sina egna bolag. Anledningen till att
färre kvinnor arbetar på riskkapitalbolag än andra finansiella bolag har inom tidsramen för
den här studien inte kunnat analyseras.
En avgörande faktor när det gäller den lägre andelen kvinnor i Small och Mid Cap styrelserna
är ett mindre institutionellt ägande. De institutionella ägarna verkar för att förbättra
jämställdheten i styrelserna, vilket går att förklara med DiMaggio och Powells (1983)
kopieringsfenomen. Ingen av institutionerna vill sticka ut genom att inte verka för mer
jämställda styrelser. Detta kan vara en stor förklaring till att Large Cap bolagen har en högre
andel kvinnliga ledamöter än Mid och Small Cap. De små bolagen prioriterar inte
könsfördelningsfrågan då grundarna och huvudägarna inte vill släppa kontrollen över
bolaget. De väljer därmed in betrodda vänner och personer i sin närhet i styrelserna. Dessa
bör ha rätt erfarenheter och kompetenser, och tenderar därför att vara män baserat på
historiska strukturer i näringslivet. Vidare kan slutsatsen dras att styrelsens storlek är direkt
kopplad till bolagets storlek enligt den datainsamling som genomförts. Detta innebär att de
ägarberoende ledamöterna utgör en större del av styrelsen i de mindre bolagen än i Large
Cap bolagen. Det innebär i sin tur att ägarna därefter tillsätter oberoende ledamöter för att
följa Kodens rekommendation. Problematiken uppstår när kvinnor med rätt kompetens och
erfarenhet får så många uppdrag att de måste tacka nej till nya, vilket innebär att det saknas
kvinnor med den profil som krävs för ett styrelseuppdrag. Analysen blir att det är svårt att
täcka resterande del av jämställdhetsmålet med endast kvinnliga oberoende ledamöter då
problematiken är den låga andelen kvinnliga ägarberoende ledamöter. Fokus bör alltså vara
att öka andelen kvinnliga ägarberoende ledamöter.
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5.8 Indikationer från datainsamling
Sammanställningen visar alltså att nya bolag som listas på Stockholmsbörsen tenderar att
sänka det totala snittet och därför motverka det pågående arbetet för jämställda styrelser. Av
de 331 bolagen som fanns på Stockholmsbörsen per den 31 december 2018 har 69 bolag
tillkommit sedan 2016, vilket motsvarar 20,8 procent. Detta bekräftar teorierna hos
respondenterna som menar att mindre mogna bolag tenderar att lägga ett lägre fokus på
jämställdhetsfrågan än de mogna större bolagen, där institutionerna är delaktiga i
valberedningsarbetet. Skillnaderna mellan Small, Mid och Large Cap är dock mindre hos de
nylistade bolagen än bland de befintliga. Bland de nylistade Large Cap bolagen är andelen
kvinnor i styrelserna klart lägre än i de befintliga bolagen, vilket motstrider respondenternas
bild av att det är de små mindre mogna bolagen som drar ner snittet. Ett exempel bland Large
Cap bolagen är Veoneer som knoppades av från Autoliv under 2018. Av åtta
styrelseledamöter är sju män och en kvinna, vilket motsvarar 12,5 procent. Respondenternas
åsikter indikerar att det är svårt att hitta kvinnor med rätt kompetens inom vissa branscher
som till exempel fordonsindustrin, vilket också är fallet med Veoneer.
I och med att Alecta, Swedbank Robur Fonder och Första AP-fonden återfinns bland de fem
största ägarna kan det utifrån respondenternas svar förutsättas att jämställdhetsaspekten
har diskuterats, men att kvinnor med rätt kompetens och erfarenhet inte har hittats. Det
bekräftar även problematiken med den lägre andelen kvinnor i chefspositioner och i
ledningsgrupper.
Utflödet av bolag från Stockholmsbörsen påverkar det totala snittet positivt i och med att de
avlistade bolagen de senaste 36 månaderna har lägst andel kvinnor av de tre kategorierna.
Jämställdheten i bolagsstyrelserna i de avlistade bolagen tyngs emellertid av de bolag som
gått i konkurs och avlistats efter beslut från disciplinnämnden. Om dessa rensas bort och
endast de uppköpta och sammanslagna bolagen undersöks är andelen kvinnor i linje med de
nylistade bolagen. De avlistade bolagen är också betydligt färre till antalet vilket gör att de
påverkar det totala snittet mindre.
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5.9 Resultat av ägarberoende och oberoende ledamöter mot befintliga
Sammanställningen av data visar inga större skillnader mellan de tre kategorierna sett till
andelen oberoende kvinnliga ledamöter. Av de oberoende ledamöterna i de befintliga
bolagen är 42 procent kvinnor, medan motsvarande siffra för de nylistade bolagen är 44
procent och för de avlistade bolagen 37,1 procent. Desto större skillnad är det bland de
ägarberoende ledamöterna där 18 procent är kvinnor i de befintliga bolagen, men andelen
ligger på 3,5 procent respektive 7,1 procent för de nylistade och avlistade bolagen. Skillnaden
mellan andelen kvinnliga ägarberoende ledamöter i de befintliga och nylistade bolagen beror
delvis på att de mindre mogna bolag har starkare huvudägare, som ofta också är grundare av
bolaget. Denna huvudägare är enligt respondenterna oftast man och är mån om att själv sitta
i styrelsen enligt respondenterna. Huvudägaren är vanligtvis också mån om att välja in
betrodda vänner med rätt erfarenhet, till exempel före detta verkställande direktörer som
denne känner, vilket då också tenderar att vara män.

Andel kvinnliga oberoende och ägarberoende ledamöter i bolagsstyrelser på
Stockholmsbörsen
Befintliga bolag

Nya bolag

Avlistade bolag

Oberoende

Ägarberoende

Oberoende

Ägarberoende

Oberoende

Ägarberoende

Large Cap

48,0%

25,0%

47,4%

5,3%

29,4%

28,6%

Mid Cap

45,0%

15,0%

44,4%

3,1%

45,7%

4,5%

Small Cap

33,0%

14,0%

41,2%

3,2%

28,6%

0,0%

Snitt

42,0%

18,0%

44,0%

3,5%

37,4%

7,1%

Tabell 5.2 Fördelning ledamöter (Swedbank, 2018) och egen sammanställning

En förklaring till att de nylistade bolagen har en lägre andel kvinnliga ägarberoende
ledamöter kan bero på grundarens kön. Under 2015 arbetade 369 000 personer som
företagare varav ungefär 30 procent av dem var kvinnor, vilket är ungefär 110 000 personer
(SCB, 2017). Enligt SCB (2017) driver kvinnor ofta enskild firma medan män oftare driver
aktiebolag. Respondenterna menar att det är män och deras manliga vänner som tar sina
bolag till börsen. Den lägre andelen kvinnor bland ägarberoende ledamöter i nylistade bolag
än i befintliga bolag kan bero på om det är riskkapitalbolag, familjer eller institutioner som
är huvudägare. Eftersom nya bolag inte räknas som mogna bolag är en minoritet av
huvudägarna institutioner. Av de bolag som de största riskkapitalbolagen äger har 51,8
procent av styrelserna ingen kvinna (Lindroth, 2019). Riskkapitalisternas låga vilja att arbeta
för mer jämställda bolagsstyrelser kan liknas med andra huvudägares beteende.
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Huvudägare, vare sig de är riskkapitalbolag eller familjer, kommer att välja
styrelserepresentant baserat på erfarenhet och kompentens, utan hänsyn till kön. Detta leder
till diskussionen om hur institutionella ägare till stor del hittar rätt kvinnlig kompetens och
erfarenhet för styrelseuppdrag medan riskkapitalbolag och familjer inte på samma sätt gör
det. Detta kan bero på institutionernas vilja att ta hjälp av rekryteringsfirmor för att få
kandidater av båda könen för ett styrelseuppdrag. Familjerna och riskkapitalbolagen
tenderar däremot att rekrytera ledamöter som de litar på sedan innan, vilket gör att urvalet
av personer blir mindre. Det mindre urvalet minskar därmed chanserna att hitta en kvinna
med rätt kompetens och erfarenhet jämfört med institutionerna som söker kandidater över
ett bredare spektrum. Ägarfamiljernas och riskkapitalbolagens låga vilja att bredda sin
urvalsprocess bidrar därmed till den högre andelen män i styrelserna, vilket också skapar
mindre jämställda styrelser totalt sett.
Bland de avlistade bolagen är det svårare att utläsa några signifikanta samband, vilket till
stor del beror på att antalet avlistade bolag bara uppgår till 23. Ett enda bolag påverkar därför
det totala snittet märkbart jämfört med de nylistade och befintliga bolagen. Som exempel
motsvarar den höga andelen kvinnliga ägarberoende ledamöter i Large Cap bland de
avlistade bolagen endast två kvinnor av totalt sju ägarberoende ledamöter. Dessa två kvinnor
är Sofia Schörling Högberg och Märta Schörling Andreen, båda döttrar till Melker Schörling
i det avlistade bolaget Melker Schörling AB.
Koden säger att två ledamöter måste vara oberoende och om styrelsen består av fem personer
totalt finns det ett mindre utrymme att påverka könsfördelningen. Det finns därmed en
skillnad i att arbeta med styrelsesammansättningen i en styrelse av fem personer jämfört
med tio personer. Vid vidare analys av de nylistade bolagen bekräftas teorin att andelen
ägarberoende ledamöter i styrelsen påverkar det totala snittet i varje kategori. Large Cap som
är mest jämställt har lägst andel ägarberoende ledamöter medan Mid Cap som är minst
jämställt har högst andel ägarberoende ledamöter. Detta bekräftar att antalet ägarberoende
ledamöter är en viktig förklaringsvariabel till det totala jämställdhetssnittet. Detta kan bero
på Large Cap bolag inte längre ägs av grundaren utan istället ägs av stora institutioner som
inte på samma sätt tillsätter ägarberoende ledamöter. Att styrelsen generellt sett är större
bidrar till möjligheten att välja in fler oberoende ledamöter som i sin tur kan bestå av det
underrepresenterade könet.
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5.10 Utfall om inga bolag listats eller avlistats
Eftersom både nylistade och avlistade bolag har lägre snitt än de befintliga bolagen har
bolagen som listats 2016–2018 påverkat börsens totala snitt negativt medan bolagen som
avlistats påverkat snittet positivt. Om bolagen som listats elimineras skulle snittet på börsen
varit 34,95 procent istället för 34,30 procent. Hade inga bolag avlistats skulle snittet bland
de befintliga bolagen istället sjunkit till 33,70 procent. Om scenarierna kombineras, det vill
säga att inga bolag varken listats eller avlistats, skulle snittet för börsen varit i princip
oförändrat på 34,35 procent då effekterna från de listade och avlistade bolagen tar ut
varandra.

Utfall om inga bolag listats eller avlistats
Befintliga bolag

34,30%

Utfall om inga nya bolag listats

34,95%

Utfall om inga bolag avlistats

33,70%

Utfall om inga bolag listats eller avlistats

34,35%

Påverkan av nylistade och avlistade bolag

-0,05 procentenheter

Tabell 5.3 Utfall listade och avlistade bolag, Kollegiet (2018b) och egen sammanställning

Respondenterna nämner även faktorn att riskkapitalisternas beteende betyder att börsens
regler inte är tillräckligt omfattande. Ett listningskrav skulle innebära att mindre ansvar
ligger på institutionerna. I Nasdaqs (2019b, s. 14) regelverk för emittenter står det ”Styrelsen
ska vara sammansatt på ett sådant sätt att den har tillräcklig kompetens och erfarenhet
för att kunna leda och kontrollera ett noterat bolag samt kunna uppfylla de krav som ställs
på ett sådant bolag.”

I dagens listningskrav gällande styrelsens sammansättning finns det utrymme för en
omformulering som inkluderar jämställdhetsfaktorn. Om ett listningskrav på minst 40
procent av vardera kön skulle ha funnits 2016–2018, skulle börsens teoretiska totala snitt
idag vara 35,5 procent istället för 34,3 procent. Skillnaden kan upplevas som liten men det
motsvarar mer än 20 procent av vad som är kvar till 40 procentsmålet. Dessutom skulle de
positiva effekterna även fortsättningsvis göra sig gällande vilket skulle ha påskyndat
jämställdhetsarbetet, eftersom listningskraven även i framtiden hade hjälpt till att lyfta
snittet.
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5.11 Jämförelse av årsdata

Figur 5.2 Årsdata (Egen sammanställning av data)

Vid jämförelse av årsdata på de olika listorna kan trender utläsas på både Large och Small
Cap att bolagsstyrelserna har blivit mer jämställda desto senare de listats. De Large Cap bolag
som listades under 2016 har idag 32,0 procent kvinnor i styrelsen. Motsvarade siffra för
bolagen listade under 2017 var 34,5 procent och 2018 34,5 procent. Samma trend återfinns
bland Small Cap bolagen. Det enda som avviker från den trenden är Mid Cap bolag listade
under 2016, som har en klart högre andel kvinnor i styrelserna än vad Mid Cap bolagen hade
2017 och 2018. Denna avvikelse kan inte härledas till något utifrån insamlade data i övrigt
eller i svaren från respondenterna, utan är troligtvis en slumpmässig avvikelse. Siffrorna
tyder alltså överlag på att bolagen blir mer och mer måna om att uppnå jämställdhet i
styrelserna inför en notering vilket delvis är ett resultat av samhällets påtryckningar och
massmedial uppmärksamhet.
Eftersom sammanställningen baseras på hur könsfördelningen ser ut i bolagen idag och inte
hur det såg ut när de noterades blir det svårare att dra några slutsatser för varje år som
bolagen har befunnit sig på Stockholmsbörsen. Bolagen som listades under 2016 har haft
nästan tre år på sig att arbeta med jämställdhetsfrågan och det gör det svårare att dra
slutsatser kring huruvida det var arbetet inför noteringen eller arbetet därefter som ligger till
grund för könsfördelningen i styrelserna. Det var också med hänsyn till detta som
avgränsningen gjordes vid 36 månader.
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5.12 Utfall nylistade bolag om de ägarberoende ledamöter inte kan påverkas
Majoriteten av respondenterna menar att de institutionella ägarna gör allt de kan för
jämställdhetsfrågan i styrelserna på börsbolagen. Det är svårt för valberedningarna att
påverka huvudägarnas val av representant till styrelsen. Vid analys av datainsamlingen för
de nylistade bolagen framkom det att om valberedningarna inte kan påverka andelen
ägarberoende kvinnor måste 53,7 procent av alla oberoende ledamöter bestå av kvinnor för
att nå Kollegiets mål. Med ett lägre utbud av kvinnliga kandidater med rätt kompetens och
erfarenhet skulle detta leda till en indirekt kvotering av kvinnor, nyckeln till en högre andel
kvinnor ligger därmed bland de ägarberoende ledamöterna. Antingen genom att andelen
ägarberoende ledamöter minskar, eller att andelen kvinnliga ägarberoende ledamöter ökar.
Arbetet med de oberoende ledamöterna blir obalanserat om andelen oberoende kvinnor
skulle representera 53,7 procent, och skulle istället väcka frågan om andelen oberoende män.
Därmed är det av stor vikt att arbeta med könsfördelningen bland de ägarberoende
ledamöterna. Figur 5.4 visar hur de nylistade bolagens könsfördelning av oberoende
ledamöter hade behövt se ut för att uppnå Kollegiets mål om de ägarberoende ledamöterna
inte kan påverkas.

Figur 5.3 Fördelning för att uppnå Kollegiets mål, egen sammanställning

69

5. Analys

5.13 Scenarioanalys av ägarberoende och oberoende ledamöter
De nya bolagen och de avlistade bolagens snitt indikerar att andelen oberoende kvinnliga
ledamöterna på den befintliga börsen dras upp av både de nya bolagen och de avlistade
bolagen. De nylistade bolagen höjer det befintliga snittet med 0,42 procentenheter och de
avlistade bolagen höjer det totala snittet i de befintliga bolagen med 0,32 procentenheter.
Detta visar på sambandet att de nya och avlistade bolagen påverkar det totala snittet positivt.
Om varken de nya bolagen hade kommit till börsen eller att de avlistade bolagen hade lämnat
börsen hade det befintliga snittet varit 41,26 procent vilket är lägre än dagens snitt på 42
procent. Detta indikerar att andelen oberoende kvinnliga ledamöter ökar med tiden.

Utfall om inga bolag listats eller avlistats 2016–2018
Oberoende

Ägarberoende

Befintliga bolag

42,00%

18,00%

Utfall om inga nya bolag listats

41,58%

21,02%

Utfall om inga bolag avlistats

41,68%

17,24%

Utfall om inga bolag listats eller avlistats

41,26%

20,27%

0,74

-2,27

procentenheter

procentenheter

Påverkan av nylistade och avlistade bolag

Tabell 5.4 Utfall styrelseledamöter, Swedbank (2018) och egen sammanställning

Vidare analys av de kvinnliga ägarberoende ledamöterna visar ett de nya bolagen sänker det
totala snittet med 3,02 procentenheter medan de avlistade bolagen höjer det totala snittet
med 0,76 procentenheter. Den sammanvägda påverkan av de nylistade och avlistade bolagen
är negativ med 2,27 procentenheter. Detta innebär att andelen kvinnor bland de
ägarberoende ledamöterna hade varit 20,27 procent istället för 18 procent om bolag varken
hade kommit till eller lämnat börsen de senaste 36 månaderna. Ännu en gång tyder detta på
att de nya bolagen har starka huvudägare som vanligtvis väljer in sig själva och manliga
bekanta i styrelsen för att sedan kompensera upp det med oberoende kvinnor.
Den stora majoriteten män bland de ägarberoende ledamöterna i de befintliga bolagen och
framför allt i de nylistade och avlistade bolagen går att härleda till agentteorin. Oavsett om
ett bolag har en stark huvudägare eller flera institutionella ägare är ett primärt fokus att
åstadkomma värdeskapande. En stark huvudägare som tenderar att välja in manliga bekanta
tycks dock ha svårt att släppa greppet om hur bolaget styrs, till skillnad från de institutionella
ägarna som tvärtemot ofta har en policy att inte vara representerade i styrelsen. Olika typer
av ägare har alltså olika visioner om huruvida beslutsfattandet i bolaget ska separeras från
ägandet eller inte.
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Dessa olika synsätt av hur ägarna ska vara med och påverka den operationella driften av ett
bolag skapar olika relationer mellan agent och principal beroende på hur ägandet i bolaget
ser ut. Ett större institutionellt ägande med professionella valberedningar skapar
bolagsstyrelser med en agenda som mer överensstämmer med ledningsgrupp och övriga
intressenter i bolaget. Även om primärt fokus för alla typer av ägare är värdeskapande kan
vikten av det jämfört med andra aspekter variera beroende på bolagets storlek och hur spridd
ägarbilden är. Frågor som rykte och jämställdhet kan stå högre upp på agendan för att stort
bolag med institutionella ägare än hos ett mindre bolag som inte granskas i samma
utsträckning.

5.14 Rekommendationer baserat på respondenternas åsikter
Bolag ska fokusera på att nå jämställdhetsmålet i styrelsen både uppifrån och nerifrån.
Uppifrån genom att valberedningen nominerar en mix av styrelseledamöter och inte endast
före detta verkställande direktörer, utan även rådgivningstyper. Uppifrån även genom att en
del av den verkställande direktörens incitamentsprogram ska inkludera aspekter kring
jämställdhet i de olika chefsnivåerna. Detta går i linje med agentteorin som menar att ett
incitamentsprogram kan göra att ägarnas intressen går i linje med verkställande direktörens
mål om jämställdhet i organisationen. Nerifrån genom att hela tiden motivera och
uppmärksamma den potential som finns oavsett kön. Extra fokus bör även läggas på det kön
som är underrepresenterat.
Istället för en kvoteringslag är en ändring i Koden en potentiell rekommendation. Koden
rekommenderar antal oberoende ledamöter i en styrelse och en effektfull förändring som
Kollegiet för svensk bolagsstyrning kan göra är att ändra rekommendationen till att en
majoritet av styrelseledamöterna ska bestå av oberoende ledamöter. Alternativt kan Kollegiet
införa en rekommendation kring hur stor andel av styrelsen som får bestå av ägarberoende
ledamöter. Om en majoritet av ledamöterna enligt Kodens rekommendation ska bestå av
oberoende ledamöter kommer bolagens jämställdhetssnitt att öka eftersom de oberoende
ledamöterna tenderar att vara mer jämställda. En annan möjlig lösning är att Nasdaq inför
en jämställdhetsaspekt i listningskraven. Datainsamlingen i den här studien styrker
argumentet då bolag som kommer till Stockholmsbörsen har mindre jämställda styrelser än
de bolag som redan befinner sig på börsen. Genom att öka kravet på styrelsens
sammansättning vid listning kan jämställdheten i de bolag som tar sig till Stockholmsbörsen
ha mer jämställda styrelser från början, vilket ökar det totala snittet på börsen.

71

5. Analys

Det finns en annan potentiell åtgärd som innebär att de mäktigaste ägarfamiljerna,
institutionerna och riskkapitalbolagen går ut i media och förklarar att Kollegiets mål är ett
krav för dem. Det hade gett en effekt i de befintliga bolagsstyrelserna på börsen då det
fortfarande är självreglerat, men pressen skulle komma från någon annan än politikerna och
samhället.
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6.1 Slutsats och besvaring av frågeställningar
6.1.1 Studiens syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att analysera jämställdheten i de nylistade och avlistade bolagens
styrelser på Stockholmsbörsen för att jämföra resultatet med de befintliga bolagen. Syftet
för studien är även att analysera varför det finns en stor skillnad när det gäller andelen
oberoende och ägarberoende kvinnliga ledamöter i de börsnoterade bolagen och vilka
effekter det har. Studiens analys och slutsats ämnar att utifrån respondenternas åsikter
och erfarenheter resultera i rekommendationer för att uppnå Kollegiets jämställdhetsmål.
1.

Hur ser könsfördelningen ut i styrelser i nylistade och avlistade bolag samt hur
påverkar det snittet för jämställdheten i de befintliga styrelserna på
Stockholmsbörsen?

2. Hur påverkar andelen ägarberoende och helt oberoende kvinnliga ledamöter i de
nylistade och avlistade bolagen det totala snittet?
3. Vad ligger till grund för diskussionerna kring jämställdhetsarbetet i styrelserna och
kan studien generera några rekommendationer för fortsatt utveckling utifrån
respondenternas åsikter?

6.1.2 Slutsats
Både nylistade och avlistade bolag har mindre jämställda styrelser än befintliga börsnoterade
bolag. Den påverkan som de nylistade och avlistade bolagens styrelser har på det totala
jämställdhetssnittet är minimal eftersom de två effekterna tar ut varandra.
Bland de nylistade och befintliga bolagen på Stockholmsbörsen är andelen kvinnliga
oberoende ledamöter över Kollegiets mål, vilket indikerar att bolagen anstränger sig. Kvinnor
är emellertid kraftigt underrepresenterade bland de ägarberoende ledamöterna, dels bland
de befintliga bolagen på börsen men framför allt bland de nylistade och avlistade bolagen.
Att urvalet som innehar rätt erfarenhet och kompetens är mindre bland kvinnor gör det svårt
att öka andelen oberoende ledamöter ytterligare. Valberedningarnas kriterier för nödvändig
erfarenhet, gör att andelen kvinnor på höga operativa positioner eller att huvudägarnas val
av styrelserepresentanter därmed måste förändras för att Kollegiets mål ska uppnås.
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Om urvalet ska vara lika mellan könen måste arbetet för jämställda styrelser börja redan på
chefsnivå för att öka utbudet av potentiella kvinnliga kandidater till styrelserna. Kvinnor och
män som åtar sig styrelseuppdrag tidigt i karriären bör ha kvar sin operativa roll, annars blir
de mindre attraktiva för både styrelseuppdrag och operativa roller i framtiden. En annan
förklaringsvariabel som bidrar till varför kvinnor är underrepresenterade i styrelser, och
framför allt bland ägarberoende ledamöter, är att män i större utsträckning grundar och äger
bolag som tar sig till börsen. Bolag med manliga ägare väljer i huvudsak in män som
ägarberoende ledamöter. Om kvinnor i högre grad tar sina bolag till börsen kommer
förmodligen andelen kvinnliga ägarberoende ledamöter i de nya bolagen att öka.
En kvoteringslag skulle snabbt öka andelen kvinnor, men skulle enligt respondenterna föra
med sig flera negativa aspekter både för kvinnorna själva och för bolagen, vilket gör att det
bör undvikas. Om Koden omarbetas där rekommendationen om oberoende och
ägarberoende ledamöter ändras kan jämställdhetssnittet öka. Om kraven från Nasdaq vid
listning skulle öka skulle även jämställdheten i de nylistade bolagen öka framöver. En
förändring måste dock börja längre ner i organisationerna för att de förändrade regleringarna
ska kunna implementeras.

6.2 Vidare forskning
Jämställdheten i bolagsstyrelser är ett relativt outforskat område, vilket innebär att det finns
stora möjligheter att forska vidare inom ämnet och bidra med vidare kunskap. Ämnet är
aktuellt i och med Kollegiets jämställdhetsmål som närmar sig med stormsteg. En diskussion
om vad som ska att ske om målet inte uppnås kommer då att bli nödvändig. I den här studien
har fokus legat på att undersöka hur inflödet och utflödet av bolag påverkar
jämställdhetssnittet i bolagsstyrelserna. En vidare forskning skulle kunna fokusera på att
undersöka andelen kvinnor som grundar bolag som sedan tar sig till börsen och om det finns
någon korrelation mellan grundarens kön och jämställdheten i styrelserna. Det här ämnet
kan utforskas och analyseras hela vägen tillbaka till universitetsutbildningarnas fördelning
mellan kön. En annan intressant synvinkel är att försöka besvara frågan om varför färre
kvinnor tar sina bolag till börsen. Det går även att analysera hur bolag styrda av
ägarfamiljerna, riskkapitalbolagen eller de stora institutionerna påverkar det totala
jämställdhetssnittet på börsen.
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8. Bilagor
Bilaga 1 - intervjuguide
Informera om:
-

Genomgång av GDPR och påskrift av samtyckesdokument

-

I samband med samtyckesdokumentet informera/fråga om inspelning

-

Anonymitet, inget som nämns i intervjun ska kopplas till varken personen eller
arbetsplatsen

-

Informera att respondenten får undvika frågor och avsluta intervjun om önskas

-

Sammanställning/transkribering kommer att skickas för validering

Vad är din befattning och vad ingår i din roll på företaget?
Hur ofta har du någon form av kontakt med en styrelseledamot?
-

Vad är det för typ av kontakt?

Definition Koden: Den svenska modellen för bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen och Koden.
Koden innefattar bland annat regleringar som att majoriteten av de valda ledamöterna på bolagstämman
ska vara oberoende av bolaget och av bolagsledningen

Varför tror du att bolag följer Koden för svensk bolagsstyrning?
När anser du att en bolagsstyrelse är jämställd?
Vem/vilka har det största ansvaret att arbeta för jämställdhet i ett bolag enligt
dig?
Vad är i din mening den främsta drivkraften bakom jämställdhetsarbetet i
bolagsstyrelserna?
-

Var tror du att påtryckningarna kommer ifrån ursprungligen?

-

Tror du att företag försöker hitta nya sätt att arbeta med jämställdhet eller arbetar de
likadant som varandra?

Hur hade en könskvoteringslag påverkat det svenska näringslivet tror du?
Vilket inflytande har ni som valberedning i jämställdhetsfrågan i styrelsen?
-

Hur stor vikt lägger ni i frågan?
81

Vilken möjlighet har ni som institution att påverka jämställdheten i styrelsen i de
bolag ni investerar i?
-

Har ni någon jämställdhetspolicy eller krav vid investeringar i bolag?

-

Hur har diskussionerna gått i frågan?

Vad tror du är de bakomliggande faktorerna som gör att könsfördelningen ser
ut som den gör i bolagsstyrelserna på Stockholmsbörsen?
Hur tror

du

att den

genomsnittliga

jämställdheten

ser

ut

på Stockholmsbörsen? (ge tabell för att de ska fylla i de tomma rutorna)
-

Hypotetiskt, hur ser nya bolag på Stockholmsbörsens och dess styrelses
könsfördelning ut?

-

Hypotetiskt, hur ser uppköpta bolagsstyrelsernas könsfördelning ut?

Könsfördelning bolagsstyrelser på Stockholmsbörsen Fyll i % andel kvinnor
Befintliga bolag

Nya bolag

Avlistade bolag

Snitt
Okej, för såhär ser den nämligen ut. (Visa tabell med det data som samlats in)

Könsfördelning bolagsstyrelser på Stockholmsbörsen Fyll i % andel kvinnor
Befintliga bolag

Nya bolag

Avlistade bolag

Large Cap

39%

33,7%

25,9%

Mid Cap

35%

30,4%

35,0%

Small Cap

28%

31,1%

17,8%

Snitt

34,4%

31,2%

27,3%

Vad är din första reaktion?
För

att

kunna

fortsätta

intervjun

behöver

vi

definiera

två

saker

för

dig.

- Ägarberoende ledamöter: En person som är beroende av en huvudägare (äger mer än 10%)
- Helt oberoende ledamöter: En person som är helt oberoende mot ledningsgrupp, företaget
och aktieägare.

Vad tror du att huvudägaren prioriterar vid val av representant i styrelsen?
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Hur tror du att styrelseledamöter väljs av huvudägaren?
Har ni som valberedning något inflytande att påverka huvudägarnas val av
styrelserepresentant?
-

Isåfall hur?

Hur tror du att könsfördelningen ser ut bland de ägarberoende och oberoende
ledamöterna i bolagen på Stockholmsbörsen? (ge tabell för att de ska fylla i de
tomma rutorna)
-

I nya bolag på börsen?

-

I avlistade bolag på börsen?

Könsfördelning oberoende och ägarberoende i bolagsstyrelser på Stockholmsbörsen
Fyll i % andel kvinnor
Befintliga bolag
Oberoende

Ägarberoende

Nya bolag

Avlistade bolag
Ägarberoende

Oberoende

Oberoende

Ägarberoende

Snitt

Såhär ser nämligen fördelningen ut. Visa datainsamlingen

Könsfördelning oberoende och ägarberoende i bolagsstyrelser på Stockholmsbörsen
Fyll i % andel kvinnor
Befintliga bolag

Nya bolag

Avlistade bolag

Oberoende

Ägarberoende

Oberoende

Ägarberoende

Oberoende

Ägarberoende

Large Cap

48%

25%

47,4%

5,3%

29,4%

28,6%

Mid Cap

45%

15%

44,7%

3,0%

50,0%

5,9%

Small Cap

33%

14%

41,2%

3,2%

28,6%

0%

Snitt

42%

18%

44,1%

3,4%

38,8%

8,1%

Vad är din första reaktion?
Varför tror du att könsfördelningen bland de ägarberoende ledamöterna ser ut
som den gör?
Vad är de bakomliggande faktorerna i din mening?
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Tror du att huvudägarna och styrelserna är medvetna om detta?
Tycker du att det är viktigt att arbeta med fördelningen av de oberoende- och
ägarberoende ledamöterna eller är det viktigaste det totala snittet?
Vad skulle kunna ändra fördelningen av ägarberoende och oberoende
ledamöter?
Vilken åtgärd hade varit mest effektfull för att tidigare nå Kollegiets
jämställdhetsmål?
Inom ämnet är det något med du skulle vilja tillägga?
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