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Förord 
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universitet och en kandidatuppsats som vi författare är mycket stolta över.  
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Abstract 
 

In publicly listed companies, the shareholders elect a company board that will be responsible 

for the organization and management. Corporate boards and their composition have been a 

current and re-debated topic in many studies. Both researchers and journalists believe that in 

corporate boards there is a norm which gives precedence to men of the upper middle age, 

well-educated economists and engineers from the "right" universities, with previous 

experience from work at the highest level of management. This is problematic as 

homogeneous boards risk starting from a limited set of solutions in their decisions, which can 

lead to poor results for the companies they control. 

  

The purpose of the study is to describe the composition of boards in Swedish large companies 

and explain their homogeneity. A selection of demographic and cognitive variables is used to 

answer how homogeneous Swedish large companies’ boards are. Several theoretical concepts 

are evaluated as factors that can explain the composition of the boards.  

With the help of theories, the empirical results are interpreted to explain the homogeneous 

composition of Swedish large companies’ boards, despite arguments for greater diversity. 

  

The results of the study show that board members are homogeneous in terms of gender, age, 

educational degree, and especially regarding work experience from the highest level of 

management. Homogeneity with regards to demographic characteristics such as sex and age 

allows both to be explained by co-optation and similarity-attraction. The study reveals that 

professionalization within organizational fields driven by normative and imitating 

isomorphism gives precedence to people with the "right" education and work experience. The 

board, and in the long run the company being controlled, thereby wins legitimacy within their 

respective organizational fields. This at the same time as co-optation in the boards further 

helps to preserve the prevailing norm. The present study also show trends in change as 

women are in majority among younger members of the board. They break the trend where 

equal profiles are recruited while also breaking the norm by having different work experience 

and other educational background than is the prevailing norm in corporate boards today. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: board members; corporate board of directors; diversity; homogeneity; new 

institutional theory, isomorphism; co-optation; similarity attraction; tokenism. 
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Sammanfattning 
 

 

I aktiebolag utser aktieägarna en bolagsstyrelse som skall svara för organisation och 

förvaltning av aktiebolaget. Bolagsstyrelser och deras sammansättning har varit ett aktuellt 

och omdebatterat ämne i ett stort antal studier. Både forskare och journalister anser att det i 

bolagsstyrelserna finns en norm som premierar män i övre medelåldern, välutbildade 

ekonomer och ingenjörer från “rätt” universitet, med tidigare erfarenhet från arbete på högsta 

chefsnivå. Detta är problematiskt då homogena styrelser riskerar att utgå från en begränsad 

lösningsmängd i sina beslut vilket kan leda till undermåliga resultat för de bolag de styr.  

 

Studiens syfte är att beskriva sammansättningen av styrelser i svenska storbolag och att 

förklara homogenitet i dessa. Ett urval av demografiska och kognitiva variabler används för 

att besvara hur homogena styrelserna för svenska storbolag är. Ett antal teoretiska begrepp 

utvärderas som faktorer som kan förklara styrelsers sammansättning. Med teoriernas hjälp 

tolkas de empiriska resultaten i syfte att förklara svenska storbolagsstyrelsers homogena 

sammansättning trots argument för större mångfald.  

 

Studiens resultat visar att styrelseledamöter är homogena som grupp med avseende på kön, 

ålder, examensinriktning och särskilt i fråga om arbetserfarenhet från högsta chefsnivå. 

Homogenitet med avseende på de demografiska egenskaperna kön och ålder låter sig båda 

förklaras med kooptation och similarity-attraction. Studien kommer fram till att 

professionalisering inom organisationsfält drivet av normativ och imiterande isomorfism 

premierar personer med ”rätt” utbildning och arbetserfarenhet. Styrelsen, och i förlängningen 

bolaget som styrs, vinner på detta sätt legitimitet inom sina respektive organisationsfält. Detta 

samtidigt som kooptation i styrelserna ytterligare bidrar till att konservera den rådande 

normen. Föreliggande studie påvisar även tendenser till en förändring då kvinnor är i 

majoritet bland yngre styrelseledamöter. Därmed bryter de trenden där lika profiler rekryteras 

om igen samtidigt som de bryter normen genom att ha andra arbetserfarenheter och annan 

utbildningsprofil än vad som är rådande norm i bolagsstyrelser idag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord: bolagsstyrelser, homogenitet; mångfald; styrelseledamöter, nyinstitutionell 

organisationsteori, isomorfism; kooptation; similarity-attraction; tokenism.
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1 Inledning

 
 

Gruppsammansättningen i bolagsstyrelser har ofta varit föremål för diskussion och har av 

flera forskare pekats ut som problematisk. Kritiken består framförallt i att styrelser är för 

homogena, saknar kvinnlig representation och kan liknas vid en old boys club (Petrelius, 

2004). Genom att inkludera fler variabler än kön ämnar uppsatsen undersöka i vilken 

utsträckning homogenitet råder i svenska storbolags styrelser samt förstå vad detta kan bero 

på.  

 

1.1 Problembakgrund 
I aktiebolag utser aktieägarna en ordförande samt flera ledamöter som skall svara för 

organisation och förvaltning av aktiebolaget (Aktiebolagslagen, 2005:551). Dessa bildar 

tillsammans en bolagsstyrelse vilken fattar beslut och utgör bolagets toppskikt där 

medlemmarna också i allmänhet får en hög status (Finkelstein & D’Aveni, 2009). För 30 år 

sedan var styrelseledamöter främst män med liknande utbildnings- och arbetserfarenhet 

(Zenger och Lawrence, 1989). Williams & O’Reilly (1998) hävdade att bolag står inför 

skiftning i dess demografiska struktur. De hypotiserade att homogenisering inom bolag skulle 

minska till förmån för en mer omfångsrik arbetsstyrka där kön, etnicitet, utbildning, 

värderingar och tidigare erfarenhet i högre grad var varierade. Utvecklingen har ännu inte 

kommit fullt så långt. Petrelius (2004) konstaterar att de som rekryteras till dessa 

toppositioner i svenska storbolag har påfallande lika erfarenheter och kompetenser som är 

mätbara. Detta observeras även av Lawson och Garrod (2012) som påvisar att 

styrelseledamöters kön, utbildning och arbetslivserfarenhet fortfarande tenderar att vara lika. 

 

Det finns tre regelverk som börsnoterade bolag bör förhålla sig till gällande styrelsens 

sammansättning: Aktiebolagslagen (2005:551) 1 § 8 kap., Nasdaq Stockholms regelverk för 

emittenter (2016) samt Svenskt näringslivs kod för bolagsstyrning (2016). Aktiebolagslagen 

har ringa krav, den uppger endast minimikravet för antal ledamöter. Nasdaq Stockholm anger 

att styrelsen ska vara sammansatt på ett sådant sätt att den har tillräcklig kompetens och 

erfarenhet för att kunna leda och kontrollera ett noterat bolag. Svenskt näringsliv ser att det 

finns utrymme att komplettera lagstiftningen med riktlinjer och har därför under 2005 

fastställt en kod som avser stärka förtroendet för de svenska börsbolagen: 
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Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 

förhållande i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och 

bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och 

bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2016, punkt 4.1). 

 

I samband med införandet av koden formaliserades rekryteringen av styrelseledamöter. Detta 

genom att stipulera att bolagen bör ha en valberedning som ska arbeta utifrån en i förväg 

bestämd process. Detta anser dock inte stiftelsen AllBright är tillräckligt efter att de under 

flera år kartlagt de svenska bolagens jämställdhet och diversifiering på ledande positioner. De 

menar i en av sina rapporter att svenska börsnoterade bolagsstyrelser fortfarande är homogena 

grupper (AllBright, 2013). De anser att det i bolagsstyrelserna finns en norm som premierar 

svenskar, välutbildade ekonomer eller ingenjörer från ”rätt” universitet, med tidigare 

erfarenhet från C-Suite1- och styrelsearbete. AllBright (2013) menar att dessa personer väljs 

ogrundat framför personer som avviker från normen. Ruigrok, Peck, Tacheva, Greve och Hu 

(2006) hävdar att avvikande kandidater därför har svårare att få en anställning eller stanna på 

sin position när de inte liknar den övriga gruppen. Utifrån detta framstår svenska 

börsbolagsstyrelser som homogent sammansatta grupper relativt den yrkesverksamma delen 

av Sveriges befolkning.  

 

Fergin, Andersson, Hellerstedt, Terjesen och Wennberg (2013) menar att Sverige är ett 

idealiskt land för att studera bolagsstyrelser ur köns- och mångfaldsperspektiv eftersom 

svensk jämställdhetspolitik har som mål att förändra system som upprätthåller den 

könsbaserade fördelningen av makt och resurser i samhället (SOU 2003:16). Trots statliga 

påtryckningar finns en tydlig ojämlikhet i det svenska näringslivets toppskikt. AllBright är 

medvetna om den generella problematiken med de homogena styrelsesammansättningarna 

och har valt att rikta särskilt fokus på kvinnors representation i bolagsstyrelser (AllBright, 

2014; AllBright 2015a; AllBright 2015b). Detta är inte överraskande eftersom bolagsstyrelser 

i hög grad är mansdominerade (SOU 2003:16). Tinsley, Wade, Main & O'Reilly (2017) 

menar att förekomsten av kooptation, rekrytering som baseras på vad som redan finns i 

gruppen, påvisas tydligt när de studerat könsfördelningen i amerikanska bolagsstyrelser. De 

menar att trots många utspel för en jämnare könsfördelning, till exempel kvotering, så går 

utvecklingen mot jämställda och diversifierade bolagsstyrelser långsamt.  

 

I Sverige har både Petrelius (2004) samt Petrelius & Sjöstrand (2009) legat i framkant med 

forskning som ämnar undersöka hur rekryteringsprocessen av styrelseledamöter till svenska 

börsbolag går till med avseende på kvinnors ställning och möjligheter. Andra svenska 

forskare som till exempel Fergin et al. (2013) förklarar rådande homogenitet i bolagsstyrelser, 

kopplat till VD:ars avgång, utifrån fler aspekter än könsfördelning. Deras förklaring pekar på 

                                                 
1
 Vedertaget uttryck för ett företags högsta chefer. C:et står för Chief och används i akronymer såsom CEO, 

CFO, COO etc. 
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att homogenitet inte enbart kopplar till enstaka variabler utan att det finns många möjliga 

påverkansfaktorer. Carina Lundberg Markow, chef för Folksams interna avdelning för 

hållbarhetsfrågor, och Magnus Fredriksson, fil. dr. i strategisk kommunikation vid Göteborgs 

universitet är ansvariga för skapandet av ett homogenitetsindex (Lundberg & Markow, 2010) 

som utgör en grov skiss över hur diversifierad en bolagsstyrelse kan vara utifrån ett flertal 

demografiska- och kognitiva variabler. Deras studie visar att det är möjligt att undersöka 

homogenitet i bolagsstyrelser utifrån ett flertal variabler. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Bolagsstyrelser och deras sammansättning har länge varit ett aktuellt och omdebatterat ämne, 

vilket fått till följd att det förekommer ett stort antal studier inom forskningsfältet. Mångfald 

bland styrelseledamöter lyfts fram som positivt och eftersträvansvärt, trots detta verkar 

homogenitet snarare vara regel än undantag. I Sverige har bolagsstyrelser i regel varit 

homogena i sin sammansättning (AllBright, 2013). Detta kan ställas i kontrast till att 

mångfald i bolagsstyrelsernas sammansättning ofta påverkar bolagets prestationer på ett 

positivt sätt (Jackson, May & Whitney, 1995; Westphal, Seidel & Stewart, 2001; Erhardt, 

Werbel & Shrader, 2003; Horwitz & Horwitz, 2007). Diversifiering anses bidra till unika 

perspektiv, synsätt och infallsvinklar i motsats till homogena styrelsesammansättningar 

(Arfken, Bellar & Helms, 2004; Van der Walt, Ingley, Shergill, & Townsend, 2006). Multipla 

perspektiv som samlas kollektivt kan leda till bättre och mer välgrundade beslut och kognitiv 

mångfald vilket ofta medför en positiv effekt på teamets kreativitet, innovationsförmåga och 

problemlösning (Govindarajan & Gupta, 2001). Govindarajan et al. (2001) argumenterar även 

för att mångfald är en korrelerande faktor med framgång eftersom ett ökat antal perspektiv 

kan leda till ett mer omfattande beslutsmaterial samt fler lösningsalternativ. Sammanfattat 

menar de att den yttre effektiviteten, den överordnade måluppfyllelsen, tenderar att bli bättre 

till följd av mångfald i gruppen då lösningsmängden i regel blir rikare.  

 

Trots att forskare lyfter fram mångfald som en nyckelfaktor till att skapa effektiva 

bolagsstyrelser tenderar homogena och stabila sammansättningar fortfarande vara rådande 

norm (Catalyst, 2017; Dhir, 2015). Horwitz et al. (2007) argumenterar för att olika synsätt 

eller perspektiv kan skapa motsättningar inom gruppen eftersom risken för interna konflikter 

är större i en kulturellt heterogen grupp. De ser att fördelarna med en homogen styrelse är att 

alla arbetar mot en gemensam målbild vilket skapar effektiva och snabba beslutsvägar som 

sparar på företagets resurser. Den inre effektiviteten, produktiviteten, har alltså potential att 

vara högre i en homogen grupp. Björkman och Axelsson (2007) anser visserligen att 

mångfald föder kreativitet inom gruppen, men hävdar också att människor omöjligt kan ta 

hänsyn till alla variabler som skulle kunna påverka ett beslut. Enligt dem behöver inte 

mångfald nödvändigtvis betyda att det framkommer fler perspektiv, olika människor kan 

också tänka lika. Det finns risker för kommunikationssvårigheter och missförstånd om olika 

typer av barriärer som språk, geografi eller kultur är höga (Govindarajan et al., 2001; 

Petrelius, 2004; Björkman et al., 2007). Petrelius (2004) framhåller att det starka ömsesidiga 
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förtroendet i en homogen styrelse genererar effektivitet som skulle störas om personer med 

alltför annorlunda profiler skulle rekryteras. Hon menar dock att minska graden av 

homogenitet visserligen kostar tid och energi men att det är en viktig förutsättning för ett bra 

arbetsklimat.  

 

Studier visar att den homogena sammansättningen av styrelseledamöter är en norm som inte 

helt enkelt kan förändras på konventionell väg utan olika typer av ingripande, till exempel 

kvotering, för att luckra upp strukturerna (Kogut, Colomer & Belinky, 2014). Genusrelaterad 

forskning är ett aktuellt ämne som också har påverkat många länder att förändra sina policys 

och lagstiftning (Adams, de Haan, Terjesen & van Ees, 2015). I tidigare forskning finns en 

riklig representation av forskning om homogenitet i bolagsstyrelser med särskild 

genusinriktning (Allemand, Barbe & Brullebaut, 2014; Grosvold & Brammer, 2011; Post & 

Byton, 2015; Tinsley et al., 2017). Allemand et al. (2014) skriver att homogenitet kan 

medföra flera positiva effekter i en bolagsstyrelse, främst vad gäller kvaliteten på de beslut 

som fattas. Samtidigt påtalar de att det inte råder full konsensus huruvida mångfald är bra 

eller ej. De överlåter åt andra studier att bekräfta eller förkasta positiv inverkan på styrelsers 

arbete till följd av mångfald. Studien fokuserar istället på om institutionella perspektiv kan 

förklara kvinnors representation i bolagsstyrelser i olika länder samt vad detta kan innebära 

för olika beslutsfattare. Grosvold et al. (2011) tar teoretisk utgångspunkt i nationella 

institutioner, såsom kultur och legala system för att studera hur de relaterar till kvinnlig 

representation i bolagsstyrelser. I en metaanalys av Post et al. (2015) kombineras resultaten 

från 140 tidigare studier statistiskt. De kommer fram till att kvinnlig representation i 

bolagsstyrelser har en liten men ändå positiv inverkan på finansiell prestation. Deras 

tydligaste resultat är dock att kvinnlig representation i styrelsen har en positiv inverkan på 

styrelsens primära uppgifter, att övervaka och strategiskt vägleda företaget. Tinsley et al. 

(2017) argumenterar varken för eller emot homogena bolagsstyrelser utan baserar sin studie i 

den allmänna opinionen för ökad mångfald och påtryckningar för jämlikhet mellan könen som 

råder runt om i världen. Yang & Hyland (2012) är skeptiska till att studera enskilda 

parametrar för att uttala sig om homogenitet och det är därmed problematiskt att stort fokus i 

tidigare forskning läggs på kön.  

 

Tidigare forskning har sökt och funnit ett antal nackdelar gällande produktivitet likväl som 

fördelar gällande kreativitet, måluppfyllelse och kvalitet associerade med mångfald i 

bolagsstyrelser. Den inre effektiviteten må vara bättre i en homogen grupp men den yttre 

effektiviteten riskerar att inte nå sin fulla potential. Därmed är det problematiskt om 

bolagsstyrelser är homogent sammansatta. En homogent sammansatt styrelse riskerar att utgå 

från en begränsad lösningsmängd i sina beslut vilket i förlängningen kan leda till undermåliga 

resultat för de bolag de styr. I svenska bolagsstyrelser är frågan om homogenitet ett särskilt 

intressant problem eftersom koden för svensk bolagsstyrning föreskriver en sammansättning 

präglad av mångfald och bredd, vilket står i rak motsats till homogenitet. Det blir därmed 

relevant att undersöka vad som gör och kan förklara att styrelseledamöterna upplevs som en 

homogen grupp i Sverige. Genom att inkludera fler variabler än kön studeras homogenitet i 
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ett bredare perspektiv. Detta genom att utreda hur och på vilket sätt svenska 

storbolagsstyrelser är homogena samt att studera vilka faktorer som bidrar till att forma dem 

homogent, trots flera argument för en större mångfald.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att beskriva sammansättningen av styrelser i svenska storbolag och att 

förklara homogenitet i dessa.   

 

För att uppnå studiens syfte utreds frågorna:   

 

● Hur homogena är styrelser i svenska storbolag? 

● Vilka faktorer kan förklara styrelsers sammansättning? 
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2 Teoretisk referensram 

 
 

Inledningsvis definieras begreppen homogenitet och mångfald. Kapitlet redogör även för 

studiens teoretiska utgångspunkt i nyinstitutionell organisationsteori (organisationsfält och 

isomorfism) samt de teoretiska begreppen tokenism, the similarity-attraction paradigm och 

kooptation. Kapitlet avslutas med att redogöra för studiens analysmodell. 

 

2.1 Homogenitet och mångfald 
Homogenitet föreligger då en rad egenskaper är gemensamma för flera individer i en grupp 

(Lawson & Garrod, 2012). En grupp av personer av samma kön, ålder, social 

klasstillhörighet, etnicitet och med liknande utbildnings- eller arbetsbakgrund kan sägas 

utgöra en homogen grupp. Lawson och Garrod (2012) menar att homogenitet står i motsats 

till heterogenitet, eller mångfald2, vilket föreligger då flera egenskaper och karaktärsdrag i en 

grupp skiljer sig åt. Dessa begrepp är viktiga att redogöra för då de är relevanta för att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

2.2 Nyinstitutionell organisationsteori 
Begreppet institution har en bred betydelse men generellt kan en institution sägas vara ett 

särskilt agerande som sker i ett kontinuerligt mönster. Meyer och Rowan (1977) beskriver 

nyinstitutionell organisering som en anpassning till institutionaliserade regler; om något 

avviker från detta institutionaliserade mönster kommer dess omgivning att motverka genom 

sanktioner eller uppmuntra med belöningar. DiMaggio och Powell (1983) har utökat 

definition av begreppet institution till att inkludera en betoning på hur institutioner tar formen 

av upprepade sociala mönster och att institutionalisering är den process som sker vid 

institutioners uppkomst och stabilisering. Det som kännetecknar det institutionella 

perspektivet är att organisationer inte ses som slutna system, utan de influeras och påverkas 

av sin omgivnings sociala och kulturella kontexter (Wang, 2016). De normer och värderingar 

som råder i samhället får alltså ett starkt inflytande på organisationen. Teoribildningen menar 

att organisationer liknar varandra eftersom institutionaliserat beteende inom organisationen 

skapar homogenisering (Meyer et al., 1977; DiMaggio et al., 1983; Wang, 2016).  

2.3 Organisationsfält 

DiMaggio et al. (1983) förklarar att enskilda organisationer inte påverkas direkt av andra, 

utan att påverkan sker genom organisatoriska fält. Dessa fält har ingen objektiv existens utan 

är ett verktyg för att beskriva institutionella påverkansfaktorer, såsom isomorfa tryck. När 

organisationer interagerar med varandra är det inom detta fält som samverkan sker och därför 

                                                 
2
 Även synonymt med diversitet 
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får de en benägenhet att likna varandra mer och mer (Alvesson, 2015), vilket kan liknas vid 

en feedback-loop vilket kan ses i Figur 1. DiMaggio et al. (1983) menar vidare att när nya fält 

uppstår är organisationerna diversifierade, men när fälten etableras ökar homogeniteten 

eftersom fälten möter samma krav från omgivningen.  

 

 
Figur 1. Egen modell av hur organisationsfält kan illustreras som feedback-loopar. 

 

Grosvold et al. (2011) har studerat andelen kvinnor i bolagsstyrelser som konsekvens av 

nationella, institutionella faktorer. Hela nationer som organisationsfält har kartlagts genom att 

bland annat gruppera de studerade nationerna efter typ av ekonomiskt system, legala system 

och nationell kultur. Kulturella och legala institutionella system är enligt studien de faktorer 

som har störst inverkan på bolagsstyrelsers sammansättningar. Därmed slår de fast att 

institutioner på nationell nivå spelar en stor roll i att forma bolagsstyrelsers 

sammansättningar. Inom den nyinstitutionella teoribildningen kan en sådan process förklaras 

med hjälp av isomorfism, vilket är olika former av institutionella tryck som bidrar till 

homogenisering av organisationer.  

 

2.4 Isomorfism 
Det finns framförallt tre typer av isomorfa processer: tvingande, härmande och normativa 

(DiMaggio et al., 1983). När organisationer möter osäkerhet är det sannolikt att de istället för 

att lösa sina problem vänder sig mot organisationsfältet för att imitera någon teknik, struktur 

eller målsättning som ses som framgångsrik (Yang et al, 2012). Denna process är vad 

DiMaggio et al. (1983) kallar imiterande isomorfism3 eftersom organisationernas mål blir att 

likna organisationsfältet så mycket som möjligt för att reducera osäkerhet. En del studier 

baseras endast på en parameter, vilket kan ge en mycket förenklad bild av den imiterande 

processen och därmed inte förklara homogenitet (Yang & Hyland, 2006; Yang et al., 2012). 

Genom att studera fler parametrar har Yang et al. (2012) funnit att imiterande isomorfism 

existerar men ställer sig frågan vilken faktor som påverkar vilken. Är isomorfism en 

konsekvens av imitation eller är imitation en konsekvens av isomorfism? 

 

Den andra typen av institutionellt tryck kallar DiMaggio et al. (1983) för den normativa 

                                                 
3
 Mimetic isomorphism. 
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isomorfismen4. Den tar sig ofta uttryck som professionalisering - att anställa personal som har 

en viss utbildning. Ju fler av dessa specialister, desto större blir organisationens 

professionalisering och därmed grad av homogenisering. Genom denna utbildning erhåller 

man likartad kunskap, värdegrund och liknande uppfattning om vad som är normativt. Det är 

inte heller ovanligt att olika utbildningsbakgrunder skapar engagemang i samma nätverk, till 

exempel i hållbarhetsfrågor eller jämställdhet. Organisationerna skapar en arena där dessa 

idéer kan prövas mot andra likasinnade. Martínez-Ferrero och García-Sánchez (2017) menar 

att organisationskulturen tenderar att påverka bolag till att skapa särskilda normer som i sin 

tur kan ge en homogeniserande effekt.  

 

Den tvingande isomorfismen5 definieras enligt DiMaggio et al. (1983) som en process där 

både formell och informell press sätts på organisationen vilket tvingar den att agera på ett 

visst sätt. Martínez-Ferrero et al. (2017) förtydligar att ett sådant tvång ofta kan uppstå via 

rättssystem där lagstiftning ofta kan få organisationer att röra sig i samma riktning. Vidare 

ställer de sig frågande till huruvida det finns styrkor i tvingande mekanismer och om det på 

något sätt kan bidra till ökad transparens samt en försäkran om hållbarhet. I Sverige är alla 

aktiebolag, beroende på storlek, tvingade att lämna in en mer eller mindre omfattande 

årsredovisning till Bolagsverket. Att årsredovisningar är tillgängliga för offentligheten att läsa 

bidrar enligt Bolagsverket (2017) till att skapa ett enkelt företagande och ett rättssäkert 

näringsliv. Martínez-Ferrero et al. (2017) anser att den typen av starkt rättssystem tvingar 

bolagen att förhålla sig till exempel sociala- och miljörelaterade problem, eftersom 

transparensen medför en mer omfattande granskning jämfört med ett stängt rättssystem. 

 

2.5 Isomorfism och tokenism i bolagsledning och styrelser 
Allemand et al. (2014) har studerat hur tvingande och normativt institutionella tryck påverkat 

könsfördelningen i europeiska bolagsstyrelser. De empiriska resultaten i studien bekräftar att 

både tvingande och normativa tryck har inflytande över den kvinnliga representationen i 

styrelser i flera länder. De framhåller även att normen för styrelsemedlemmar är att de ska 

tillgodose sig en utbildning och inneha ledarskapserfarenhet på C-Suite-nivå6 alternativt 

erfarenhet från regerings- eller riksdagsarbete. Det är en norm som i stor utsträckning 

exkluderar kvinnor till förmån för män eftersom det i praktiken först är efter 1990-talet som 

kvinnor har haft höga positioner i företagsledningar och offentliga organisationer, exempelvis 

i regering och riksdag (Wilson & Nilsson, 2008). Fergin et al. (2013) menar att det finns 

skillnader i hur män och kvinnor bemöts på ledande poster, tokenism. Vidare menar de att 

kvinnor ofta rekryteras till bolag som befinner sig i ett kritiskt skede där de får rollen som 

”symbolfigur”. Schnatterly och Johnson (2014) söker svar i bland annat teorin om 

institutionellt normativt tryck för att förklara varför institutionella investerare föredrar att 

                                                 
4
 Normative isomorphism. 

5
 Coercive isomorphism. 

6
 Arbetat som antingen CEO, CFO, COO eller liknande. 
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investera i bolag med oberoende styrelser, trots att oberoende styrelser saknar konsekvent, 

påvisad effekt på företags finansiella resultat. De menar att institutionella investerare föredrar 

oberoende styrelser eftersom att oberoendet signalerar lämpligt, normativt beteende. Att följa 

normen och inte avvika allt för kraftigt från andras beslut, med andra ord imitera, gör det 

möjligt för förvaltaren att fatta snabbare och billigare beslut samt att undvika dåligt rykte om 

en avvikande satsning ger en dålig avkastning (Schnatterly et al., 2014).  

 

2.6 Kooptation och similarity-attraction paradigm 
Petrelius (2004) menar att rekrytering till bolagsstyrelser sker genom kooptation vilket 

innebär att inval till en grupp sker genom att både demografiska och kognitiva attribut 

överensstämmer med de som redan existerar inom gruppen. Förekomsten av kooptation 

påvisas tydligt av Tinsley et al. (2017) som har studerat könsfördelningen i amerikanska 

bolagsstyrelser. De menar att trots många utspel för en jämnare könsfördelning i 

bolagsstyrelser så går utvecklingen långsamt. Styrelseposter som tidigare innehafts av en 

kvinna är mer sannolika att fyllas av en ny kvinna. Samma mönster gäller, om än inte lika 

starkt, för styrelseposter som innehafts av män. Därmed konserveras rådande könsfördelning i 

bolagsstyrelserna. En av Tinsley et als. (2017) slutsatser är att det effektivaste sättet att få in 

fler kvinnor i bolagsstyrelser är att få in flera kvinnor i kandidatpoolen. Detta innebär konkret 

att det krävs aktiv strävan för att få fler kvinnor i utbildning och på högsta chefs-, riksdags- 

och regeringsnivå, så att de uppfyller de normer som identifierats av Allemand et al. (2014).  

 

Horwitz et al. (2007) lyfter fram teorin om the similarity-attraction paradigm, fenomenet att 

människor ofta väljer någon de själva är lika när en valmöjlighet presenteras. Detta lyfts även 

fram av McPherson, Smith-Lovin & Cook (2001) som påtalar att individer med liknande 

demografiska egenskaper har lättare att skapa kontakt med varandra eftersom deras nätverk i 

sin tur representeras av liknande individer, något de kallar the homophile principle. 

McPherson et al. (2001) kritiserar denna princip och menar att den begränsar individers 

förmåga att inhämta och bearbeta information eftersom homogena nätverk inte ger nya 

intryck i tillräcklig hög utsträckning.  

 

2.7 Analysmodell 
Studiens analysmodell ligger till grund för analysen som tjänar till att besvara 

frågeställningarna och uppfylla syftet. Analysmodellen visar hur den teoretiska referensramen 

kan användas för att teoretisera kring hur styrelser formas till att se ut som de gör. Detta 

illustreras av de olika teoretiska begreppen i de gula ovalerna som utövar tryckande krafter 

(illustrerade med pilar) som tillsammans formar styrelserna. Det är med hjälp av dessa 

faktorer som analysen försöker förklara styrelsers sammansättning. En eller flera styrelser kan 

utgöras av den ljusblå ovalen medan de inre cirklarna symboliserar olika egenskaper som 

styrelseledamöter har.  
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Figur 2. Analysmodell som utgör ramen för analysen. Faktorer från det teoretiska ramverket utövar ”tryck” som 

tillsammans kan forma styrelsers sammansättningar.  
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3 Metod 

 
 

I följande kapitel redogörs för hur studien utförts och hur data har samlats in samt vilka val 

som gjorts gällande studiens metod. Vidare redogörs för studiens analysmetoder. Kapitlet 

avslutas med en metoddiskussion.  

 

3.1 Tillvägagångssätt 
För att besvara studiens syfte bedömdes en kvantitativ, icke-experimentell metod vara bäst 

lämpad eftersom den tillåter analys av stora datamängder vid prövning av en deduktiv ansats 

(Bryman & Bell, 2013). Valet av metod var medvetet för att finna både demografisk samt 

kognitiva data avseende homogeniteten i storbolagsstyrelser, vilken kunde kvantifieras i 

kategorier eller siffror. Studiens tillvägagångssätt och metod kan lättast illustreras grafiskt 

(Figur 3). Figuren visar hur empiriska data sammanställs och studeras med hjälp av deskriptiv 

statistik för att sedan kvalitativt analyseras med hjälp av studiens analysmodell och teoretiska 

ramverk.  

 

Figur 3. Grafisk beskrivning av studiens tillvägagångssätt och metod. 

 

3.1.1 Hur kan homogenitet mätas? 

Erhardt et al. (2003) preciserar, utifrån forskning baserad på Jackson et al. (1995), två typer 

av variabler som kan mäta mångfald: demografiska- och kognitiva variabler. Vidare 

definieras demografiska variabler även som mätbara parametrar7 vilket innefattar till exempel 

kön eller ålder. En kognitiv variabel syftar till variabler som inte är lika uppenbart 

                                                 
7
 Demografiska markörer. 
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kvantifierbara, till exempel utbildning eller erfarenhet. Ett annat förekommande angreppssätt 

(Fergin et al. 2013) är att tillämpa homogenitetsindex (Blau, 1977) vilket kan visa ett mått på 

mångfald genom en formel som tar hänsyn till flera möjliga parametrar. 

 

Fergin et al. (2013) söker förklaring genom demografiska variabler och resultatinriktade mått, 

vilket inte passar föreliggande studie då kognitiva variabler inte kan appliceras på ett lämpligt 

sätt i formeln. Lundberg Markow (2010) har ett annorlunda angreppssätt då hennes studie 

givit upphov till ett nytt homogenitetsindex baserat på medelvärdet av både kognitiva- och 

demografiska variabler. Ett sådant homogenitetsmått är högst önskvärt, men kan vara svårt att 

definiera och tillämpa i praktiken för generella fall där en grupps mångfald eller homogenitet 

beskrivs av intervall-, ordinal- och nominalvariabler. Lundberg Markows (2010) 

homogenitetsindex har kritiserats av bland annat nationalekonomen Daniel Waldenström 

(2010) eftersom formeln beräknar mångfalden variabel för variabel och sedan viktar alla 

variabler lika vid medelvärdesbildningen. Detta anser Waldenström (2010) vara missvisande 

statistik då variablerna mäts på olika sätt, alla variabler är till exempel inte ekvidistanta8. I 

andra studier har homogenitet studerats parameter för parameter (AllBright 2013; Grosvold et 

al., 2011; Allemand et al., 2014) med främst univariata och bivariata analysmetoder. Med stöd 

från dessa studier ansågs därför en univariat, bivariat och multivariat analys av respektive 

parameter vara det praktiskt bäst lämpade sättet för att initialt mäta och studera 

homogeniteten hos en grupp eller en population. Genom att sedan kvalitativt tolka de 

kvantitativa resultaten för respektive parameter blir det möjligt att klassificera graden av 

homogenitet i en analys.  

 

3.1.2 Datainsamling och datautvinning 

Underlag för insamling av data var publikt publicerade årsredovisningar (Bolagsverket, 2017) 

från de största börsnoterade bolagen i Sverige (OMXS309). För att överblicka samtliga data 

ägnades en stor del av arbetet i studien åt att upprätta en Excel-databas. Ett illustrativt utdrag 

ur databasen visas i Figur A1 i Bilaga A. Stora bolag bedöms kunna tillhandahålla rikligt med 

data eftersom dessa i regel publicerar omfattande dokumentation i samband med sin 

årsredovisning. Den generella bedömningen är att årsredovisningar kan agera adekvat källa då 

de uppfyller Scotts (1990) fyra kriterier om sekundärt analysmaterial; äkthet, trovärdighet, 

representativitet och mening. Årsredovisningarna är äkta och trovärdiga samt även typiska i 

sitt slag. De kan även anses vara representativa eftersom de motsvarar dokumentation i sin 

helhet samt är meningsfulla i sin utformning. Utifrån data från årsredovisningar har det 

kunnat skapas profiler för alla de styrelseledamöter som innehaft en styrelseledamotsposition 

i slutet av 2015. När information saknats i årsredovisningarna har bolagens egna hemsidor 

eller enskilda ledamöters LinkedIn-profiler undersökts för att komplettera data. Totalt utgörs 

databasen av 246 stämmovalda ledamöter i 28 bolag.  

                                                 
8
 Avstånden mellan varje par av successiva datapunkter är lika stora 

9
 OMX Stockholm 30 (OMXS30) är ett index över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. 
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De variabler som identifierats som intressanta och mätbara efter datautvinningen samt 

tematisk kvantitativ innehållsanalys var de demografiska parametrarna kön, ålder och 

nationalitet samt de kognitiva variablerna lärosäte, C-Suite-erfarenhet, utbildningsämne, tid i 

styrelsen, styrelseposition och antal styrelseuppdrag. Utöver att studera variablerna knutna till 

person var för sig eller sinsemellan fanns även möjlighet att studera samband med bolagens 

GICS-sektor10 (MSCI, 2016) eller storlek, mätt som omsättning alternativt börsvärde. Data 

visade att 149 av 23911 (62%) analyserade styrelseledamöter hade svensk nationalitet vilket 

ökade till 176 av 239 (77%) när nordiska länder inkluderades. Då föreliggande studie inte 

jämförs med andra länders storbolagsstyrelser samt att resultatet inte visar någon betydande 

signifikans valdes variabeln nationalitet bort i analysen. Ett flertal möjliga kognitiva variabler 

som identifierats kvarstod. För att skapa jämvikt mellan demografiska- och kognitiva 

variabler gjordes ett urval vilket slutligen blev de demografiska variablerna kön och ålder 

samt de kognitiva variablerna utbildningsämne och C-Suite-erfarenhet (Figur 4). Att 

utbildningsämne och erfarenhet av arbete på C-Suite nivå selekterades motiveras av att det är 

dessa attribut som tidigare pekats ut som norm för styrelseledamöter (Allemand et al., 2014).  

 
 

Figur 4. De variabler rörande mångfald som studerats i föreliggande studie. 

 

Bryman och Bell (2013) presenterade kategorier för olika typer av variabler där de anser att 

vissa analysmetoder och verktyg är olika lämpliga för vart och en av dessa typer, intervall-

kvotvariabler12, nominal/kategorivariabler13 respektive dikotoma variabler14. Den deskriptiva 

statistiken har tagit hänsyn till variabeltypen för att ge en så tydlig bild som möjligt. 

 

3.1.3 Avgränsningar och bortfall 

Arbetstagarrepresentanter och suppleanter har exkluderats samt bolaget Nokia. Detta för att 

Nokia inte är ett i grunden svenskt företag och därmed influeras starkt av en annan nationell 

kultur, andra institutionella system och en annan kod för bolagsstyrning, vilken riskerar att 

                                                 
10

 Global Industry Classification Standard. 
11

 Datan har 7 styrelseledamöter som saknar denna uppgift. 
12

 Intervall- eller kvotvariabler är variabler som har lika stora avstånd mellan kategorierna, de är ekvidistanta, 

t.ex. ålder eller ett företags storlek. 
13

 Nominal- eller kategorivariabler omfattar kategorier som inte kan rangordnas, t.ex. nationalitet, kön, 

utbildningsområde eller C-Suite erfarenhet. 
14

 Dikotoma variabler har endast två kategorier, t.ex. kön.  
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snedvrida resultaten. Att Nokia dessutom nyligen har styckats och flera delar har sålts till 

andra företag försvårar också klassificering och analys. Atlas Copco, som förekommer två 

gånger i indexet tack vare dess flitigt omsatta A- respektive B-aktie, har räknats en gång.  

Vissa ledamöter förekommer i flera av styrelserna och räknas därför med fler än en gång i 

statistiken. Sex styrelseledamöter har inte uppgett någon huvudsaklig examensinriktning, av 

dessa har tre styrelseledamöter endast uppgett lärosätets namn (Skema Business School, 

Harrogate Ladies College & Stockholms universitet). Detta skulle kunna utgöra oavslutade 

utbildningar eller enstaka kurser varav de hamnar i utbildningskategori ”saknar uppgift”. Sju 

styrelseledamöter har inte uppgivit någon nationalitet men har uppgivit sina utbildningar. I 

databasen har tomma fält i kolumnen C-Suite räknats som ”har ingen C-Suite erfarenhet”. En 

möjlighet finns att styrelseledamöter inte uppgivit sin tidigare erfarenhet av C-Suite-arbete.  

 

3.2 Analys av data 
Data har analyserats i två led. Först bearbetades rådata med hjälp av en kvantitativ 

innehållsanalys vilket resulterade i data som kunde analyseras på uni-, bi- och multivariat 

nivå. 

3.2.1 Kvantitativ innehållsanalys 

I Excel-databasen insamlades data såsom den står beskriven i ursprungskällan 

(Årsredovisningar, 2016). Detta resulterade till exempel i att snarlika utbildningar, ibland från 

samma universitet, benämnts på flera olika sätt. För att skapa struktur och möjliggöra en 

analys av styrelseledamöters utbildning kodades ursprungsbeteckningar om till teman 

(utbildningsämne) med hjälp av kvantitativ innehållsanalys (Tabell 1). 

Tabell 1. Exempel på hur datautvinning och innehållsanalys gått till. 

Ursprungsbeteckning Efter datautvinning 

Civilekonom Ekonomi (utbildningsämne) 

Bachelor of Business Administration in 

Accounting 

Ekonomi (utbildningsämne) 

Bachelor of Arts Degree in Honors Business 

Administration 

Ekonomi (utbildningsämne) 

 

Genom datautvinning samt innehållsanalys underlättades sökandet efter strukturer bland det 

stora antalet variabler och en extraktion av begriplig samt jämförbar information 

möjliggjordes ur rådata. Jehn, Northcraft och Neale (1999) anser att variabeln utbildning kan 

ge upphov till en omfattande utbildningsspridning15 och därmed är en källa till 

                                                 
15

 Spridning av resultat. 
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informationsasymmetrier. Med hjälp av en innehållsanalys kan asymmetrier motverkas och 

slutsatser kan dras utifrån data som har viss spridning.  

3.2.2 Uni-, bi- och multivariat analys 

I studien förekommer analyser på uni16-, bi17- och multivariat18 nivå för att gradvis fördjupas 

tills dess att resultat kan sammanställas på aggregerad nivå vilket ämnar ge en helhetsbild av 

graden av homogenitet i svenska storbolagsstyrelser. Denna metod gör att flera variabler kan 

studeras samtidigt och olika delanalyser kan grupperas för att ge en fördjupad analys (Tabell 

2). Variablerna har analyserats och därefter prövats mot teoribildningar från olika 

forskningsinriktningar, en så kallad tvärvetenskaplig analysmetod (Figur 4). De 

teoribildningar som prövats är nyinstitutionell organisationsteori (isomorfism och 

organisationsfält) samt the similarity-attraction theory, tokenism och kooptation.  

Tabell 2. Tabellen visar hur de olika variablerna har kombinerats i analyserna.   

 

Analyser Kön Ålder Utbildning C-Suite 

Kön     

Ålder     

Utbildning     

C-Suite     

 

Tabell 2 visar hur de olika variablerna har studerats. Där lika variabeltyp möts i tabellmatrisen 

blir analysen univariat. Där olika möts blir analysen bivariat. Grön ruta anger att 

kombinationen studerats specifikt. Blå markering visar att deras samband framgår i studiens 

multivariata fyrfältsanalyser där tre variabler ingår. Röda markeringar innebär att 

kombinationen avsiktligt ej studerats då dessa kombinationer bedömts ge ringa tillskott till 

analysen. Observera att det är skillnad på att till exempel studera andelen med C-Suite-

erfarenhet för respektive kön jämfört med att studera könsfördelningen bland dem med  

C-Suite-erfarenhet. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
16

 Analys av en variabel. 
17

 Analys av två variabler och deras samband. 
18

 Analys av tre eller flera variabler och deras samband.  
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Figur 5. Exempel på hur variabler bearbetats i förhållande till teoribildningar i analysen. Rutan “a1” avser en 

möjlig analys av variabeln kön mot teoribildningen härmande isomorfism. 

 

Figur 5 exemplifierar hur teoribildningar kan appliceras i förhållande till variabler och 

därefter leda till en mängd olika analyser. De kombinationer av variabler som applicerats 

specificeras i Tabell 2 medan analysmodellen i sin helhet presenteras i Figur 2.  

 

3.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

All data har samlats in under replikerbara förhållanden, vilket enligt Dale, Arber och Procter 

(1988) stärker studiens reliabilitet och validitet. Reliabiliteten kan även anses stärkt av att 

insamlade data är offentligt material och de valda analysmetoderna varit enkla och 

transparenta (Bryman & Bell, 2013). Mätningen är tillförlitlig och går att replikera med 

grundläggande kunskaper i statistik, samt med hjälp av kalkylprogrammet Excel. De 

styrelseledamöter som studerats kan sägas utgöra en hel population - ledamöter i Sveriges 

storbolagsstyrelser år 2015. Samtidigt utgör de ett stickprov av hela Sveriges population av 

styrelseledamöter. Eftersom studien är en tvärsnittsundersökning19 kan generaliserbarheten 

endast sägas vara hög i det ögonblick då årsredovisningarna (2016) presenterades och 

publicerades.  

 

3.4 Metoddiskussion 
Bryman och Bell (2013) lyfter att analyserna av relationerna mellan olika variabler, genom att 

använda en kvantitativ metod, leder till en statisk bild som inte nödvändigtvis speglar hur 

människor lever sina liv. De menar även att möjligheten till tolkande analyser försvinner 

eftersom man inte kan koppla bilden som beskrivs i kvantitativa data till verkligheten. Detta 

är ett problem med studien eftersom demografisk mångfald inte nödvändigtvis implicerar 

kognitiv mångfald. Detta tyder på att definitionen av variablernas natur kan variera mellan 

                                                 
19

 Visar enbart en ögonblicksbild. 
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olika forskare. I denna studie är Lawson och Garrods (2012) definitioner av begreppen 

demografisk mångfald och kognitiv mångfald utgångspunkt.  

 

Studien tillämpar institutionell organisationsteori som teoretisk utgångspunkt men använder 

en tvärvetenskaplig analysmetod. För att ytterligare säkerställa att perspektivet inte blir 

begränsat av detta förfarande har syftet delvis besvarats, med en hermeneutisk20 

forskningsansats. Detta innebär dock, då analysen är av hermeneutisk art, att möjligheten 

finns att om en annan person analyserat samma material skulle denne person möjligen sett 

andra mönster. Enligt Morgan och Smircich (1980) blir analysen i viss mån subjektiv 

eftersom aktiva val gjorts där vissa kriterier inkluderats medan andra har exkluderats.  

 

Risken att arbeta med en stor datamängd är att spridningen av varje variabel riskerar att bli 

omfattande och därmed kan informationsasymmetrier uppstå (Jehn et al., 1999). Det måste 

även noteras att styrelseledamöterna troligtvis varit involverade i sammanställningen av 

årsredovisningarna genom att uppge sin examen och arbetslivserfarenhet. En person med 

yrkestitel civilekonom behöver nödvändigtvis inte tagit en civilekonomexamen, detta 

eftersom det finns en skillnad mellan yrkestitel och examenstitel som ofta förväxlas. Denna 

typ av luckor förekommer i rådatan vilket kan förklaras av the kruger-dunning syndrome 

(Kruger et al., 1999), då det ligger i en styrelseledamots intresse att uppge så avancerad 

examen som möjligt eftersom uppgifterna publiceras offentligt.  

 

3.5 Etiska överväganden  
Insamlade data bygger på offentlig dokumentation från de studerade börsbolagens egna 

årsredovisningar. Analys av sekundärdata kan anses vara icke-reaktiv vilket innebär att 

deltagarna inte vet om att de observeras (Bryman & Bell, 2013). Eftersom styrelseledamöter 

inte givit sitt samtycke har data presenterats på ett sätt som förhindrar identifikation av 

enskilda individer eller organisationer. Inga känsliga personuppgifter har samlats in utan 

studien förhåller sig till Personuppgiftslagens (PUL 1998:204) förbud mot behandling av 

känsliga personuppgifter. Studien redogör endast för data som härrör från tillåten insamling 

av personuppgifter och kan anses vara av allmänt intresse.  

  

                                                 
20
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4 Resultat och analys 
 

 

I följande kapitel analyseras studiens resultat med hjälp av studiens analysmodell. Analysen 

utgår från deskriptiv statistik som genererats utifrån databasen över styrelseledamöterna i 

OMXS30-bolagen. Där finns branscherna bank och finans, bygg, energi, hälsovård, industri, 

kläder och mode, läkemedel, telekom, papper och massa, råvaror, stål, säkerhet, tobak samt 

vitvaror representerade. Resultaten analyseras och diskuteras med utgångspunkt i studiens 

teoretiska referensram och studiens syfte samt frågeställningar. Hur de olika teorierna 

systematiskt har prövats som förklarande faktorer till de empiriska resultaten förtydligas av 

studiens analysmatris som illustreras i Figur 5. Hela analysen sammanfattas i slutet av kapitlet 

för att lyfta fram det mest essentiella vad gäller resultat och analys som svar på studiens syfte 

och forskningsfrågor. Med begreppet styrelseledamöter avses i kapitlet stämmovalda 

styrelseledamöter i svenska storbolag.  

 

4.1 Resultat och univariat analys 

De demografiska variabler könsfördelning och åldersfördelning samt de kognitiva variablerna 

utbildningsinriktning (huvudsaklig och kompletterande) och C-Suite-erfarenhet har 

inledningsvis studerats univariat för att presentera en generell bild av de som sitter i bolagens 

styrelser. Den univariata analysen avser att förstå hur homogen sammansättningen av 

styrelseledamöter är samt med hjälp av teoribildningar förklara om och varför de är 

homogena.  

 

4.1.1 Könsfördelning 

Könsfördelning i styrelser har som tidigare nämnts tjänat som fokus i tidigare forskning 

(Grosvold et al., 2011; Allemand et al., 2014; Kogut et al., 2014; Adams et al., 2015; Post et 

al., 2015; Tinsley et al., 2017). Därmed är det relevant att även i denna studie inleda med en 

överblicksbild över könsfördelningen bland styrelseledamöterna. Figur 5 visar att det finns 

162 män (66%) och 84 kvinnor (34%) av totalt 246 styrelseledamöter. Inom de bolag som 

omfattats av studien utgör kvinnor mellan 17–50% av styrelseledamöterna, vilket i praktiken 

innebär att män innehar uteslutande majoritet inom varje bolagsstyrelse i studien.  
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Figur 6.  Könsfördelningen för samtliga styrelseledamöter. 

 

Att fördelningen ser ut som ovan (Figur 6) kan givetvis ha flera orsaker. Både Tingsley et al. 

(2017) och Petrelius (2004) åberopar kooptation och menar att rekrytering baserats på vad 

som redan finns i gruppen. Flera av Sveriges storbolag verkar i historiskt sett 

mansdominerade branscher och industrier. Därmed är det troligt att det byggts 

mansdominerade organisationskulturer vilka Martínez-Ferrero et al. (2017) menar i nästa steg 

ligger till grund för de normer som skapas. Om kooptation skall ha verkat fullt ut torde 

könsfördelningen konserverats och andelen kvinnor vara än lägre än den faktiskt är. Grosvold 

et al. (2011) påtalade den nationella kulturens avgörande roll när det gäller normbildning 

vilket därför kan vara en faktor även i föreliggande fall.  

 

Post et al. (2015) drar slutsatsen att kvinnliga styrelseledamöter har en positiv relation till 

positiva finansiella resultat och på styrelsens primära uppgifter, att övervaka och strategiskt 

vägleda företaget. Detta kan förklara varför kvinnor i högre grad nu än förr rekryteras till 

styrelser men också får stanna kvar och ersättas med nya kvinnor (Tingsley et al., 2017). 

Genusrelaterad forskning har drivit fram förändringar av policys och lagstiftning, både i form 

av statliga ingripanden, som kvotering, men även genom aktivt jämställdhetsarbete för att 

luckra upp könsnormativa strukturer (Kogut et al., 2014; Adams et al., 2015). Det förra 

ingripandet är ett exempel på tvingande isomorfism. Sverige är ett land som arbetar aktivt 

med genusrelaterade frågor (Justitiedepartementet, 2016) och denna förändring i nationell 

kultur kan ha bidragit till en förändring av normbilden för professionella yrkesutövare på 

högsta beslutande nivå. Trots att AllBright (2013; 2014; 2015) ser hur bolagsstyrelser 

generellt blivit mer jämställda kan den rådande könsfördelningen i svenska storbolagens 

styrelser, utifrån insamlade data, fortfarande anses vara påtagligt homogen.  
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4.1.2 Åldersfördelning 

McPherson et al. (2001) menar att individer av en viss ålder föredrar att omge sig av andra i 

samma ålder vilket också illustreras i den approximativt, normalfördelad trendlinjen21 (Figur 

7). Data visar även att styrelseledamöternas medel- respektive medianålder är 58 år.  

 
Figur 7. Stapeldiagram över ledamöternas åldersfördelning. Staplarna visar antal ledamöter av en viss ålder. 

Den prickade trendlinjen visar på en vänsterskev, approximativ normalfördelning.  

 

En gemensam faktor för majoriteten av styrelseledamöterna är att de är i arbetslivets senare 

del. Hög ålder verkar därmed vara en norm. Detta kan härröra till den tid det tar att skaffa sig 

den utbildning och omfattande erfarenhet som stämmer överens med normen identifierad av 

Allemand et al. (2014). Därmed är hög ålder i sig inte nödvändigtvis en norm drivet av 

professionaliseringen inom olika organisationsfält. Petrelius (2004) menar att det är män i 

övre medelåldern som styr näringslivet och att rekrytering vanligen sker via kooptation. 

Männen arbetar i varandras bolag, rekryterar varandra till sina styrelser och umgås även 

privat. Rekryteringen sker då baserat på vad som redan finns i gruppen (Petrelius, 2004; 

Tinsley et al., 2017), vilket gör det osannolikt att ledamöter som själva är mellan 50 och 65 år 

skulle rekrytera styrelsemedlemmar direkt från gymnasie- eller universitetsutbildningar. Ålder 

är en demografisk variabel som i hög grad påverkar vilka som finns i umgängeskretsen och 

hur kommunikation upprättas mellan individer i en grupp (McPherson et al, 2001). Detta är i 

linje med teorin om att lika väljer lika genom kooptation (Tinsley et al. 2017; Petrelius, 2004) 

och similarity-attraction (Horwitz et al., 2007). Sammanfattningsvis kan variabeln ålder, 

bland styrelseledamöter i svenska bolagsstyrelser, anses vara en tämligen homogen variabel 

med hänsyn till den höga medel- och medianåldern (58 år).  

 

4.1.3 Utbildning 

Det fastställdes av Jehn et al. (1999) att spridning av data var en risk. Efter en första 

sammanställning av data fanns en omfattande utbildningsspridning. Av den orsaken har data 

för respektive styrelseledamots utbildningar kategoriserats i olika utbildningsämnen. Dessa är: 

                                                 
21

 5-gradigt interpolerade polynom. 
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ekonomi och management (Ekonomi), teknik och naturvetenskap (Teknik), juridik, medicin, 

humaniora, gymnasieutbildning samt övriga. Figur 8 visar att alla styrelseledamöter har en 

huvudsaklig examen som minst är på gymnasienivå. Andelen enbart gymnasieutbildade 

endast utgör 2% vilket leder till att det kan anses normativt för styrelseledamöter att ha en 

högre utbildning. Vidare illustrerar figuren att bland styrelseledamöters huvudsakliga 

examensinriktningar är ekonomi respektive teknik vanligast förekommande. Kategorin Övrigt 

avser ett fall med företagsintern utbildning på bank. Ett fåtal styrelseledamöter har inte 

uppgivit någon utbildning (Saknar uppgift). 

 

 
 

Figur 8. Styrelseledamöters huvudsakliga examensinriktning.  

 

101 av 246 (41%) styrelseledamöter har en kompletterande examensinriktning. Figur 9 visar 

fördelningen av dessa sorterade efter examensinriktning. De kompletterande utbildningarna 

domineras (75%) av ekonomiutbildningar och MBA-utbildningar. MBA-utbildningar tillhör 

ekonomiämnet men utgör en betydande del av segmentet, varför det är intressant att lyfta 

fram. Sammanställningen över styrelseledamöters kompletterande examensinriktning visar att 

det inte är ovanligt med flera utbildningar på både den grundläggande nivån 

(kandidatexamen) men också påbyggande examina på avancerad nivå (magisterexamen, 

masterexamen) samt i form av högre utbildning (licentiatexamen, doktorsexamen).   
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Figur 9. Styrelseledamöters kompletterande examensinriktning. 

 

Fergin et al. (2013) fann att variabeln utbildning var speciellt intressant som ett mått för 

mångfald och homogenitet. Även Allemand et al. (2014) identifierade att utbildning av ”rätt” 

slag var en norm och DiMaggio et al. (1983) menar att professionaliseringen inom 

organisationsfält leder till att det kan finnas just ”rätt” utbildning. I föreliggande fall verkar 

studier inom ekonomi och teknik som huvudsakliga examensinriktningar (Figur 8) vara 

normativa medan den kompletterande examensinriktningen (Figur 9) pekar på att 

kompletterande ekonomiutbildningar är normativt. Det kan också bero på något som Ruigrok 

et al. (2006) framlägger, nämligen att avvikande kandidater22 har svårt att bli rekryterade och 

har svårt att få stanna på sin position när de avviker från en rådande norm. Människor 

relaterar och föredrar andra människor som liknar dem själva (Williams & O’Reilly, 1998; 

McPherson et al., 2001; Horwitz et al., 2007). Att styrelseledamöters utbildningar påverkas av 

normativa, isomorfa tryck är därmed tänkbart vilket därigenom kan påverka bolag att 

rekrytera styrelseledamöter som följer den, inom bolaget, redan existerande normen. En 

möjlig förklaring som Schnatterly et al. (2014) lägger fram är att normativt, institutionellt 

tryck23 är den påverkande faktorn för detta handlingssätt. En naturlig reaktion är då att vända 

sig till sitt organisationsfält och imitera24 andra aktörer (Yang et al., 2012). Detta kan det 

innebära att ekonomer och individer med MBA-examen företrädesvis väljs till bolagets 

styrelse. Kontentan är att en trippelverkan råder där ekonomi och management är ”rätt” 

professionell utbildning, strukturer bevaras genom imitation i jakt på legitimitet och 

kooptation bevarar rådande strukturer. Dessa tre faktorer bidrar alla till den homogenisering 

av styrelser med avseende på utbildning och examensinriktning, där en stor majoritet har 

utbildning inom ekonomi och teknik, som nu bekräftats.  

  

                                                 
22

 I detta fall kandidater med annan utbildning än ekonomi och teknik. 
23

 Normativ isomorfism. 
24

 Imiterande isomorfism 
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4.1.4 C-Suite-erfarenhet 

Figur 10 visar att 199 av 246 styrelseledamöterna (81%) har arbetserfarenhet från den högsta 

chefsnivån, C-Suite. Sådan arbetserfarenhet har tidigare pekats ut (Allemand et al., 2014) som 

tydlig norm. Att ha denna arbetserfarenhet är även den variabel som i föreliggande studie 

uppfattas som mest homogen och därmed den tydligaste normen. 

 

 
Figur 10. Andel ledamöter med arbetserfarenhet från högsta chefsnivå.  

 

Det är troligt att professionaliseringen (DiMaggio et al., 1983) bidrar till förväntningar om att 

kommande styrelseledamöter bör ha arbetat på högsta chefsnivå. Ett företags högsta 

verkställande ledning är i regel direkt underställd bolagets styrelse och i de flesta byråkratier 

är det ovanligt att ta mer än ett karriärsteg i taget. Detta kan också ställas i relation till 

Govindarajan et al. (2001) som menar att mångfald är en korrelerande faktor med framgång, 

att ha bred och lång erfarenhet kan alltså sägas vara framgångsrikt. Samtidigt så saknar en 

femtedel erfarenhet av arbete på denna nivå. Det blir därmed intressant att studera samma 

fråga i särskilda segment i den senare fyrfältsanalysen. Variabeln C-Suite är den enskilt mest 

homogena variabeln i studien.  

 

4.2 Resultat och bivariat analys 

Utifrån den univariata analysen framkommer det att de variabler som analyserats tyder på en 

hög grad av homogenisering i de svenska storbolagens styrelser. Den bivariata analysen utgår 

ifrån att förstå samband mellan två variabler vilka i föreliggande studie är åldersfördelning 

för respektive kön samt C-Suite-erfarenhet bland män kontra kvinnor. Syftet med en bivariat 

analys är att den tar hänsyn till fler variabler på ett mer rättvisande sätt och därigenom kan 

förklara hur homogenitet uppstår (Yang et al., 2012; Fergin et al., 2013).  
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4.2.1 Åldersfördelning för respektive kön 

Figur 11 visar antalet av respektive kön för respektive ålder bland styrelseledamöterna. 

Medelåldern var 55 år för kvinnor och 59 år för män. Spridningen i ålder för respektive kön 

var i grova drag normalfördelade kring respektive medelålder. De manliga 

styrelseledamöternas genomsnittsålder är 4 år högre än kvinnornas, och det syns tydligt att 

männen är i majoritet bland de äldsta styrelseledamöterna. Nämnvärt är dock att den yngsta 

styrelseledamoten är kvinna och att andelen kvinnor är större än andelen män bland de 

ledamöter som är yngre än 46 år gamla.  

 
Figur 11. Styrelseledamöternas åldersfördelning för respektive kön med trendlinje (glidande medelvärde med 

period 5 år). Männens trendlinje antyder mer normalfördelning än kvinnors.  

 

Svenskt näringslivs kod för bolagsstyrning (2016) efterfrågar ändamålsenliga 

styrelsesammansättningar präglad av mångsidighet och bredd med avseende på kompetens, 

erfarenhet och bakgrund. Erfarenhet och bakgrund byggs på och utökas med tiden, därav är 

det inte förvånande att styrelseledamöter åldersmässigt är i arbetslivets senare hälft. Dock är 

det anmärkningsvärt att det är en tydlig skillnad i åldersfördelningen mellan män och kvinnor. 

Lawson och Garrod (2012) påvisade att ledamöternas kön, utbildning och arbetserfarenhet 

tenderar att vara lika samtidigt som det är ett rimligt antagande att dessa förmågor tar ungefär 

lika lång tid att införskaffa för män som för kvinnor. Kogut et al. (2014) menar att normer inte 

förändras på konventionell väg utan luckras upp genom olika typer av aktiva ingripanden. Här 

finns det anledning att tro att en sådan typ av ingripande, till exempel genom samhällsdebatt 

eller hot om lagstiftning25, haft en påverkan och att det är därför som vi ser en större andel 

kvinnor bland de yngre ledamöterna. En annan möjlighet är att de yngre kvinnliga 

ledamöterna i större utsträckning uppfyller de normer som identifierades av Allemand et al. 

(2014).  
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 Tvingande isomorfism. 
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4.2.2 C-Suite-erfarenhet bland män kontra kvinnor  

Figur 12 nedan visar andel manliga respektive kvinnliga ledamöter med arbetserfarenhet från 

högsta chefsnivå. Bland de manliga styrelseledamöterna har 137 av 161 (85%) 

arbetserfarenhet från högsta chefsnivå, motsvarande siffra för kvinnor är 63 av 85 (74%).  

 
 

Figur 12. Andel manliga respektive kvinnliga ledamöter med arbetserfarenhet från högsta chefsnivå. 

 

Obestridligen är det starkt kvalificerande för styrelseledamöter att inneha arbetserfarenhet 

från högsta chefsnivå. Skillnaden mellan könen kan tänkas ha sin grund i att kvinnliga 

ledamöter i snitt är yngre än sina manliga styrelsekollegor och därmed inte haft tid att gå lika 

långt i karriären.  

 

Fergin et al. (2013) anser att tokenism kan förklara varför kvinnor rekryteras eller ej 

rekryteras till styrelsepositioner. Den menar vidare att kvinnor kan liknas vid en galjonsfigur, 

vilken bolaget kan lyfta fram vid olika typer av kriser. Kriser kan bero på en mängd olika 

externa- eller interna faktorer, till exempel tvingande- och normativt institutionellt tryck 

genom kvoteringslagstiftning eller förändringar i organisationskultur. Kvinnor kan därmed 

riskera att bli bolagens ”sköld” för att bekämpa kritik som riktas mot att styrelser är 

homogeniserade. Fergin et al. (2013) menar vidare att dessa galjonsfigurer oftast blir 

syndabockar om bolag hamnar i kritiska skeden och att kvinnor därmed löper större risk att få 

avgå från sina positioner, i högre utsträckning än män. Detta skulle förklara varför kvinnor 

rekryteras i högre grad än förut (AllBright, 2015b) men att statistik fortfarande pekar på att 

män är i övergripande majoritet bland styrelseledamöterna. Kooptation (Tinsley et al., 2017) 

erbjuder också förklaringar som menar på att rekryteringen baseras på vad som redan finns i 

gruppen och sker inom olika nätverk. Detta skulle då framförallt gynna de kandidater som har 

erfarenhet av arbete på högsta chefsnivå. Att välja kandidater med typisk arbetserfarenhet är 

också ett tydligt tecken på professionalisering (DiMaggio et al., 1983) och samtidigt ett sätt 

att hantera osäkerhet (Yang et al., 2012), vilka båda underbygger en styrelses legitimitet.  
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4.3 Multivariata fyrfältsanalyser 
Både den uni- och bivariata analysen avser att ge en nulägesbild över rådande homogenitet 

bland styrelseledamöter. En multivariat fyrfältsanalys tar hänsyn till tre variabler och kan 

därmed påvisa samband och trender men även vara en del i att förstå och förklara till följd av 

vilka faktorer homogenitet uppstår. Tinsley et al. (2017) observerade att amerikanska 

bolagsstyrelsers könsfördelning konserveras då kvinnliga ledamöter ersätts med andra 

kvinnor och manliga med andra män. Ett förslag till lösning var att arbeta för att få fler 

kvinnor till kandidatpoolen, att fler kvinnor skall uppfylla existerande normer för 

styrelseledamöter. Enligt Allemand et al. (2014) innebär det rent konkret fler kvinnor med 

utbildning och C-Suite-erfarenhet, något som även resultaten i ifrågavarande studie visar på. 

De kombinationer av variabler som därför ansågs särskilt intressanta att jämföra var yngre 

kontra äldre manliga respektive kvinnliga ledamöter med avseende på utbildningsinriktning 

samt yngre kontra äldre manliga respektive kvinnliga ledamöter med avseende på C-Suite-

erfarenhet. Gränsen mellan yngre och äldre dras vid respektive köns medianålder, 56 år för 

kvinnor och 59 år för män.  

 

4.3.1 C-Suite-erfarenhet bland yngre kontra äldre män respektive kvinnor 

199 av 246 (81%) styrelseledamöter hade erfarenhet av arbete på högsta chefsnivå, C-Suite. 

Dessa har delats upp i en fyrfältsanalys som beaktar variablerna kön, ålder och C-Suite-

erfarenhet. Både yngre kvinnor och yngre män har mindre arbetserfarenhet från högsta 

chefsnivå än äldre kvinnor och äldre män. Detta tyder på att C-Suite-erfarenhet är något som 

är mer sannolikt desto äldre en styrelseledamot är (Figur 13). 
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Figur 13. Fyrfältsanalys med variabeln C-Suite erfarenhet i förhållande till ålder och kön. 

 

Det är inte överraskande att yngre styrelseledamöter inte har lika mycket erfarenhet som de 

äldre då mer erfarenhet torde komma med åldern. Något som är överraskande är att glappet 

mellan kvinnor (5%) är mindre än mellan män (6%) vilket tyder på att yngre kvinnor i högre 

grad rekryterats med tidigare C-Suite-erfarenhet än vad yngre män har. Redan i tidigare 

analyser fastslogs att arbetserfarenhet på högsta chefsnivå är en stark norm. Det som 

ytterligare framträder i denna fyrfältsanalys är att skillnaden ej är starkt kopplad till kön utan 

snarare till ålder, den tid som funnits att skaffa sig erfarenhet. Detta förklarar delvis även den 

skillnad som råder mellan könen, då de kvinnliga ledamöterna i snitt var yngre än männen.   

 

4.3.2 Utbildning bland yngre kontra äldre män respektive kvinnor 

Fyrfältsanalysen i Figur 14 visar hur de olika segmenten förändras beroende på ålder och kön. 

Yngre män har en större andel tekniska utbildningar jämfört med äldre män, som har en större 

utbildningsspridning. Signifikanta skillnader finns mellan yngre och äldre kvinnor där 

ekonomi som huvudsakligt utbildningsområde har ökat från 43% till 60% på bekostnad av 

framförallt tekniska utbildningar och juridik. Yngre kvinnorna är även den grupp som har 

högst andel styrelseledamöter med enbart gymnasieutbildning, 5% jämfört med 1–3% i övriga 

fält. Detta förvånar eftersom kvinnor i högre grad utbildar sig nu jämfört med förr (Wilson &  
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Nilsson, 2008). Anmärkningsvärt är även att de yngre kvinnorna har större variation bland 

utbildningar än yngre män bland ämnen som inte är teknik eller ekonomi.  

 

 
 

  

 

Figur 14. Fyrfältsanalys av huvudsaklig examensinriktning bland yngre kontra äldre män respektive kvinnor. 

 

En stor del av förklaringen till de skillnader som föreligger föreslås härstamma från historiskt 

kulturella faktorer som Grosvold et al. (2011) pekat på. Det är troligt att skillnader mellan kön 

har sin historiska grund i nationell kultur samtidigt som olika organisationers verksamheter 

format deras respektive organisationskulturer, vilket i Sverige tycks premiera en viss 

utbildningsprofil. Ett land vars storbolag domineras av banker och industrier kommer att 

premiera studier inom ekonomi och teknik i linje med den professionalisering som beskrivs 

av DiMaggio et al. (1983). Då dessa organisationer dominerar bland de stora bolagen kan 

dessa även influera andra storbolag till följd av imitation (Yang et al., 2012), kooptation 

(Ruigrok et al., 2006; Lawson & Garrod, 2012; Tinsley et al., 2017) och normbildning (Meyer 

et al., 1977) inom organisationsfältet svenska storbolag.  
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4.4 Sammanfattning av analysen 
Studiens samtliga analyser syftar till att förstå hur homogen sammansättningen av 

styrelseledamöter i svenska storbolagsstyrelser är och vilka faktorer som kan förklara den 

typiska sammansättning som framgår av empirin. Detta på det sätt som beskrivs av studiens 

analysmodell. Resultaten visar att svenska storbolagsstyrelser är märkbart homogena med 

avseende på kön, ålder och examensinriktning samt särskilt homogena i frågan om hur vanligt 

det är med arbetserfarenhet från högsta chefsnivå. Flera teoretiska begrepp kan utgöra 

faktorer som förklarar den homogenitet som råder. Homogenitet med avseende på de 

demografiska egenskaperna kön och ålder låter sig båda förklaras med kooptation (Petrelius, 

2004; Tinsley, 2017) och similarity-attraction (Horwitz, 2007; McPherson, 2001). Att fler 

män än kvinnor är styrelseledamöter kan delvis ha sin förklaring i nationell kultur och 

historisk uppdelning av typiska arbeten mellan könen. Utifrån förklaring om tokenism (Fergin 

et al., 2013) kan den ojämna könsfördelningen också bero på att kvinnor får lämna höga 

positioner i större utsträckning än män. Att styrelseledamöter vanligen är något äldre kan 

kopplas till den tid det kan tänkas ta att utbilda sig och skaffa de arbetserfarenheter som krävs 

för att uppfylla normen identifierad av Allemand et al. (2014). Ålder identifieras även som en 

faktor som kan påverka varför kvinnor, som i snitt är yngre än männen, i mindre utsträckning 

än män har arbetserfarenhet från högsta chefsnivå. Den tydligaste normen domineras av de 

två kognitiva variabler som också studerats i studien, utbildning och arbetserfarenhet från 

högsta chefsnivå. Analysen kommer fram till att professionalisering inom organisationsfält 

(DiMaggio et al., 1983) drivet av normativ och imiterande (Yang et al., 2012) isomorfism 

premierar personer med “rätt” utbildning och arbetserfarenhet. Styrelsen och i förlängningen 

bolaget som styrs vinner på detta sätt legitimitet inom sina respektive organisationsfält. Detta 

samtidigt som kooptation (Horwitz, 2007; McPherson, 2001; Williams, 1998) i styrelserna 

ytterligare bidrar till att konservera den rådande normen.   

 

Då en stor andel av den tidigare forskningen särskilt belyst frågan om kvinnlig representation 

i styrelser, vill vi belysa yngre kvinnliga ledamöter som ett särskilt intressant segment av 

empirin. Allemand et al. (2014) och Tinsley et al (2017) menar att fler kvinnor måste ta sig 

till kandidatpoolen för att på sikt förändra könsfördelningen i bolagsstyrelser. Men då poolen 

utgörs av de som uppfyller i övrigt rådande normer riskerar detta sätt att befästa den 

homogena bilden till följd av faktorerna kooptation och similarity-attraction. Föreliggande 

studie påvisar tendenser till förändring då kvinnor är i majoritet bland styrelsernas yngsta 

ledamöter och därmed bryter trenden där lika profiler rekryteras om igen samtidigt som de 

bryter normen genom att ha andra arbetserfarenheter och annan utbildningsprofil än vad som 

är rådande norm i bolagsstyrelser idag. Normerna kommer inte att förändras på konventionell 

väg (Kogut et al., 2014) men förändringar i lagstiftning eller nationell kultur kan vara 

avgörande för att få till stånd betydande förändringar enligt Grosvold et al. (2011).  
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5 Slutsatser 

 
 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och förslag på dess praktiska användning. Vidare 

ges flera förslag till vidare och utökad forskning rörande homogenitet bland styrelseledamöter 

i bolagsstyrelser.  

 

5.1 Studiens slutsatser 
Studien kommer fram till att svenska storbolagsstyrelser är märkbart homogena med avseende 

på kön, ålder och examensinriktning samt särskilt homogena i frågan om hur vanligt det är 

med arbetserfarenhet från högsta chefsnivå. Styrelseledamöter i svenska storbolag (OMXS30) 

bestod vid årsslutet 2015 till största del av män som är minst 58 år. De har examina inom 

teknik eller ekonomi och ofta även kompletterande avancerade utbildningar (MBA) inom 

ekonomi. Styrelseledamöterna har även tidigare erfarenhet av att leda bolag på högsta 

operativa chefsnivå (C-Suite). Den homogenitet som framkommer är problematisk eftersom 

en homogent sammansatt styrelse riskerar att utgå från en begränsad lösningsmängd i sina 

beslut vilket i förlängningen kan leda till undermåliga resultat för de bolag de styr. I svenska 

bolagsstyrelser är frågan om homogenitet särskilt intressant eftersom koden för svensk 

bolagsstyrning föreskriver en sammansättning präglad av mångfald och bredd. 

 

Studiens andra frågeställning om vilka faktorer som kan förklara styrelsers sammansättning 

besvaras med hjälp av flera teoretiska begrepp. Homogenitet med avseende på de 

demografiska egenskaperna kön och ålder låter sig båda förklaras med kooptation och 

similarity-attraction. Att fler män än kvinnor är styrelseledamöter kan ha sin förklaring i 

nationell kultur och en historisk uppdelning av arbetsuppgifter utifrån kön. Utifrån förklaring 

om tokenism kan den ojämna könsfördelningen också bero på att kvinnor får lämna höga 

positioner i större utsträckning än män. Att styrelseledamöter vanligen är något äldre kan 

kopplas till den tid det kan tänkas ta att utbilda sig och skaffa de arbetserfarenheter som krävs 

för att uppfylla rådande norm. Kvinnliga ledamöters lägre snittålder tas upp som en anledning 

till varför de i lägre utsträckning än män har arbetserfarenhet från högsta chefsnivå. Detta är 

avgörande då normen domineras av de två kognitiva variabler som studerats i studien, 

utbildning och arbetserfarenhet från högsta chefsnivå. Studien kommer fram till att 

professionalisering inom organisationsfält drivet av normativ och imiterande isomorfism 

premierar personer med ”rätt” utbildning och arbetserfarenhet. Styrelsen och i förlängningen 

bolaget som styrs vinner på detta sätt legitimitet inom sina respektive organisationsfält. 

Samtidigt som kooptation i styrelserna ytterligare bidrar till att konservera rådande normer.  
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5.2 Praktisk användning och vidare forskning 
Studiens resultat och slutsatser är relevanta för bolagsstiftare, valberedningar och aktieägare 

som skall tillsätta en styrelse på goda vetenskapliga grunder. Studien bidrar med en konkret 

nulägesbild samt ökad förståelse kring vilka mekanismer som verkar vid rekrytering och 

gruppsammansättning. Med den kunskapen kan mångfald i styrelser bli en prioriterad fråga 

som i förlängningen kan bidra till mer diversifierade bolagsstyrelser som presterar bättre.  

 

För vidare forskning delar vi gärna med oss av en omfattande databas med över 6000 

uppgifter om svenska styrelseledamöter i storbolagsstyrelser som både utgörs av kognitiva 

och demografiska egenskaper. Denna databas omfattar samtliga styrelseledamöter i OMXS30 

(även Nokia) vilket omfattar 348 styrelseledamöter och arbetstagarrepresentanter. Med 

databasen kan fler samband undersökas, till exempel genom att inkludera 

arbetstagarrepresentanter och suppleanter eller bolagens storlek och bransch. Om databasen 

kompletteras med fler mätvariabler kan detta eventuellt ge högre statistisk säkerhet.  

 

Ett empiriskt intressant resultat är att den multivariata fyrfältsanalysen påvisar tendens till 

framtida förändring i sammansättningen av styrelseledamöter i storbolag. Då kvinnor är i 

majoritet bland yngre styrelseledamöter bryter de trenden där lika profiler rekryteras om igen 

samtidigt som de bryter normen genom att ha andra arbetserfarenheter och annan 

utbildningsprofil än vad som är rådande norm i bolagsstyrelser idag. Detta kan föranleda att 

bolagsstyrelsers sammansättning studeras över tid då påverkan från olika trender och 

förändringar i normer eller regelverk kan studeras på ett rättframt sätt. På liknande sätt kan en 

tvärkulturell studie bidra med djupare förståelse för kulturens roll i att forma rådande normer. 

Genom att dessutom tillgängliggöra flera studier av dessa typer med utgångspunkt i olika 

teoribildningar, såsom agentteori eller corporate governance, finns möjlighet att bygga på ett 

omfattande forskningsfält.  

 

Som en sista uppmaning ser vi gärna ytterligare studier som syftar till att tydligt bekräfta 

varför vi vill ha mångfald eller homogenitet och hur grupper kan väntas prestera baserat på 

dess sammansättning. Företrädesvis med särskilt fokus på just bolagsstyrelser då dessa i regel 

är grupper bestående av individer med högt anseende. Därmed fungerar de som förebilder 

som kan forma framtidens trender och normer. 
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Bilaga A Databas 
Ett utdrag ur den Excel-databas som etablerades i samband med studien visas i Figur A1 

nedan. Styrelseledamöternas namn och bolagsnamn publiceras inte.  

 

 
Figur A1. Utdrag ur den databas som etablerades och användes i samband med studien. 


