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Sammanfattning 

 
Titel: Har styrelsemedlemmarnas kön någon inverkan på kapitalstrukturen? – En studie av 

svenska börsnoterade företag. 

 

Författare: Linnéa Säll, Victoria Grön Tegström och Erik Göranson 

 

Handledare: Emil Numminen 

 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

 

Kurs: FE 1453 Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera hur styrelsesammansättningen påverkar företagens 

kapitalstruktur.  

 

Metod: Regressionsanalys av totalt 97 företag inom två olika branscher; tillverknings- och 

tjänsteföretag. Data avseende 2015 års räkenskaper har använts för att undersöka om 

könsfördelningen i styrelsen har någon påverkan på kapitalstrukturen. Genom att titta på hur 

skuldsättningsgraden skiljer sig.   

 

Resultat och slutsats: Studien visar att kvinnor i styrelsen inte påverkar skuldsättningsgraden 

på totala skulder, men på långfristiga skulder visar studien att det finns påverkan i en av de 

undersökta branscherna; tjänstebranschen. Kvinnliga styrelseledamöters påverkan är därför 

branschberoende.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Undersöka hur kvinnliga styrelseledamöters påverkan på 

skuldsättningsgraden ser ut för samtliga svenska börsföretag samt hur det ser ut för 

tillverknings- och tjänsteföretag i länder som infört lagar om könskvotering i bolagsstyrelser. 

 

Nyckelord: Kapitalstruktur, skuldsättningsgrad, risk, styrelsemedlemmar, kön. 

 



   

 

 

Abstract 
 

 

Title: Does the board members gender have an impact on capital structure? – A study of listed 

Swedish companies.  

 

Author: Linnéa Säll, Victoria Grön Tegström och Erik Göranson 

 

Supervisor: Emil Numminen 

 

Institution: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

 

Course: FE 1453 Bachelor’s thesis in business administration.  

  

Purpose: The aim of the study is to analyze effects of board composition on capital structure 

in businesses.  

 

Method: Regression analysis of 97 companies in total, within two different business sectors; 

manufacturing- and service industry.  Data regarding annual accounts for 2015 have been 

examined to study if gender distribution within the board of directors has any effect on capital 

structure. By looking at how the leverage ratio differs.  

 

Result and conclusion: The study concludes that women in the boardroom does not impact the 

leverage ratio looking at total liabilities, but looking at long-term liabilities the study shows 

effect within one of the business sectors; service industry. The impact of female board members 

is therefore sector dependent.   

 

Suggestions for future research: Study how female board members impact leverage ratio if 

all if all listed Swedish companies are studied and also study the manufacturing- and service 

industry in countries that have passed legislation of quotas for women on the board of directors.   

  

Key words: Capital structure, leverage ratio, risk, board members, gender. 



   

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................ 3 

1.3 Problemformulering .......................................................................................................... 4 

1.4 Syfte .................................................................................................................................. 4 

1.5 Avgränsningar .................................................................................................................. 4 

1.6 Disposition ........................................................................................................................ 6 

2. Litteraturgenomgång ........................................................................................................... 7 

2.1 Kapitalstruktur .................................................................................................................. 7 

2.1.1 Modigliani-Millers proposition I och II ..................................................................... 8 

2.1.2 Trade-off teorin .......................................................................................................... 9 

2.1.3 Pecking order teorin ................................................................................................. 11 

2.1.4 Faktorer som påverkar kapitalstrukturen ................................................................. 12 

2.2 Bolagsstyrning ................................................................................................................ 12 

2.2.1 Styrelses interna kontroll ......................................................................................... 14 

2.3 Riskhantering .................................................................................................................. 15 

2.3.1 Beslutsfattande under risk ........................................................................................ 15 

2.3.2 Förväntade nyttoteorin ............................................................................................. 16 

2.3.3 Prospektteorin .......................................................................................................... 17 

3. Metod ................................................................................................................................... 19 

3.1. Kvalitativ och kvantitativ metod ................................................................................... 19 

3.1.2 Deduktion ................................................................................................................. 19 

3.2. Tillvägagångssätt ........................................................................................................... 20 

3.3. Urval .............................................................................................................................. 20 

3.4. Datainsamling ................................................................................................................ 22 

3.5. Statistiska analysmetoder .............................................................................................. 23 

3.5.1. Mått och kontrollvariabler ...................................................................................... 23 

3.5.2. Enkel linjär regression ............................................................................................ 25 

3.5.3. Multipel linjär regression ........................................................................................ 26 

3.5.4. Förklaringsgrad ....................................................................................................... 26 

3.6. Validitet och reliabilitet ................................................................................................. 27 

3.7. Källkritik ........................................................................................................................ 27 

4. Empiri .................................................................................................................................. 29 

4.1 Deskriptiv data ................................................................................................................ 29 

4.2 Regressionsanalys ........................................................................................................... 33 

4.2.1. Regressionsanalys med dummyvariabel ................................................................. 33 



   

 

4.2.2. Regressionsanalys av samtliga företag ................................................................... 34 

4.2.3 Regressionsanalys av tillverkningsföretagen ........................................................... 36 

4.2.4 Regressionsanalys av tjänsteföretagen ..................................................................... 39 

5. Analys .................................................................................................................................. 41 

5.1 Kvinnor i styrelsen .......................................................................................................... 41 

5.2 Skuldsättningsgraden utifrån totala skulder ................................................................... 41 

5.3 Skuldsättningsgraden utifrån långfristiga skulder .......................................................... 44 

5.3 Sammanfattande analys .................................................................................................. 45 

6. Avslutande diskussion ........................................................................................................ 47 

6.1 Summering ...................................................................................................................... 47 

6.2 Slutsats ............................................................................................................................ 47 

6.3 Svar på forskningsfråga .................................................................................................. 48 

6.4 Diskussion ...................................................................................................................... 48 

6.5 Begränsning och fortsatt forskning ................................................................................. 49 

Referenslista ............................................................................................................................ 51 

Bilaga ....................................................................................................................................... 58 

Bilaga 1 - Deskriptiv statistik ............................................................................................... 58 

Bilaga 2 - Regressionsanalys med dummyvariabel för kön ................................................. 59 

Bilaga 3 - Regressionsanalys av samtliga företag ................................................................ 61 

Bilaga 4 – Regressionsanalys av tillverkningsföretag .......................................................... 63 

Bilaga 5 - Regressionsanalys av tjänsteföretag .................................................................... 65 

 
Figur-/tabellförteckning 
Figur 1 - Trade-off teorin (modell baserad på Brealey, Myers och Allen 2006) ..................... 10 

Figur 2 - Bolagsstyrningens organ (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2017) ...................... 14 

Figur 3 - The Risk attitude spectrum (modell baserad på Murray-Webster och Hillson 2008)16 

Figur 4 - Värdefunktionen (modell baserad på Kahneman och Tversky 1979) ....................... 18 

Figur 5 - Samtliga företags regressionsvärden i modell 1 ........................................................ 36 

Figur 6 - Tillverkningsföretagens regressionsvärden i modell 1 .............................................. 38 

Figur 7 - Tjänsteföretagens regressionsvärden i modell 1 ....................................................... 40 

Tabell 1 - Deskriptiv statistik av företagen år 2015 ................................................................. 30 

Tabell 2 - Regressionsanalys med dummyvariabel och skuldsättningsgrad 1 ......................... 33 

Tabell 3 - Regressionsanalys med dummyvariabel och skuldsättningsgrad 2 ......................... 34 

Tabell 4 - Regressionsanalys av samtliga företag och skuldsättningsgrad 2 ........................... 35 

Tabell 5 - Regressionsanalys av tillverkningsföretag och skuldsättningsgrad 2 ...................... 37 

Tabell 6 - Regressionsanalys av tjänsteföretag och skuldsättningsgrad 2................................ 39 



1 
 

1. Inledning 
 

I detta inledande avsnitt kommer du som läsare att ges en inblick i det valda ämnet för att sedan 

gå vidare till problemdiskussion och problemformulering. Avsnittet avslutas med studiens syfte 

samt avgränsning. 

  

1.1 Bakgrund 
Det primära målet för alla företag är dess överlevnad och för att lyckas med detta krävs det att 

företagen är lönsamma. Dels på grund av att aktieägarna kräver avkastning på sina investerade 

medel, men också för att det är en viktig faktor för företagens möjligheter att kunna finansiera 

nyinvesteringar och därmed skapa en tillväxt (Johansson och Runsten 2005).   

Lönsamheten är ett krav för att kunna finansiera företagens tillväxt, detta för att en ökning av 

produktion eller försäljning oftast kräver att företaget gör nyinvesteringar.  

För att kunna göra dessa nyinvesteringar krävs kapital och därmed blir deras möjligheter att 

växa beroende av företagets förmåga att kunna finansiera detta. Företagets lönsamhet påverkar 

dess möjligheter att öka sitt egna kapital och möjligheten att låna pengar samt göra 

nyemissioner (Johansson och Runsten 2005). 

 

Det är viktigt för företagen att uppnå en balans mellan sina skulder och det egna kapitalet som 

gör att de kan maximera sitt värde och öka sin lönsamhet. Med en högre skuldsättning kan 

företaget genom en hävstångseffekt skapa ett större värde av kapitalet som lånas än vad själva 

lånet kostar i form av avgifter och ränta (Tang och Jang 2007). 

 

Kapitalstruktur definieras som skuldsättningsgrad och det beskrivs som förhållandet mellan 

företagets eget kapital och andelen skulder (Titman och Wessels 1988). Det beräknas vanligen 

genom att ta företagets skulder dividerat med eget kapital. Hur företagens kapitalstruktur ser ut 

beror således på hur de väljer att finansiera sig och det kan i huvudsak ske på två olika sätt, 

genom att använda det interna kapitalet eller att använda sig av externt kapital (Johansson och 

Runsten 2005). Inom ekonomi är frågan om vilken finansiering som företag väljer och hur deras 

kapitalstruktur ser ut ett kontroversiellt ämne som är mycket omdiskuterat (Ryen, Vasconcellos 

och Kish 1997; Rauh och Sufi 2010; Cole 2013).  
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Hur ett företags kapitalstruktur ser ut är också ett område som det har forskats mycket inom. 

Men trots alla studier har inte forskarna kunnat enas om vad som faktiskt påverkar företagens 

kapitalstruktur, detta eftersom det anses bero på flera olika faktorer (Lindblom, Sandahl, 

Sjögren 2011). Enligt Michaelas, Chittendes och Poutziouris (1999) har forskarna inte kunnat 

konstatera vilka faktorer som är av störst betydelse, vilket kan bero på att det är många olika 

aspekter som påverkar företagens kapitalstruktur. Det anses även vara orsaken till att det inte 

finns någon allmängiltig teori. Några av de faktorer som visat sig påverka kapitalstrukturen är 

lönsamhet, företagets ålder, tillväxt och tillgångstruktur. Det har också visat sig att 

skuldsättningsgraden påverkas av företagets branschtillhörighet (Michaelas, Chittendes och 

Poutziouris 1999). Senare forskning har funnit belägg för att kapitalstrukturen inte enbart beror 

på finansiella faktorer utan att det även finns andra aspekter som påverkar hur företagens 

kapitalstruktur ser ut, exempelvis vilket land företaget verkar i (Venanzi 2017). Enligt Byrnes, 

Miller och Schafer (1999) är kön också en faktor som visat sig spegla vilken risk människor är 

villiga att ta, där det har visat sig att kvinnor är mer försiktiga även i situationer som anses 

relativt säkra. 

 

Den grad av skuldsättning som ett företag har är en avvägning mellan de fördelar som en högre 

skuldsättning ger i form av hävstångseffekten och den ökade risken som en högre skuldsättning 

utgör (Tang och Jang 2007). En högre skuldsättning ökar konkursrisken eftersom det innebär 

en risk för att företaget inte kommer kunna betala de kostnader som en högre skuld medför 

(Ryen, Vasconcellos och Kish 1997).  

Hur företagens kapitalstruktur ser ut beror därmed på vilken finansiell risk som de är benägna 

att ta. Den risk företagen väljer att ta beror på flera aspekter (Charness och Gneezy 2012), 

exempelvis är kvinnor är mer riskaversiva än vad männen är. Den risk företagen väljer att ta 

beror således på flera aspekter, en faktor som påverkar är enligt Yordanova och Alexandrova-

Boshnakova (2011) vilket kön beslutsfattarna har. 

.   
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1.2 Problemdiskussion 
Charness och Gneezy (2012) menar att männen inte bara är mer benägna att ta större risker i 

sitt finansiella sparande utan de satsar även större summor i högriskplaceringar än vad kvinnor 

gör. I en finsk studie av Halko, Kaustia och Alanko (2012) förväntades resultatet av män och 

kvinnors risktagande bli att det inte fanns någon större avvikelse eftersom Finland är ett av de 

mest jämställda länderna i världen. Men trots detta visade det sig att män och kvinnor i länder 

där de behandlas som jämlika hanterar risker på olika sätt. Kvinnor tenderar i högre utsträckning 

att vara försiktigare än vad männen är (Halko, Kaustia och Alanko 2012).  När det dock gäller 

lägre risker i det finansiella sparandet visar forskning i Sverige att det inte finns några betydande 

skillnader mellan kön och risktagande. Däremot när det gäller höga risker är männen mer villiga 

att ta risker än vad kvinnorna är (Säve-Söderbergh 2012). 

 

Det är inte bara i sina privata angelägenheter som kvinnor har en benägenhet att vara mer 

aktsamma, utan även i sin arbetsroll tenderar kvinnliga entreprenörer att ta lägre risker än män 

som har liknande positioner. Studier har visat att skillnader i risktagande delvis kan förklaras 

utifrån beslutsfattarens erfarenhet och ålder. Men det visar också på att det finns indirekta 

skillnader som påverkas av vilket kön entreprenören har (Yordanova och Alexandrova-

Boshnakova 2011). Faccio, Marchicha och Mura (2016) har vid jämförelser av företag som 

verkar inom samma land och bransch funnit att företagen som har en kvinnlig vd tar mindre 

risker än företagen som har en manlig vd.  

Det har även visat sig finnas positiva effekter av att ha en blandad styrning med kvinnor och 

män jämfört med en styrelse av endast män. Adams och Ferreira (2009) visar med sin 

undersökning hur styrelsearbetet förändras med en mer jämställd styrelse. Styrelsens fokus och 

styrning är annorlunda. De menar exempelvis att kvinnliga styrelseledamöter har bättre närvaro 

på möten vilket i sin tur gör att de manliga ledamöterna följer kvinnornas beteende, vilket ger 

positiva effekter för företagen. Studien visar att en bättre genuskomponerad styrelse är 

korrelerat med ett effektivare styrelsearbete (Adams och Ferreira 2009). 

 

Inom genusforskningen har det framkommit att företag som har minst tre kvinnliga ledamöter 

är mer framgångsrika och har i högre grad en större lönsamhet än företag som har en lägre andel 

kvinnor. I studier har det konstaterats att det finns ett positivt samband mellan en blandad 

styrelse och en högre avkastning på eget kapital, högre räntabilitet på totalt kapital och högre 

försäljningstillväxt (Schwartz-Ziv, 2013). Det gör att dessa företag har större valmöjligheter 
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när de skall välja finansiering eftersom den är beroende av företagens lönsamhet (Johansson 

och Runsten 2005). 

 

Trots att det finns studier som visar på positiva effekter med en blandad styrelse är 

företagsstyrelser idag inte jämställda. Det går framåt men i en alldeles för långsam takt, vilket 

har resulterat i att EU-kommissionen i slutet av 2012 lade fram ett förslag till ett direktiv med 

målsättningen om att uppnå en jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser. Förslaget 

innebär att styrelsernas ledamöter skall bestå av minst 40 % av vardera kön (EU-kommissionen 

2012, 2013). Hösten 2016 kom Sveriges regering med ett lagförslag om att kvotera in kvinnor 

i börslagsstyrelserna och de föreslog att gå på EU-kommissionens proposition om minst 40 % 

av vardera kön i bolagsstyrelserna (Regeringen 2016). 

 

1.3 Problemformulering 
Den finansiella risk ett företag möter är ett resultat av hur deras kapitalstruktur ser ut.  I denna 

studie definieras kapitalstrukturen som måttet skuldsättningsgrad, vilket innebär att företagens 

finansieringsalternativ, att låna eller inte, speglar den risk företaget tar. Eftersom kvinnor är 

mindre riskbenägna anses det intressant att undersöka om det finns ett samband mellan ett högre 

antal kvinnor i styrelsen och en lägre skuldsättningsgrad. Det leder fram till 

problemformuleringen: 

 

Påverkar kvinnliga styrelseledamöter företags finansiella risk? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera hur styrelsesammansättningen påverkar företagens 

kapitalstruktur.  

 

1.5 Avgränsningar 
I studien görs ett antal avgränsningar. Bolag inom två branscher; tillverknings- och 

tjänstebranschen, som är noterade på Stockholmsbörsen studeras. Valet av börsnoterade företag 

är tagits för att dessa har större insyn och därför finns informationen som behövs för studien 

mer lättillgänglig. Två branscher har valts för att se om resultatet är olika beroende på vilken 
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branschtillhörighet företagen har. Anledningen till valda branscher är att den ena förväntas ha 

en hög balansräkning med stora anläggningstillgångar medan den andra har generellt lägre 

tillgångar. Slutligen är vi författare medvetna om att följande avgränsningar kan komma att 

begränsa vårt resultat.  
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1.6 Disposition 
Denna uppsats har utformats på följande sätt:  

 

 
  

Inledning

• I uppsatsens första kapitel kommer vi ta upp 
bakgrunden, problemdiskussion, problemformulering, 
definitioner, syfte och avgränsningar.

Litteraturgenomgång

• I det andra kapitlet redogörs för studien relevanta 
teorier.

Metod

• I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som 
använts när information och data samlats in.

Empiri
• I fjärde kapitlet redovisas studiens empiriska material.

Analys & Diskussion

• I femte kapitlet analyseras det empiriska materialet 
utifrån studiens teoretiska material.

Avslutande diskussion

• I det avslutande kapitlet ger vi svar på forskningsfrågan, 
studiens slutsats, diskussion samt förslag på fortsatt 
forskning.
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2. Litteraturgenomgång 
 

I följande avsnitt beskrivs den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. Vidare 

introduceras begreppen bolagsstyrning, styrelsens interna kontroll, risk management och 

beslutsfattande under risk, vilka knyter an till studiens område och anses öka förståelsen. 

 

2.1 Kapitalstruktur 
Johansson och Runsten (2005) beskriver att kapitalstrukturen visar hur företagets tillgångar är 

finansierade och avser förhållandet mellan eget kapital och skulder. Ett sätt att studera 

kapitalstrukturen hos företag är att titta på skuldsättningsgraden, som är det mått som mäter 

skuldernas förhållande till eget kapital. Enligt Rolander (2006) anses en normal 

skuldsättningsgrad uppgå till mellan 0,5 och 1, det vill säga att lånen uppgår från hälften till 

lika mycket som företagets eget kapital. Måttet skuldsättningsgrad kan även beräknas på olika 

sätt, där skulderna kan bestå av antingen totala skulder eller endast långfristiga skulder. Studier 

av Bevan och Danholt (2004), som ämnar att visa känsligheten i de bestämmande faktorerna 

som påverkar kapitalstrukturen, pekar främst på hur det som påverkar varierar beroende på 

vilken komponent av skulden som undersöks. De främsta skillnaderna hittas i om långfristiga 

eller kortfristiga skulder använts för att mäta skulderna (Bevan och Danholt 2004). 

 Kapitalstruktur = Skuldsättningsgrad =    

 

Kapitalstrukturen har genom åren blivit ett av de mest omdiskuterade ämnena inom finansiell 

ekonomi och har sin begynnelse i Modigliani och Millers kända propositioner från 1958, som 

anses vara utgångspunkten för modern kapitalstruktur (Ryen, Vasconsellos och Kish 1997). 

Propositionerna kallas vanligen för Modigliani-Millers teorem och består av två delar; 

Proposition I och II. Propositionerna kom senare att revideras för att även omfatta 

företagsbeskattning (Modigliani och Miller 1963). 
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2.1.1 Modigliani-Millers proposition I och II 
I proposition I menar Modigliani och Miller (1958) att företags val av finansiering och 

kapitalstruktur är irrelevant och inte påverkar företagets värde. Enligt Modigliani och Miller 

(1958) värderas företaget till marknadsvärdet av företagets totala kassaflöden och att en 

förändring av kapitalstrukturen endast leder till en omfördelning av kassaflödet mellan eget 

kapital och skulder. Omfördelningen kommer inte påverka summan av kassaflödet och därmed 

inte förändra företagets värde. Antagandet tas under förutsättningen att det råder perfekta 

marknadsförhållanden, där ingen hänsyn tas till skatter, transaktionskostnader eller 

konkurskostnader. Vidare antas även investerare och företag ha samma tillträde till 

kapitalmarknaden och att all information finns tillgänglig mellan intressenterna. Det vill säga 

vid en perfekt marknad kommer den viktade genomsnittliga kapitalkostnaden bli oförändrad 

oavsett skuldsättningsgrad och eftersom inga skattefördelar tillkommer genom att anta en högre 

skuldsättningsgrad, kommer företagets val av kapitalstruktur inte påverka priset på aktierna. 

Detta antagande förutsätter att styrelsens sammansättning och inställning till risk vid olika 

finansieringsalternativ inte kommer att påverka företagets värde. 

 

I proposition II antas det finnas ett positivt linjärt förhållande mellan företagets 

skuldsättningsgrad och kostnaden för eget kapital. Utifrån förutsättningarna att det finns 

skillnader i kostnaden för eget kapital och skulder kommer en ökad skuldsättningsgrad göra 

företaget mer riskfyllt. Detta leder i sin tur till att aktieägarna kommer vilja ha en högre 

avkastning på sitt investerade kapital, som en kompensation för den ökade risken (Modigliani 

och Miller 1958). Enligt Modigliani och Miller (1958) kommer förtjänsten av en lägre 

räntekostnad jämnas ut av högre avkastningskrav, vilket i slutänden inte kommer resultera i 

någon förtjänst för företaget. 

 

Fem år efter deras första publicering av proposition I och II introducerades en reviderad version 

som tar hänsyn till företagsbeskattning. När skatten togs i beaktning visade det sig att slutsatsen 

av proposition I inte längre var giltig. Istället påvisades en positiv relation mellan 

skuldsättningsgraden och företagets värde. Om företag finansieras med hjälp av lån uppstår 

skattelättnader genom avdragsgilla räntekostnader, vilket skapar en så kallad skattesköld. 

Skatteskölden gör att företag som tar lån får en lägre skattekostnad och på så sätt ett högre värde 

än om företaget inte skulle ta några lån (Modigliani och Miller 1963). 
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2.1.2 Trade-off teorin 
Modigliani-Millers teorem kom att mötas av hel del kritik, vilket har gett upphov till fortsatt 

forskning inom kapitalstruktur. Den ursprungliga Trade-off teorin växte fram genom en 

argumentation riktad mot Modigliani-Millers irrelevantteori. Eftersom irrelevantteorin 

beskriver att företagets värde ökar i takt med skuldsättningsgraden, skulle det innebära att 

företag maximerar sitt värde genom att skuldsätta sig till hundra procent (Frank och Goyal 

2005). Något som kom att motbevisas av Kraus och Litzenberger (1973) med ett antagande om 

marknaden inte är perfekt. Tillskillnad från Modigliani-Millers irrelevantteori antas företags 

värde inte öka vid en allt för hög skuldsättningsgrad. Vid en högre skuldsättningsgrad ökar 

risken för financial distress, vilket medför kostnader för företaget som vanligen relaterar till 

konkurs. Företag som inte kan betala sina skulder kommer befinna sig i ett stadie av financial 

distress.  

 

I vidare forskning av Jensen och Meckling (1976) kom financial distress även att omfatta 

kostnader relaterat till agentproblem, så kallade agentkostnader. Agentproblem definieras som 

intressekonflikter som uppstår mellan aktieägare och företagets ledning (Jensen och Meckling 

1976). När företag riskerar att gå i konkurs uppstår vanligen intressekonflikter på grund av 

desperation och ett själviskt tänkande, vilket förvärrar företagets ekonomiska läge (Hillier et al 

2014). I Trade-off teorin anses därför företag endast kunna dra nytta av skatteskölden till en 

viss skuldsättningsgrad och att den nivån kommer utgöra företagets optimala 

skuldsättningsgrad. Den optimala skuldsättningsgraden kommer således bli en avvägning 

mellan skattefördelarna och kostnader relaterade till financial distress (Kraus och Litzenberger 

1973).  

 

Myers (1984) kom att presentera sin version av Trade-off teorin där företag antas välja en 

kapitalstruktur för värdemaximering. Enligt Myers (1984) kan företag som följer Trade-off 

teorin sätta ett mål för en optimal skuldsättningsgrad och sen gradvis röra sig mot målet. Målet 

blir där fördelarna av skatteskölden balanserar gentemot kostnaderna relaterade till financial 

distress.  
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Figur 1 - Trade-off teorin (modell baserad på Brealey, Myers och Allen 2006) 

 

Figur 1 visar att skattefördelarna ökar företagets värde medan konkurskostnaderna minskar  

värdet på företaget och att den optimala skuldsättningsgraden blir en avvägning mellan dessa. 

Genom att välja den optimala skuldsättningsgraden kan företag maximera sitt värde. 

 

Likt andra traditionella teorier om kapitalstruktur utgår Trade-off teorin från att företag vill 

minska sina kapitalkostnader och maximera företagets värde, där Trade-off teorin även utgår 

från att det finns en optimal skuldsättningsgrad som maximerar företagets värde. All 

skuldsättning utöver den optimala skuldsättningsgraden påverkar företaget negativt, vilket gör 

att en för hög skuldsättningsgrad blir skadligt för företaget. Studier av Charness och Gneezy 

(2012) visar att kvinnor är mindre benägna än män att ta risker och att män föredrar 

högriskplaceringar i större utsträckning än kvinnor. Detta skulle kunna innebära att fler 

kvinnliga styrelsemedlemmar i företagen kommer att värdera konkursrisken högre än vad 

styrelser med enbart män skulle göra. Något som i sin tur kan leda till att den optimala 

skuldsättningsgraden värderas olika utifrån styrelsens sammansättning. Män som är mer villiga 

att ta risk kan komma att vilja dra nytta av skattefördelarna och föredra en högre skuldsättning, 

medan kvinnor som ser konkurskostnaderna som ett större hot kommer vara försiktigare med 

belåning. Myers (2001) anser dock att företag som följer Trade-off teorin och har en målsättning 

för skuldsättningsgraden kommer generellt anta mer måttliga skuldsättningsgrader. 
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2.1.3 Pecking order teorin 
Myers (1984) kom även att introducera en alternativ teori om kapitalstruktur som beskriver hur 

företag prioriterar sina finansieringsbeslut. Tillskillnad från Trade-off teorin som utgår från att 

företag kommer att sträva efter en optimal skuldsättningsgrad, utgår pecking order teorin från 

att företag i första hand kommer att ta hänsyn till de transaktionskostnader och den 

informationsasymmetri som råder mellan företagsledningen och potentiella investerare. Det vill 

säga att det finns skillnader i den information som företagsledningen har och den som 

investerare får tillgång till. På grund av att investerare har brist på information om företaget 

tenderar investerare att värdera aktien lägre än företagsledningen, vilket kan leda till en felaktig 

värdering av företaget. Detta leder i sin tur till att företagen kommer föredra olika 

finansieringsalternativ i en viss ordning när de behöver tillgodose sitt kapitalbehov (Myers och 

Majluf 1984). Enligt Myers och Majluf (1984) kommer företag föredra interna medel framför 

skulder och i sista hand anskaffning av nytt eget kapital. Återinvestering av vinsterna i företaget 

anses vara ett billigare alternativ, då nyemittering av eget kapital medför transaktionskostnader 

samt tenderar att få investerare att tro att aktien är övervärderad. Något som i sin tur kommer 

leda till att aktiepriset sjunker. På grund av detta anses även belåning vara ett bättre alternativ 

än nyemissioner.  

 

Tillskillnad från Trade-off teorin, som förespråkar värdemaximering genom skulder, kommer 

företag enligt pecking order teorin endast skuldsätta sig när de balanserade vinsterna inte är 

tillräckliga. Företagen kommer prioritera en lägre skuldsättningsgrad och det är företagets 

kassaflöden och vinster som i huvudsak blir det centrala (Fama och French 2002). Enligt Fama 

och French (2002) kommer det resultera i att företagen håller i sina vinster och antar en lägre 

utdelningspolicy gentemot aktieägarna. Lönsamma företag kommer enligt Pecking-order teorin 

kännetecknas genom en lägre skuldsättningsgrad eftersom de inte kommer ha ett behov av att 

låna, medan Trade-off teorin menar att lönsamma företag kommer att ha en högre 

skuldsättningsgrad för att på sätt kunna nyttja skattefördelarna. Enligt Byrnes, Miller och 

Schafer (1999) är kvinnor mindre riskbenägna än män och kommer därför överlag att välja mer 

trygga och mindre riskfyllda finansieringsalternativ. Utifrån pecking-order teorin skulle det 

kunna innebära att kvinnliga styrelseledamöter väljer finansiering med internt kapital i första 

hand eftersom det anses vara ett säkrare alternativ än belåning. Företag med en mer balanserad 

styrelse, med både kvinnor och män, kommer på så sätt att uppvisa en lägre skuldsättningsgrad 

än företag med enbart män i styrelsen. 

 



   

12 
 

2.1.4 Faktorer som påverkar kapitalstrukturen 
I åtskillig forskning som sträcker sig tillbaka till mitten av 1990-talet har synsättet vidgats 

angående vilka faktorer som kan tänkas inverka på företags val av kapitalstruktur. Deras 

gemensamma nämnare är att det inte bara är finansiella eller branschspecifika faktorer som 

tycks påverka kapitalstrukturen. Enligt Rajan och Zingales (1995) har finansieringspolitiken 

världen över ett liknande beteendemönster där ekonomiska nyckeltal beräknas, vilka i slutänden 

får en liknande innebörd. Det som dock skiljer sig mellan länderna är att det finns uppenbara 

makroekonomiska och institutionella faktorer som påverkar kapitalstrukturen. I studier av 

Purda (2008) påvisas att företag i bankorienterade länder vanligen möter en mindre risk än 

marknadsorienterade, vilket påverkar företagens val av skuldsättningsgrad. Andra faktorer som 

lyfts fram är transparens, inflation, korruption samt landets egen lagstiftning (Rajan och 

Zingales 1995; Alves och Ferreira 2011; La Porta et al 1998). Trots en omfattande forskning 

om att det finns fler faktorer utöver de finansiella som påverkar valet av kapitalstruktur är 

studier kring styrelsens könsskillnader och riskbenägenhet mycket begränsad. Det anses ändå 

vara av intresse eftersom styrelsen ansvarar för hur bolaget styrs och att den kapitalstruktur som 

företaget väljer återspeglar den risk som ett företag är benägen att ta. I forskning av Byrnes, 

Miller och Schafer (1999) påvisas att kvinnor har en mer försiktig inställning till risk, även i 

situationer som anses vara relativt säkra. Kvinnor anses dessutom ofta finna andra lösningar på 

problem (Drottz-Sjöberg 1991), vilket kan påverka hur bolaget styrs. 

 

2.2 Bolagsstyrning  
Enligt La Porta et al (1998) är intressekonflikter mellan aktieägarna och företagsledningen en 

viktig faktor som påverkar företags kapitalstruktur och med hjälp av ett väl fungerande 

rättssystem kan uppkomsten av intressekonflikter förebyggas. Med ett utbrett ägande, som 

börsnoterade företag innebär, finns det alltid en risk för att företaget inte kommer att styras 

enligt ägarnas intresse. Styrelsemedlemmar och anställda i företagsledningar kan ha olika 

intressen och mål när det gäller exempelvis avkastningskrav, risktagande, kapitalstruktur och 

ersättningar, vilket kan skapa konflikter (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2017). Dessa 

konflikter kom redan under 70-talet att beskrivas i agentteorin, vilken har fått en stor betydelse 

inom ekonomi och bolagsstyrning (Lan och Heracleous 2010). Teorin beskriver principal-agent 

förhållandet som den relation som uppstår mellan ägaren (principalen) och den anställde parten 

(agenten) som får befogenheter till att agera i ägarens intresse (Jensen och Meckling 1976). 

Relaterat till denna relation kan det främst uppstå två olika sorters konflikter mellan principalen 
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och agenten. Det ena är att agenten kan ha andra mål än principalen samtidigt som det är svårt 

för principalen att ha koll på hur agenten kommer agera. Det andra är hur företaget ska hantera 

risk, där principalen och agenten kan ha olika inställningar till risk (Eisenhardt 1989).  

 

Intressekonflikter i företag kan medföra att agentkostnader uppstår. Enligt Jensen och Meckling 

(1976) definieras agentkostnader som kostnader relaterade till kontrakt som skapas för att 

motverka konflikter. Dessutom uppstår kostnader för att strukturera och kontrollera 

verksamheten samt eventuellt en förlust om det skulle visa sig att kostnaden för struktureringen 

och kontrolleringen överstiger dess nytta. Fama och Jensen (1983) påpekar att agentkostnader 

främst uppkommer när företag har skulder och är i behov av kapital. Något som tidigare har 

lyfts fram i trade-off teorin, där agentkostnaderna ökar med skuldsättningsgraden och relaterar 

till stadiet finacial distress. Eftersom kvinnor anses ha en lägre riskattityd som skulle kunna 

visa sig genom en lägre skuldsättningsgrad, kan kvinnor i styrelsen minska risken för 

uppkomsten av agentkostnader. 

 

För att minska risken att konflikter uppstår har regler och riktlinjer kring bolagsstyrning bildats 

i ett försök att förbättra och se till så att bolagen styrs i ägarnas intressen (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning 2017). År 2004 fastställdes en svensk kod för bolagsstyrning som även är 

anpassad efter internationell standard (Styf 2011). Koden innehåller regler och riktlinjer för en 

god bolagsstyrning och är en komplettering till redan befintlig lagstiftning, främst 

aktiebolagslagen. I aktiebolagslagen regleras att bolag ska innehålla tre beslutande organ; 

bolagstämma, styrelse och verkställande direktör, vilka även innehar ett hierarkiskt förhållande 

till varandra. Däröver utser bolagstämman revisorer, vars uppgift är att kontrollera företaget 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2017).  
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Figur 2 - Bolagsstyrningens organ (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2017) 

 

En god bolagsstyrning innebär att uppnå en bra balans mellan de olika bolagsorganen. Syftet 

för styrelsen och företagsledningen är att skapa tillförlitlighet och ett ansvar som ska minska 

den finansiella risken och skapa ett förtroende hos aktieägarna (Styf 2011).  

 

2.2.1 Styrelses interna kontroll 
I utvecklingen av koden för en god bolagsstyrning sattes ett mål om att förbättra styrelsens 

interna kontroll. Det är styrelsen som ansvarar för att övervaka och bedöma den interna 

kontrollen i företaget (Styf 2011). Enligt Säve-Söderbergh (2012) har män och kvinnor olika 

preferenser till risk. Något som gör att styrelsens sammansättning kan komma att påverka hur 

bolagen styrs och vilken risk som styrelsen är benägen att ta. Anledningen till att koden för 

bolagsstyrning kom att utvecklas beror på ett antal skandaler som uppmärksammades under 

början av 2000-talet, där allt fler styrelser i börsnoterade företag hade börjat tillämpa allt mer 

omfattande bonusprogram till företagsledningar. Belöningssystemen hade mer eller mindre 

blivit självklara sätt att belöna företagsledningen, något som skulle visa sig innebära stora risker 

för aktieägarna. Tanken var att belöningssystemen skulle knyta an till den risk och osäkerhet 

som företaget innebar, men när börsen sjönk i början på 2000-talet visade det sig att 

företagsledningarna inte hade tagit några stora risker utan de var småspararna i aktierna som 

hade förlorat sina pengar (Styf 2011).  

 

För att undvika detta kom riktlinjerna för styrelsens interna kontroll att skärpas i den nya 

koden. Ett begrepp som har fått allt mer fokus är bolagets riskhantering (Styf 2011). Något 
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som i sin tur har resulterat i att företag gör allt större investeringar i risk- och 

kontrollfunktioner och att intern kontroll har kommit att förknippas med riskhantering (Power 

2007, refererad i Styf 2011).   

 

2.3 Riskhantering 
Finansiell risk definieras vanligen som osäkerhet kring hur det framtida ekonomiska utfallet 

kommer att bli (Rusell-Jones 2014). Riskhantering syftar till hur företag väljer att utforma 

strategier och rutiner för att hantera den finansiella risken. I den akademiska världen har en 

effektiv riskhantering länge varit ett ändamål för forskning, där det har upptäckts att det finns 

ett behov av en mer genomtänkt och ansvarsfull inställning till risk. Risk behöver dock inte leda 

något negativt utan kan även innebära stora möjligheter (Murray-Webster och Hillson 2008). 

Riskfyllda investeringar kan innebära möjligheten till en högre avkastning, men åt andra sidan 

kan den högre risken resultera i ett misslyckande som får ekonomiska konsekvenser 

(Jianakoplos och Bernasek 1998). Det gör att avvägningen mellan en högre avkastning och 

risken blir betydelsefull för beslutsfattarna inom företag (Sila, Gonzalez och Hagendorff 2016). 

Enligt Van Greuning (2003) ligger det yttersta ansvaret på styrelsen som sätter mål och riktlinjer 

för den strategiska inriktningen. Det är styrelsen genom sin interna kontroll som kontrollerar 

och granskar verksamheten, medan verkställande direktör bär ansvaret och ska stödja arbetet 

kring riskhanteringen (COSO 1992). Något som gör att styrelsens preferenser och 

sammansättning blir avgörande för hur företag kommer att hantera risker. Det framgår dock i 

studier att kvinnor ofta har sämre möjligheter att påverka riskbesluten inom myndigheter och 

näringsliv på grund av att de beslutstagande posterna vanligen består av män. Det är mycket få 

kvinnor som innehar poster i styrelser som tar ställning till risk, vilket gör att de saknar 

befogenheter att kunna påverka olika riskbeslut (Carlsson-Kanyama och Räty 2008). Enligt 

Karnell och Holmström (2017) har de dock skett en ökning från 2008. År 2008 fanns det i 

genomsnitt 20 % kvinnliga styrelseledamöter, vilket har ökat med 13 % tills idag.  

 

2.3.1 Beslutsfattande under risk 
Vid finansiering och val av kapitalstruktur måste företag fatta beslut som omfattar risk. 

Riskhanterare inom företag måste ha insikt om företagets nuvarande risknivå och ta beslut om 

riskerna i framtiden. De måste kunna avgöra vilka risker som är acceptabla och vilka åtgärder 

som eventuellt måste vidtas (Hull 2015). Teorier om hur beslut fattas under risk har en lång 
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historia och kan delas in i normativa och deskriptiva teorier. En normativ teori beskriver hur 

människan bör fatta beslut för att vara rationell, medan en deskriptiv teori förklarar hur 

människor tar beslut i verkligheten (Resnik 1987). 

 

2.3.2 Förväntade nyttoteorin 
Daniel Bernoulli kom så tidigt som under 1700-talet att formulera den förväntade nyttoteorin, 

vilken är en normativ teori som förklarar hur en rationell individ tar beslut under risk (Tversky 

1975). Teorin har sedan dess utvecklats av forskare genom åren, men där grundprinciperna 

fortfarande är detsamma. Von Neumann och Morgernstern (1953) kom att presentera sin 

version av teorin, som utgår från att individen är rationell och därför kommer vilja maximera 

nyttan. När beslutsfattaren ska välja mellan riskfyllda och mer säkra alternativ kommer beslutet 

tas utifrån deras förväntade nyttovärden, det vill säga summan av nyttovärdena multiplicerade 

med sannolikheten. Det alternativ som maximerar värdet kommer på så sätt att prioriteras 

(Mongin 1998).  

 

Inom förväntade nyttoteorin har riskattityd blivit ett begrepp, som beskriver olika individers 

inställning till risktagande. Murray-Webster och Hillson (2008) menar att nyttan beror på 

sannolikheten och vilka konsekvenserna blir, där individer kommer att värdera nyttan på olika 

sätt. Alla människor har olika preferenser och utifrån hur osäkerheten upplevs kan individer 

delas in i fyra olika kategorier. 

 
Figur 3 - The Risk attitude spectrum (modell baserad på Murray-Webster och Hillson 2008) 
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I figur 3 visas de olika kategorierna för riskattityd som ett mått på hur bekväm individen är med 

risk. Den riskaversiva individen är obekväm med osäkerhet och kommer därför vara mindre 

benägen att ta risk, medan den riskneutrala individen är obekväm med osäkerhet på lång sikt 

och kommer därför vidta kortsiktiga åtgärder för att minska den långsiktiga risken. Individen 

som är risktolerant är inte bekväm med risk men tolererar en viss osäkerhet, tillskillnad från 

den risksökande som är bekväm med osäkerhet och därmed mer risktagande. 

 

Den förväntade nyttoteorin har kommit att bli den dominerande teorin för att studera individers 

beslutstagande under risk (Tversky 1975). Teorin har dock kommit att ifrågasättas om individer 

verkligen anses vara rationella. I forskning har det visat sig att kvinnor ofta känner en större oro 

inför risker, vilket gör att de värderar nyttan av risker lägre än män (Bord och O´Conner 1997; 

Powell och Ansic 1997, refererad i Hermansson 2012). Dessa skillnader har även visats sig 

kvarstå i studier om riskbenägenheten hos riskexperter, vilket gör att skillnaderna inte kan 

förklaras med att kvinnor skulle uppvisa sämre kunskaper om risk än män (Barke, Jenkins-

Smith och Slovic 1997). Drottz-Sjöberg (1991) menar att kvinnor värderar risken på ett annat 

sätt, där konsekvensen av ett beslut anses vara mer betydelsefull än sannolikheten att det 

inträffar. Att kvinnor har en annan riskattityd än män tycks därmed bero på andra faktorer än 

att de skulle anses vara mindre rationella. 

 

2.3.3 Prospektteorin 
Kahneman och Tversky kom år 1979 att presentera en annan teori om beslutsfattande under 

risk, den så kallade prospektteorin. En teori som kan ge en förklaring till varför kvinnor värderar 

risk annorlunda än män. Prosektteorin beskrivs som en deskriptiv teori som ger mer realistiska 

antaganden om hur individer tar beslut i praktiken (Camerer 2000). Kahneman och Tversky 

(1979) anser att individer inte kan delas in efter olika riskattityder såsom riskaversiva, 

riskneutrala, risktoleranta eller risksökande, utan att individen snarare är en blandning mellan 

både risksökande och riskaversiv. Det gör att risk och avkastning kan ses som både positivt och 

negativt hos individer. Likt den förväntade nyttoteorin utgår prospektteorin från fall där risk 

och sannolikhet är känd, men där individer främst antas agera utifrån sina subjektiva preferenser 

framför sannolikhet. Individer kommer utgå från sina egna erfarenheter och upplevelser, där 

individens egna tillgångar kommer fungera som en referenspunkt när beslut ska tas. Det gör att 

värdet av ett alternativ kan uppfattas både som positivt och negativt utifrån individens egen 

referenspunkt. Eftersom individen utgår från sina egna preferenser och inte sannolikheten till 
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vinst eller förlust, anses individen inte agera rationellt utan snarare irrationellt ur ett traditionellt 

beslutsteoriperspektiv. Individen kommer tillskillnad från nyttoteorin inte värdera alternativen 

utifrån sannolikhet och maximerad vinst. 

 

 
Figur 4 - Värdefunktionen (modell baserad på Kahneman och Tversky 1979) 

 

I figur 4 visas prospektteorins värdefunktion, där referenspunkten är origo. I värdefunktionen 

kommer individen uppleva värdet av en liten vinst som större än värdet av en stor vinst. 

Detsamma gäller vid förluster. Enligt Kahneman och Tversky (1979) är värdefunktionen 

generellt konkav för vinster och konvex för förluster, där värdefunktionen lutar mer för förluster 

än vinster. Det gör att effekten av en förlust blir större än effekten av en lika stor vinst. Eftersom 

värdefunktionen både är konkav och konvex innebär det att individers riskattityd är en 

blandning av både risksökande och riskaversiv och att individer tenderar att vara mer 

riskaversiva vid vinster och mer risksökande vid förluster (Kahneman och Tversky 1979).  

 

Enligt prospektteorin kommer individen därmed utgå från sina egna värderingar snarare än 

sannolikheten vid bedömning av risk. Något som skulle kunna förklara varför kvinnor generellt 

är mindre riskbenägna än män. Även studier som omfattar mer jämställda länder visar att det 

finns skillnader mellan män och kvinnors riskattityd (Halko, Kaustia och Alanko 2012). Det 

gör att riskattityden inte tycks bero på skillnader i ekonomiska preferenser mellan kvinnor och 

män. Utan att kvinnor istället anses vara mer riskaversiva, där konsekvensen av risken väger 

tyngre än sannolikheten (Drottz-Sjöberg 1991). 
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3. Metod 
 

I detta avsnitt kommer en djupare beskrivning av studiens metodologi och tillvägagångssätt vid 

inhämtandet av data. Det redogörs även kritiska ståndpunkter för att klargöra studiens 

tillförlitlighet.   

 

3.1. Kvalitativ och kvantitativ metod 
Det finns enligt Bryman och Bell (2011) främst två olika vetenskapliga angreppssätt som skiljer 

forskningen; kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi. Den kvalitativa forskningen är oftast 

inriktad på ord medan den kvantitativa är inriktad på siffror. Kvantitativ metod består i väldigt 

generella termer av att samla in numeriska data som används för att pröva uppställda hypoteser. 

Inom kvantitativ forskning låter forskaren teorierna styra frågeställningen som i sin tur påverkar 

vilken data som samlas in och hur den analyseras (Bryman och Bell 2011). I denna studien har 

problemformuleringen arbetats fram genom att följa befintliga teorier och forskning. Valet av 

kvantitativ metod föll sig naturligt då studien bygger på en mängd numeriska data. Det 

kvantitativa metodvalet bidrar även till att kunna samla in data till vår statistiska undersökning 

på ett smidigt sätt.  

 

3.1.2 Deduktion 
I samband med vetenskapliga studier så ser forskarna på relationen mellan teori och forskning 

på i huvudsak två sätt, deduktiv och induktiv teori. Den induktiva teorin ser teorin som ett 

resultat av forskningen, medan inom deduktiv så är det teorin som styr forskningen. Inom 

samhällsvetenskapen är en deduktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik den vanligaste 

(Bryman och Bell 2011). Studien har en deduktiv ansats, då den utgår ifrån befintliga teorier 

och tydligt följer den modell som Bryman och Bell (2011) kallar den "deduktiva processen". 

Denna studie börjar med att följa tidigare forskning inom kapitalstruktur, bolagsstyrning och 

risk för att se hur detta bidrar till att sambandet mellan kapitalstruktur, risk och 

styrelsesammansättning. Ett av dessa samband är frågeställningen. Frågeställningen reglerar 

hur relevant data samlas in och sedan granskas empiriskt, för att sedan mynna ut i en jämförelse 

med de teorier som studerats. Analysen av insamlad data där regressionsanalys använts har lett 

till observationer som hjälper till att besvara frågeställningen. Detta gör den deduktiva ansatsen 
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påtaglig genom att försöka undersöka hur praktiken förhåller sig till teorin inom det studerade 

området. Deduktiv ansats blev det självklara valet, då det föll sig naturligt för att härleda och 

dra slutsatser med hjälp av tidigare teorier.   

 

3.2. Tillvägagångssätt   
Breddning och fördjupning av våra kunskaper inom ämnet kapitalstruktur, bolagsstyrning och 

risk har gjorts. Inom området har vetenskapliga artiklar och litteratur studerats. Efter det har 

fokus skiftats över till riskbeteende hos män och kvinnor. Därefter har ett urval av relevant teori 

inom ämnesområdet skett. Genom att studera befintliga teorier och tidigare forskning har en 

problemformulering ställts upp som studien ämnar ge svar på. Vid sökandet av vetenskapliga 

artiklar relaterade till tidigare forskning samt våra teorier har söktjänsterna Summon via 

biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola samt Google Scholar använts. Sökning efter artiklar 

relaterade till kapitalstruktur, genus, risk, bolagsstyrning, styrelsesammansättning och ord 

relaterade till dessa ämnen samt kombinationer av dem. Även de engelska orden för dessa har 

använts. Data relaterad till företagen är huvudsakligen hämtad från databasen Retriever 

Business via BTH´s bibliotek. Hur data relaterad till de undersökta företagen är inhämtad 

beskrivs närmare nedan i avsnittet datainsamling. Inhämtad data har sedan bearbetats i Excel 

för att kunna sorteras och matematiskt räkna fram de nyckeltalen som behövs för att kunna 

användas som variabler i de statistiska undersökningarna. De statistiska undersökningarna har 

utförts genom regressionsanalys i mjukvaran SPSS for Windows. Statistical Package for the 

Social Sciences som förkortas SPSS, är nog den mjukvara för analys av kvantitativa data inom 

samhällsvetenskapen som är mest använd (Bryman och Bell 2011).  

 

3.3. Urval  
I praktiskt taget alla kvantitativa undersökningar finns behovet av att skapa ett urval. Det är 

väldigt svårt att få ett representativt urval vid en stor population om inte hela populationen 

undersöks. För att kunna göra generaliseringar på en population måste dock representativt urval 

ha skett. Enligt Körner och Wahlgren (2006) är ett blodprov en bra liknelse på ett urval. Då tas 

ett stickprov istället för att analysera allt blod i kroppen. Denna liknelse visar att det är en väldigt 

krävande uppgift att undersöka alla företag för att få en klar bild av hur det ser ut. Denna studie 

fokuserar på publika noterade bolag som finns på Nasdaq OMX listor. Två olika branscher; 

tillverknings- och tjänsteföretag har undersökts. Vid sortering i databasen Retriever Business 
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för att få fram tillverkningsföretag, valdes branschtillverkning och industri som filter. Därefter 

samlades data från 49 företag in. I databasen finns ingen egen kategori för tjänsteföretag, 

således valdes tjänsteföretag ut från olika filter. De flesta tillhör branscherna 

dataprogrammering och datakonsultveksamhet, men även lokalvård, media, personaluthyrning, 

fastighetsförmedling och andra företagstjänster. Data från 48 av dessa samlades in. 

Anledningen till valda branscher är att den ena förväntas ha en hög balansräkning med stora 

anläggningstillgångar och den andra ha låga tillgångar. Detta för att kunna ge en jämförande 

bild som påvisar skillnaderna mellan branscherna.  Tillverkande företag har oftast en stor 

balansräkning vilket medför att det finns större säkerheter i bolaget vid finansiering. 

Tjänsteföretag har oftast lägre tillgångar vilket medför att det är svårare att ställa säkerheter vid 

finansiering. Valet av bolag har skett genom att utan rangordning plocka ut bolag inom de båda 

branscherna. Anledningen att det är olika antal företag i de två branscherna beror på att bolag 

med extrema värden, höga skulder, höga tillgångar, saknade data och negativ 

skuldsättningsgrad sorterades bort, då blev urvalet 49 respektive 48. De bolag som togs bort 

bidrog till för stora variationer i normalfördelningen det vill säga deras värden var för långt 

ifrån medelvärdet och mer standardiserade värden behövdes. Jämförelsen gjordes mot övriga 

bolag inom urvalet i respektive bransch. För att få mindre spridning och mer normalfördelade 

variabler kring medelvärdet av storlek och tillväxt, som kan komma att påverka resultatet i 

regressionsanalysen, mellan både tjänsteföretag och tillverkningsföretag har båda dessa 

kontrollvariabler logaritmerats med den naturliga logaritmen. På detta sätt minskades 

snedfördelning och det blev mer normalfördelade värden. När variablerna logaritmeras minskar 

antalet till 73. Slutligen användes alltså ett stickprov på 49 bolag i tillverkningsbranschen och 

48 bolag i tjänstebranschen, det vill säga totalt 97 bolag. Som tidigare nämnts är en stor 

anledning till urvalet av börsbolag den information som finns att tillgå om noterade bolag. En 

annan anledning till valet av stora noterade bolag är att mindre bolag ofta har det svårare med 

finansiering, därför har de inte samma möjligheter att välja hur de ska finansieras till skillnad 

från stora bolag som har större möjligheter att arbeta med och välja sin kapitalstruktur. Det gör 

att det blir särskilt intressant med vår utgångsfråga om att fler kvinnliga ledamöter i styrelsen, 

påverkar företagets kapitalstruktur med hänsyn till riskbeteende. Ett stickprov istället för en hel 

population kan givetvis ge upphov till slumpmässiga sammanträffanden som ej kan elimineras.     
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3.4. Datainsamling                                                                                           
Eftersom studien begränsas till bolag noterade på svenska börsen har numeriska data och 

uppgifter om styrelsesammansättning hämtats ifrån databasen Retriever Business genom 

BTH´s bibliotek. På de ställen där sifforna var avvikande eller saknades har data samlats in 

ifrån Avanza bank och bolagens egna årsredovisningar. Båda dessa har jämförts för att siffrorna 

ska vara korrekta. Insamlade data avser hela koncernen och inte bara moderbolaget. Detta för 

att ge en så rättvisande bild som möjligt, att endast undersöka moderbolagen hade i många fall 

gett en missvisande bild av hur bolagets finanser ser ut.  

En tvärsnittsdesign innebär att data samlas in från mer än ett fall, i detta fall flera. Detta görs 

vid en specifik tidpunkt för att komma fram till flera kvantitativa eller kvantifierbara data som 

är kopplade till flera variabler som undersöks för att hitta olika sambandsmönster (Bryman och 

Bell 2011). Data är insamlad vid ett specifikt tillfälle för att få en tvärsnittsbild över hur det ser 

ut. Därför har årsredovisningar avseende 2015 års räkenskaper och styrelsesammansättningar 

samlats in, vilket ger en ögonblicksbild över hur det ser ut vid just det tillfället. Skulle detta 

göras över en längre tidsperiod blir resultatet mer en spegling av hur det förändras över långt 

tid, snarare än hur sambandet ser ut just nu. Men den stora mängd data som då skulle behövts 

samlas in var ej hanterbar i denna typ av undersökning. 

Data som är framtaget av annan part än forskaren själv benämns enligt Edling och Hedström 

(2003) som sekundärdata. Inhämtade data i denna undersökning består av sekundärdata som 

hämtats fram genom att använda siffror som finns i det material som samlats in och vid behov 

har Microsoft Excel använts för att räkna fram de nyckeltal vi behöver. Dessa relevanta 

nyckeltal har sedan sammanställts och använts i regressionen. Användandet av sekundärdata 

gör också att studien får en mer neutral hållpunkt. En nackdel med sekundärdata är den stora 

mängd som finns tillgänglig inom detta område och därför finns givetvis en risk att något 

relevant har missats. Vid uträkning av nyckeltal i Excel kan den mänskliga faktorn ha bidragit 

till att något missats, då siffrorna har knappats in manuellt. För att säkerställa att vid behov hitta 

felkällor, har all data hämtats hem i färdiga Excelblad från Retriever Business och de siffror 

som använts har färgmarkerats.      
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3.5. Statistiska analysmetoder  

3.5.1. Mått och kontrollvariabler 
Enligt Edling och Hedström (2003) är linjär regressionsanalys en viktig metod som dagens 

samhälls- och beteendevetare använder sig av. Den generella idén med regressionsanalys är att 

om man har en ständigt beroende variabel, oftast benämnd Y, och vill utforska dess samband 

med en eller flera oberoende variabler, oftast benämnd X. Som beroende variabel har 

skuldsättningsgrad använts. Den första ges av:   

   ä  =    

 

(Tang och Jang 2007) 

Enligt Bevan och Danbolt (2004) är de bestämmande faktorer som påverkar kapitalstrukturen 

som Rajan och Zingales (1995) undersökt väldigt beroende av vilken typ av skulder som 

används för beräkningen. I denna studie har därför två mått på skuldsättningsgraden använts, 

ett som tar hänsyn till de totala skulderna (Skuldsättningsgrad 1) och ett som tar hänsyn till 

endast de långfristiga (Skuldsättningsgrad 2). Det andra måttet ges av:  

 ä  = å    

 

Enligt studier av Drottz-Sjöberg (1991) framgår det som tidigare nämnt att kvinnor anses 

mindre benägna att ta risk. Valet av skuldsättningsgrad som beroende variabel är gjort då 

skuldsättningsgrad är ett mått på en viss risk för företaget. Skuldsättningsgraden är en del i 

utformningen av bolagets kapitalstruktur. Det är därför lämpligt att använda sig av 

skuldsättningsgrad som mått på risk. 

Som oberoende variabel valdes andelen kvinnor inom bolagsstyrelsen. Detta räknades fram 

genom:        =   ö  ö  

 

Användningen av andel kvinnor som oberoende variabel är central i studien då målet var att se 

om det påverkar den finansiella risken. Andelen kvinnliga styrelsemedlemmar som oberoende 

variabel är använt i flertalet tidigare vetenskapliga studier (Alves, Couto och Francisco 2015; 
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Mahadeo, Soobraoyen och Hanumam 2012). Edling och Hedström (2003) skriver att 

användandet av kontrollvariabler är viktigt för att inte felaktigt förledas i att två variabler är 

direkt relaterade till varandra. Genom att inkludera en eller flera kontrollvariabler så reflekteras 

både de direkta och indirekta sambanden. Kontrollvariablerna används i regressionen för att 

kunna utesluta att det inte är dessa faktorer som påverkar sambandet mellan andelen kvinnor i 

styrelsen och skuldsättningsgraden. I modell 1 ingår endast den beroende och den oberoende 

variabeln, medan efterföljande modeller stegvis inkluderar kontrollvariablerna; 

tillväxtförändringen, företagets storlek och avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) som 

oberoende variabler. De kontrollvariabler som användes för regressionen är således; tillväxten, 

storleken på företaget, och ROCE. Tillväxten beräknades genom formeln: 

     ä =  ä  2015 − ä  2014ä  2014  

 

För att mäta storleken på företagen valdes att använda antalet anställda som måttenhet. Detta 

för att det ansågs vara mest rättvist för att jämföra de två branscherna. Användandet av storlek 

som kontrollvariabel är gjort för att tidigare forskning har visat att storlek är korrelerat med 

högre skuldsättning eftersom större bolag har större diversifiering och kan på så sätt undvika 

finansiella problem (Titman och Wessel 1988; Rajan och Zingales 1995). Valet av tillväxt har 

tagits utifrån att Titman och Wessel (1988) tar upp tillväxten som en av de bestämmande 

faktorer vad gäller kapitalstruktur. Siffrorna för EBIT är hämtades direkt ur databasen Retriever 

Business. För att sedan få fram avkastning på sysselsatt kapital som benämns ROCE (Return 

on Capital Employed) används formeln: 

 =   

 

där sysselsatt kapital ges av formeln:  

     =  − ö  

 

 (Andersson, Haslam och Lee 2006) 
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Regressionsekvationerna bildar en rak linje som benämns regressionslinjen. Denna linje är 

anpassad efter statistiska data som samlats in. Linjen som formas är den som visar sambandet 

mellan de olika variablerna bäst. Minsta kvadratmetoden används för att visa det bäst lämpande 

sambandet mellan variablerna och formar sedan regressionslinjen därefter. Enligt Körner och 

Wahlgren (2006) kommer de riktiga värdena inte att lägga sig på en rät linje, utan de ligger över 

och under linjen och formar genom minstakvadratmetoden ett slags genomsnittsvärde. Edling 

och Hedström (2003) menar då att de kvadrerade avvikelserna minimerar avvikelserna från 

regressionslinjen oavsett om de är positiva eller negativa. I denna studie har regressionsanalys 

valts eftersom den innehåller flera olika variabler som kan påverka varandra och påvisa kausala 

samband. Då är olika typer av linjära regressioner ett bra sätt att visa samt undersöka sambandet 

mellan oberoende och beroende variabler enligt Edling och Hedström (2003). I 

regressionsanalyser måste forskaren ibland använda sig av så kallade dummy variabler. Detta 

är en binär variabel som endast kan ha värdet 1 eller 0.  Enligt Edling och Hedström (2003) gör 

denna variabel det möjligt att inkludera variabler som kön eller social klass, som vanligtvis inte 

är meningsfullt att ingå i en regressionsmodell. Detta då de mäts på nominal- eller 

ordinalskalenivå. Det är viktigt att komma ihåg att använda en dummy variabel mindre än vad 

som finns grupper som jämförs. Eftersom den tredje gruppen antar värdena 0 och 0 och är då 

en referensgrupp därav behövs ingen dummy variabel (Edling och Hedström 2003). I studien 

har först variabeln kön testats som dummy variabel för att se om det finns signifikans för att 

kvinnor i styrelsen påverkar skuldsättningsgraden i samtliga företag eller inte. I 

dummy_kvinnor i styrelsen är styrelser med kvinnor 1 och de styrelser som enbart har män är 

0. 

 

3.5.2. Enkel linjär regression 
Enkel regression innebär enligt Körner och Wahlgren (2006) att det finns en beroende variabel 

och en oberoende variabel. Den formar en rät linje som anpassas till data och 

regressionsekvationen är = + + , där y är beroende variabel x är oberoende eller 

förklarande variabel. Enkel regression är bra om sambandet mellan två variabler skall 

undersökas. Enligt Andersson, Jorner och Ågren (2007) ger regressionskoefficienten  den 

punkt där regressionslinjen skär y-axeln, medan koefficienten  (beta) talar om hur mycket y 

förändras när x ökar med en enhet,  benämns även som riktningskoefficienten eller b-

koefficienten. Residualen  är en slumpvariabel som har väntevärdet noll. Den anger den 
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avvikelse från det förväntade värdet på y, som de samlade effekterna av de övriga faktorerna 

påverkar.  

 

3.5.3. Multipel linjär regression 
Eftersom det är betydligt vanligare med analyser av fler än två variabler finns det multipel 

regression. Denna regression innebär att det finns två eller fler oberoende eller förklarande 

variabler som alla tros påverka den beroende variabeln (Edling och Hedström 2003). Detta för 

att undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan en responsvariabel Y och två eller 

flera förklarande variabler X. = + +  + . Värdet av  kan enligt Körner och 

Wahlgren (2006) tolkas som värdet av den beroende variabeln y antar i genomsnitt när de 

förklarande variablerna   och    är noll. Värdet av  anger hur mycket y förändras i 

genomsnitt när  ökar med en enhet och   förblir oförändrad. I studien har multipel 

regression använts då flera variabler ställts mot varandra för att se hur sambandet mellan dem 

ser ut.        

 

3.5.4. Förklaringsgrad 
När linjen som passar den numeriska data hittades undersöktes hur bra den passade in och 

sammanfattade vår data. Enligt Edling och Hedström (2003) är ett generellt mått på linjens 

anpassningsgrad determinationskoefficienten, . Den är ett mått på hur bra förutsägelserna är 

av individernas värden på variabeln y är, när resultatet av regressionsanalysen är känt, jämfört 

med om endast medelvärdet för y var känt (ibid). När  används för att mäta 

anpassningsgraden i samband med multipel regression, uppstår problemet att den alltid ökar 

när ytterligare variabler läggs till i modellen. Därför är det enligt Edling och Hedström (2003) 

betydelsefullt att vid jämförande av  för modeller med flera olika oberoende variabler 

använda sig av det justerade . De regressionsanalyser som gjorts i denna studie har därför 

använt sig av . Om en skillnad mellan två skattningar är så tydlig att den med något mått av 

tillförlitlighet kan sägas vara oberoende av slumpen, klassas den som statistiskt signifikant 

enligt Edling och Hedström (2003). Detta är viktigt för att kunna utesluta att skillnaden mellan 

två skattningar inte är på grund av slumpen. Med hjälp av statistisk signifikans är det möjligt 

att testa det linjära sambandet mellan variabler. Ju lägre signifikans en variabel har, desto mer 

tillförlitlig. Det blir därmed signifikansen som avgör om värdena går att fastställa och om 

andelen kvinnliga styrelseledamöter kan anses påverka skuldsättningsgraden. Gränsen för 
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signifikans sätts enligt Körner och Wahlgren (2006) av signifikansnivån p, som oftast är satt 

till 5, 1 och 0,1 %. Studien utgår från en tillförlitlighet på 95 procentsnivån, vilket är en vanlig 

nivå inom statistiska beräkningar. I tabellerna över regressionsanalyserna betecknas värden 

med * om signifikansen understiger 5 % (p <0,05), vilket innebär att sambandet är tillförlitligt. 

Varianserna i urvalet och varianserna i stickprovet kan användas för att pröva uppställda 

samband med ett så kallat F-test. Enligt Edling och Hedström (2003) sker detta sker genom att 

kvoten av två varianser och stickprovsfördelningens form är beroende av antalet frihetsgrader i 

både täljaren och nämnaren. 

 

3.6. Validitet och reliabilitet 
Vid användning av kvantitativ metod är reliabilitet och validitet viktiga för att bedöma 

kvaliteten i undersökningen. Enligt Bryman och Bell (2011) går att skilja dem åt, men de är 

även väldigt relaterade. Validitet kräver reliabilitet, det betyder att en mätning inte är reliabel 

kan den heller inte vara valid. Bryman och Bell (2011) beskriver också vikten inom forskningen 

av att veta att de indikatorer som utformats för att mäta ett begrepp i själva verket också mäter 

de specifika begreppen. Detta benämns som validitet. Det används för att säkerställa att det som 

framkommer i undersökningen hänger ihop eller inte. Att sedan veta att måttet man fått fram är 

pålitligt benämns som teoretisk reliabilitet. För att stärka validiteten i vår undersökning har 

kontrolvariabler använts. Eftersom data som samlats in kommer från årsredovisningar så är den 

trovärdig och kommer inte att ändras över tid vilket leder till en hög reliabilitet  

 

3.7. Källkritik  
Materialet är hämtat från börsnoterade företags årsredovisningar genom databasen Retriever 

Business, några är även hämtade direkt från det aktuella bolagets hemsida. Eftersom 

årsredovisningar regleras i lagar och enligt redovisningsprinciper medför det att de data som 

presenteras i dem är strikt reglerat och därför har en hög reliabilitet. Företagen som valts ut är 

aktiva inom två olika branscher, i studien har hänsyn ej tagits till deras storlek, vilket medför 

att avvikelser på grund av storlek kommer att finnas. 

Den deduktiva ansatsen anses vara den mest lämpliga för denna studie eftersom det redan finns 

väldigt mycket teori inom området kapitalstruktur. Eftersom data är inhämtad vid ett specifikt 

tillfälle och avser ett specifikt år, med ett jämförelseår, så finns möjligheten att det ger en 

orättvis bild av företaget. Detta då ingen hänsyn har tagits till specifika händelser som kan ha 
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skett inom företaget avseende det år data är insamlad för. Årsredovisningar anses ha stark 

trovärdighet då mycket av innehållet är reglerat i lagstiftning. Givetvis försöker företag alltid 

framhäva sina positiva egenskaper i dessa, så ett visst mått av kritisk granskning har använts 

vid inhämtandet av informationen. De litterära källor som använts anses alla vara relevanta och 

frekvent citerade verk inom ämnesområdet. All litteratur är från 2003 eller senare, vilket får 

klassas som tidsmässigt relevant, med ett undantag för en bok från 1953, som är sparsamt 

refererad. Det finns vetenskapliga artiklar som kan anses vara gamla, den äldsta är från 1958, 

men dessa är grundstenar inom ämnet och är därför högst relevanta och frekvent citerade verk.  
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4. Empiri 
 

I följande avsnitt presenteras studiens empiriska material. Inledningsvis redovisas deskriptiv 

statistik för att därefter presentera vad företagens regressionsanalyser visar. 

 

 

Empirin omfattar data om företag från år 2015 som har samlats in via Retriever Business. 

Genom att välja branschen tillverkning och industri har data om 49 tillverkningsföretag kunnat 

sammanställas, vilka tillsammans bidrar till studiens kategori för tillverkningsföretag. I 

Retriever Business finns ingen egen kategori för tjänsteföretag, utan data om 48 tjänsteföretag 

är insamlade från flera olika branscher. De flesta tjänsteföretagen tillhör branscherna 

dataprogrammering och datakonsultveksamhet, men även lokalvård, media, personaluthyrning, 

fastighetsförmedling och andra företagstjänster. Dessa branscher utgör tillsammans studiens 

kategori för tjänsteföretag.  

 

4.1 Deskriptiv data 
I nedanstående tabell redovisas deskriptiv statistik som beskriver hur företagens data ser ut. 

Inledningsvis visas variablernas medelvärden och spridning för samtliga företag, för att därefter 

beskriva hur det ser ut när företagen har delats in i mindre populationer under kategorierna; 

endast män i styrelsen, minst en kvinna i styrelsen, tillverkningsföretag och slutligen 

tjänsteföretag. Tabellen omfattar två olika mått på skuldsättningsgraden, så kallade 

skuldsättningsgrad 1 och skuldsättningsgrad 2, där skuldsättningsgrad 1 innefattar både kort- 

och långfristiga skulder medan skuldsättningsgrad 2 endast tar hänsyn till långfristiga. Vidare 

presenteras variablerna; andel kvinnliga styrelseledamöter, avkastning på sysselsatt kapital, 

tillväxt och företagens storlek.  
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Deskriptiv statistik för år 2015      

 N Min Max Medel-värde 
Std. 

Avikelse 
Samtliga företag      
Skuldsättningsgrad 1 97 0,14 15,02 1,39 2,13 
Skuldsättningsgrad 2 97 0 2,97 0,31 0,59 
Andel kvinnliga styrelseledamöter 97 0 0,60 0,17 0,16 
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 97 -10,83 0,67 -0,22 1,15 
Tillväxt 97 -0,99 17,33 0,76 2,40 
Storlek, antal anställda 97 0 9159 376 1246 
Enbart män i styrelsen      
Skuldsättningsgrad 1 38 0,69 11,41 1,70 2,18 
Skuldsättningsgrad 2 38 0 2,97 0,47 0,75 
Andel kvinnliga styrelseledamöter 38     
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 38 -1,93 0,29 -0,25 0,45 
Tillväxt 38 -0,93 8,86 0,68 1,66 
Storlek, antal anställda 38 2 436 35 71 
Minst en kvinna i styrelsen     
Skuldsättningsgrad 1 59 0,01 15,02 1,19 2,09 
Skuldsättningsgrad 2 59 0 2,48 0,20 0,43 
Andel kvinnliga styrelseledamöter 59 0,14 0,60 0,27 0,11 
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 59 -10,83 0,67 -0,19 1,44 
Tillväxt 59 -0,99 17,33 0,82 2,79 
Storlek, antal anställda 59 0 9159 595 1563 
Tillverkningsföretag      
Skuldsättningsgrad 1 49 0,14 3,41 0,93 0,9 
Skuldsättningsgrad 2 49 0 2,97 0,31 0,59 
Andel kvinnliga styrelseledamöter 49 0 0,50 0,13 0,13 
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 49 -1,92 0,67 -0,23 0,45 
Tillväxt 49 -0,99 11,08 0,66 2,00 
Storlek, antal anställda 49 0 3370 124 485 
Tjänsteföretag      
Skuldsättningsgrad 1 48 0,71 15,02 1,86 2,83 
Skuldsättningsgrad 2 48 0 2,70 0,31 0,59 
Andel kvinnliga styrelseledamöter 48 0 0,60 0,20 0,17 
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 48 -10,83 0,43 -0,20 1,58 
Tillväxt 48 -0,38 17,33 0,86 2,78 
Storlek, antal anställda 48 4 9159 639 1671 

Tabell 1 - Deskriptiv statistik av företagen år 2015 
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Den deskriptiva statistiken omfattar totalt 97 företag vilket framgår av N i tabellen. Utifrån 

skuldsättningsgrad 1 uppgår den genomsnittliga skuldsättningsgraden till 1,39 för samtliga 

företag, medan skuldsättningsgrad 2 ger företagen ett medelvärde om 0,31. Differensen mellan 

medelvärdena visar att företagens skulder till en stor del består av kortfristiga skulder.  

Det finns även en spridning i skuldsättningsgraden hos företagen, vilket beskrivs av min och 

max. Vid skuldsättningsgrad 1 är det minsta värdet 0,14 medan det högsta uppgår till 15,02. 

Spridningen minskar kraftigt vid skuldsättningsgrad 2 och förhåller sig mellan 0 till 2,97. 

 

Skuldsättningsgraden skiljer sig även åt mellan företag som endast har män i styrelsen och 

företag som har minst en kvinnlig styrelseledamot. Företagen med enbart män har en högre 

genomsnittlig skuldsättningsgrad än företagen där kvinnor ingår i styrelsen. Den genomsnittliga 

skuldsättningsgraden för företagen med endast manliga styrelseledamöter uppgår till 0,47 när 

långfristiga skulder beaktas, medan skuldsättningsgraden är 1,70 när hänsyn tas till både kort- 

och långfristiga skulder. För företagen som har kvinnliga ledamöter i styrelsen uppgår den 

genomsnittliga skuldsättningsgraden till 0,20 respektive 1,19. När spridningen i 

skuldsättningsgraden studeras framgår att företag med kvinnor i styrelsen har en större 

spridning i skuldsättningsgrad 1 än företagen med enbart män. Vid skuldsättningsgrad 2 har de 

dock en något mindre spridning om inte snarlik. 

 

När företagen delas in i kategorierna tillverkningsföretag och tjänsteföretag förändras 

medelvärdena. Tjänsteföretagen uppmäter en högre genomsnittlig skuldsättningsgrad än 

tillverkningsföretagen när skuldsättningsgraden omfattar både kort- och långfristiga skulder. 

Skuldsättningsgrad 1 uppgår 1,86 i tjänsteföretagen tillskillnad från tillverkningsföretagen som 

endast har 0,93. Vid skuldsättningsgrad 2 är den genomsnittliga skuldsättningsgraden 

densamma och uppgår till 0,31 hos både tjänsteföretagen och tillverkningsföretagen. 

Tjänsteföretagen uppvisar dock en större spridning i skuldsättningsgrad 1 än vad 

tillverkningsföretagen gör. Tjänsteföretagens minsta skuldsättningsgrad uppmätts till 0,71 

medan det högsta är 15,02. I tillverkningsföretagen är värdena 0,14 respektive 3,41. Vid 

spridningen i skuldsättningsgrad 2 är förhållandet tvärtom, det vill säga att tjänsteföretagen har 

en något lägre skuldsättningsgrad än tillverkningsföretagen. 

 

Av samtliga företag som ingår i studien är inget företag som har en styrelse där det endast ingår 

kvinnor. Den högst uppnådda andelen kvinnor i styrelser är 0,60, vilket innebär att det inte finns 

något företag i populationen som har en högre andel kvinnor i styrelsen än 60 %. Företagens 
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genomsnittliga andel kvinnor är 17 %, det vill säga att mindre än en femtedel av företagens 

styrelse består av kvinnor. Av populationens samtliga nittiosju företag har trettioåtta företag en 

styrelse som endast består av män, medan femtionio företag har minst en kvinna i styrelsen. 

Bland de företag som har minst en kvinnlig styrelseledamot utgör kvinnor i genomsnitt nästan 

en tredjedel (27 %) av styrelsen. 

 

När företagen fördelas i kategorierna tillverkningsföretag och tjänsteföretag är det endast ett av 

tillverkningsföretagen där hälften av styrelseledamöterna är kvinnor, medan tjänsteföretagen 

har tre företag i vilka andelen kvinnor uppgår till 50 % eller mera. Den genomsnittliga andelen 

kvinnliga ledamöter i tillverkningsföretagens styrelser uppgår till 13 %, vilket är något lägre än 

andelen kvinnor som sitter i styrelsen i tjänsteföretagen. Andelen kvinnor i tjänsteföretagen är 

i genomsnitt 20 % av det totala antalet. Styrelsens storlek varierar även mellan branscherna, där 

det i genomsnitt är fem styrelseledamöter inom tillverkningsföretagen och sex 

styrelsemedlemmar i tjänsteföretagen. 

 

I regressionsanalysen används tre kontrollvariabler; företagets storlek utifrån måttet antal 

anställda, avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) och tillväxten som förändringen i 

omsättningen mellan år 2014 och 2015. För samtliga företag uppgår den genomsnittliga 

avkastningen på sysselsatt kapital till -22 %, tillväxten till 76 % och där företagen i genomsnitt 

har 376 anställda. Företagen med endast män i styrelsen har något lägre värden där 

avkastningen på sysselsatt kapital är -25 %, tillväxten 68 % och där det i genomsnitt arbetar 35 

personer inom företagen. De företag som har kvinnliga styrelseledamöter uppvisar istället något 

högre siffror. Avkastningen på sysselsatt kapital är -19 %, tillväxten är 82 % och företagen har 

i genomsnitt 595 anställda personer. Att bedöma utifrån storleken är det många större företag 

som tillsätter kvinnliga ledamöter i styrelsen. Företagen styrelser är dock överlag inte 

balanserade, utan männen är tydligt överrepresenterade. Skillnaden i storlek visar även att det 

finns en stor spridning inom de olika populationerna. Något som även gäller tillväxten. För 

avkastningen på sysselsatt kapital är det endast något enstaka företag som har ett något lägre 

värde. 

 

Om företagen istället delas in i kategorierna tillverkningsföretag och tjänsteföretag uppvisar 

tjänsteföretagen högre medelvärden än tillverkningsföretagen. I tillverkningsföretagen uppgår 

den genomsnittliga avkastningen på sysselsatt kapital till -23 %, tillväxten till 66 % och där det 

i genomsnitt arbetar 124 personer. Tjänsteföreten har däremot en genomsnittlig avkastning på 
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sysselsatt kapital som är -20 %, tillväxten 86 % och där det i genomsnitt arbetar 639 personer 

inom företagen. Även här syns de uppenbara skillnaderna i storlek och tillväxt.  

4.2 Regressionsanalys 
För att kunna undersöka om skuldsättningsgraden påverkas av andelen kvinnliga ledamöter i 

styrelsen har linjära regressioner skapats utifrån insamlade data. I denna studie utgör den 

beroende variabeln skuldsättningsgraden, medan den oberoende variabeln är andelen kvinnliga 

styrelseledamöter.  

 

Inledningsvis testas en regressionsanalys med dummyvariabel för att se om andelen kvinnor 

tycks ha en inverkan på företagens skuldsättningsgrad. Dummyvariabeln har satts utifrån kön, 

där företag med minst en kvinnlig styrelseledamot är 1 och företag med enbart män i styrelsen 

är 0. Två olika regressioner skapas utifrån de olika måtten på skuldsättningsgrad.  

 

4.2.1. Regressionsanalys med dummyvariabel  
Tabell 2. Andelen kvinnliga styrelseledamöters påverkan på skuldsättningsgraden hos 
samtliga företag. Beroende variabel: Skuldsättningsgrad 1. Dummyvariabel, 
Ostandardiserade beta-koefficienten, standardfel inom parantes och 
determinationskoefficienten. 
    Modell 1 

     
Dummy_Kvinnor i styrelsen    -0,513 

    (0,442) 
     

Intercept    1,702* 
    (0,345) 

     
F    1,346 

     
N    97 
R2(adj.)    0,014 

*p < 0,050   Tabell 2 - Regressionsanalys med dummyvariabel och skuldsättningsgrad 1 

 

I tabell 2 går det genom beta-koefficientens intercept att utläsa medelvärdet för 

referensgruppen, som i detta fall är företag med enbart män i styrelsen. Referensgruppen har en 

skuldsättningsgrad på 1,70 i genomsnitt och där dummyvariabel för kvinnor i styrelsen visar 

effekten av att ha en blandad styrelse där det minst ingår en kvinna i styrelsen. Effekten uppgår 

till -0,51, det vill säga att en blandad styrelse skulle minska skuldsättningsgraden. Dock har 
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effekten ingen signifikans, vilket gör att det inte går att fastställa att andelen kvinnor i styrelsen 

påverkar skuldsättningsgraden när måttet omfattar totala skulder. 

 

Tabell 3. Andelen kvinnliga styrelseledamöters påverkan på skuldsättningsgraden hos 
samtliga företag. Beroende variabel: Skuldsättningsgrad 2. Dummyvariabel, 
Ostandardiserade beta-koefficienten, standardfel inom parantes och 
determinationskoefficienten. 
    Modell 1 

     
Dummy_Kvinnor i styrelsen    -0,269* 

    (0,120) 
     

Intercept    0,473* 
    (0,094) 

     
F    5,006* 

     
N    97 
R2(adj.)    0,050 

*p < 0,050     Tabell 3 - Regressionsanalys med dummyvariabel och skuldsättningsgrad 2 

 

I tabell 3 uppgår beta-koefficientens intercept till 0,47, vilken beskriver den genomsnittliga 

skuldsättningsgraden för företag med enbart män i styrelsen. Dummyvariabeln för kvinnor i 

styrelsen visar att effekten blir -0,27 på skuldsättningsgraden och att resultatet dessutom har 

signifikans. Detta innebär att det går att fastställa att kvinnor i styrelsen påverkar företagens 

skuldsättningsgrad när långfristiga skulder beaktas och att företag som har minst en kvinna i 

styrelsen kommer uppvisa en lägre skuldsättningsgrad än företag med enbart män.  

 

4.2.2. Regressionsanalys av samtliga företag 
I regressionsanalysen med dummyvariabler finns signifikans när hänsyn tas till långfristiga 

skulder och därför kommer endast långfristiga skulder beaktas fortsättningsvis i en 

regressionsanalys tillsammans med kontrollvariabler.  
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Tabell 4. Andelen kvinnliga styrelseledamöters påverkan på skuldsättningsgraden hos 
samtliga företag. Beroende variabel: Skuldsättningsgrad 2. Ostandardiserade beta-
koefficienter, standardfel inom parantes och determinationskoefficienter. 
 Modell 1 Modell 2  Modell 3  Modell 4 

     
Kvinnliga styrelseledamöter -0,992* -0,971* -0,968* -1,435* 

 (0,441) (0,446) (0,455) (0,595) 
     

ROCE i %  -0,025 -0,025 -0,049 
  (0,053) (0,054) (0,057) 
     
Tillväxt   0,001 0,015 
   (0,043) (0,045) 
     
Storlek    0,059 

    (0,049) 
     

Intercept 0,482* 0,472* 0,474* 0,334* 
 (0,099) (0,102) (0,113) (0,161) 

     
F 5,050* 2,611 1,716 1,661 

     
N 73 73 73 73 
R2(adj.) 0,053 0,043 0,029 0,035 
      

*p < 0,050     Tabell 4 - Regressionsanalys av samtliga företag och skuldsättningsgrad 2 

 

I tabell 4 redovisas regressionsanalysens variabler för samtliga företag. Den justerade 

determinationskoefficienten ( ) beskriver förklaringsgraden, det vill säga hur mycket 

variansen i den beroende variabeln som kan förklaras med hjälp av den oberoende variabeln. 

Utifrån modell 1 innebär det att 5,3 % av förändringen i skuldsättningsgraden kan förklaras av 

hur många kvinnliga ledamöter de har i styrelsen. När kontrollvariablerna medverkar i 

regressionen sjunker värdet något. F-värdet och dess signifikans är ett mått på modellens 

tillämplighet. Denna studie bygger dock främst på att titta på hur de oberoende variablerna 

påverkar skuldsättningsgraden. Beta-koefficienten uppgår till -0,99 i första modellen, vilket 

visar att det finns ett negativt samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och 

skuldsättningsgraden. Om andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar kommer 

skuldsättningsgraden att minska. Värdet har dessutom statistisk signifikans, vilket innebär att 

det går att fastställa att andelen kvinnliga styrelseledamöter påverkar skuldsättningsgraden. När 

kontrollvariablerna inkluderas i modell två till fyra har beta-koefficienten för andelen kvinnor 
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fortfarande statistisk signifikans. Dock har ingen av kontrollvariablerna signifikans, vilket gör 

att det inte går att fastställa att någon av kontrollvariablerna har en påverkan. 

 

 
Figur 5 – Samtliga företags regressionsvärden i modell 1 

 

Figur 5 visar ett diagram över regressionsanalysens värden i första modellen och att förhållandet 

mellan företagens skuldsättningsgrad och andelen kvinnliga styrelseledamöter har 

regressionsformeln, = 0,45 − 0,86 ∗ . Formelns y-värde är den beroende variabeln, 

skuldsättningsgraden, medan x-värdet består av den oberoende variabeln andel kvinnliga 

styrelseledamöter. 

 

4.2.3 Regressionsanalys av tillverkningsföretagen 
I ovanstående regressionsanalys påvisas att det finns ett samband mellan andelen kvinnor i 

styrelsen och skuldsättningsgraden, där en ökande andel kvinnor minskar skuldsättningsgraden. 

Regressionsanalysen omfattar både tillverkningsföretag och tjänsteföretag och för att se om det 

finns några branschskillnader har regressioner skapats utifrån bransch, men som 

fortsättningsvis endast omfattar långfristiga skulder. 
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Tabell 5. Andelen kvinnliga styrelseledamöters påverkan på skuldsättningsgraden i 
tillverkningsföretag. Beroende variabel: Skuldsättningsgrad 2. Ostandardiserade beta-
koefficienter, standardfel inom parantes och determinationskoefficienter. 
 Modell 1 Modell 2  Modell 3  Modell 4 

     
Kvinnliga styrelseledamöter -1,045 -1,228 -1,233 -1,361 

 (0,826) (0,938) (0,953) (1,039) 
     

ROCE i %  0,095 0,100 0,080 
  (0,221) (0,226) (0,237) 
     
Tillväxt   -0,011 -0,007 
   (0,059) (0,062) 
     
Storlek    0,023 

    (0,067) 
     

Intercept 0,387* 0,428* 0,415* 0,360 
 (0,131) (0,163) (0,178) (0,244) 

     
F 1,601* 0,873 0,576 0,448 

     
N 35 35 35 35 
R2(adj.) 0,017 -0,008 -0,039 -0,069 
          

*p< 0,050    Tabell 5 - Regressionsanalys av tillverkningsföretag och skuldsättningsgrad 2 

 

Tabell 5 visar att den justerade determinationskoefficienten uppgår till 0,017 i första modellen, 

vilket innebär att 1,7 % av företagens förändring av skuldsättningsgraden kan förklaras av hur 

många kvinnliga ledamöter som ingår i styrelsen. En mycket låg förklaringsgrad som dessutom 

minskar när kontrollvariablerna medverkar, vilket innebär att det nästintill inte finns någon 

påverkan alls. I modell 1 uppgår beta-koefficienten till -1,05, vilket innebär att finns ett negativt 

samband mellan skuldsättningsgraden och andelen kvinnor. Dock har varken beta-koefficienter 

eller kontrollvariabler statistisk signifikans i någon av modellerna, vilket innebär att det inte går 

att konstatera att andelen kvinnor eller kontrollvariablerna har en påverkan på 

skuldsättningsgraden hos tillverkningsföretagen. 
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Figur 6 - Tillverkningsföretagens regressionsvärden i modell 1  

 

Figur 6 visar ett diagram över tillverkningsföretagens regressionsvärden i första modellen, där 

regressionsformeln är = 0,4 − 0,73 ∗ . 
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4.2.4 Regressionsanalys av tjänsteföretagen 
Tabell 6. Andelen kvinnliga styrelseledamöters påverkan på skuldsättningsgraden i 
tjänsteföretag. Beroende variabel: Skuldsättningsgrad 2. Ostandardiserade beta-
koefficienter, standardfel inom parantes och determinationskoefficienter. 
 Modell 1 Modell 2  Modell 3  Modell 4 

     
Kvinnliga styrelseledamöter -1,278* -1,260* -1,261* -1,760* 

 (0,575) (0,582) (0,619) (0,854) 
     

ROCE i %  -0,028 -0,028 -0,020 
  (0,058) (0,060) (0,061) 
     
Tillväxt   0,000 0,020 
   (0,067) (0,071) 
     
Storlek    0,066 

    (0,078) 
     

Intercept 0,635* 0,624* 0,624* 0,448* 
 (0,157) (0,160) (0,171) (0,268) 

     
F 4,943* 2,537 1,643 1,404 

     
N 38 38 38 38 
R2(adj.) 0,096 0,077 0,050 0,042 
          

*p< 0,050    Tabell 6 - Regressionsanalys av tjänsteföretag och skuldsättningsgrad 2 

 

I tabell 6 omfattar regressionsanalysen endast tjänsteföretag. Den justerade 

determinationskoefficienten är 9,6 % i första modellen för att sedan minska till 4,2 % i fjärde 

modellen. Beta-koefficienten uppgår till -1,28 i första modellen och har signifikans, vilket 

innebär att det går att konstatera att andelen kvinnor i tjänsteföretagens styrelse har en påverkan 

skuldsättningsgraden. Om andelen kvinnor i styrelsen ökar kommer företagens 

skuldsättningsgrad att minska. Om kontrollvariablerna läggs till i modellerna förändras värdet 

på beta-koefficienten, men där ingen kontrollvariabel har statistisk signifikans. Detta innebär 

det inte går att fastställa vilken påverkan kontrollvariablerna har på skuldsättningsgraden. 
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Figur 7 - Tjänsteföretagens regressionsvärden i modell 1 

 

Figur 7 visar tillverkningsföretagens regressionsvärden i ett diagram, där förhållandet mellan 

företagens skuldsättningsgrad och andelen kvinnliga styrelseledamöter har 

regressionsformeln, = 0,52 − 1,02 ∗ .  
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5. Analys 
 

I detta avsnitt analyseras den data som framkommit i regressionen med hjälp av den teoretiska 

referensramen för vår studie. 

 

5.1 Kvinnor i styrelsen  
I studier av Carlsson-Kanyama och Räty (2008) påvisas att det är få kvinnor i näringslivet som 

har poster i företagens styrelser. Det har gått framåt sedan dess och idag består styrelser i 

genomsnitt av 33 % kvinnor, vilket är en ökning med 13 % sedan år 2008 (Karnell och 

Holmström 2017). Att företagens styrelser är inte är jämlika bekräftas även i denna studie. Av 

samtliga företag som ingår i studien är det endast ett av 97 företag som har en styrelse där 

kvinnor är i majoritet. Företagets andel kvinnor uppgår till 60 % av styrelsens ledamöter, vilket 

är långt över genomsnittet. I genomsnitt består företagens styrelse av 17 % kvinnor, vilket är 

lite mindre än en femtedel. Med tanke på att det i genomsnitt ingår fem eller sex ledamöter i 

styrelserna innebär det att en av posterna utgörs av en kvinna. Att styrelserna är långt ifrån 

balanserade kan tänkas få konsekvenser på företagens skuldsättningsgrad. Enligt Carlsson-

Kanyama och Räty (2008) får kvinnor sämre möjligheter att påverka företagens riskbeslut på 

grund av deras minoritet i styrelsen. Inom företagen är det främst styrelsen som värderar risker 

och tar beslut kring företagets skuldsättningsgrad (COSO 1992). Något som skulle kunna 

förklara varför studien inte visade ett starkare samband mellan andelen kvinnor och 

skuldsättningsgraden. Förklaringsgraden i regressionerna var låg och i regressionsanalysen av 

samtliga företag är det endast när långfristiga skulder beaktas som det kan konstateras att 

andelen kvinnor i styrelsen påverkar skuldsättningsgraden. Eftersom kvinnliga 

styrelseledamöter är i minoritet kan de tänkas ha mindre inflytande i bolagsstyrningen. För att 

förändringarna ska synas i företagens skuldsättningsgrad kan kvinnor behöva få mer 

befogenheter.  

 

5.2 Skuldsättningsgraden utifrån totala skulder 
Med hänsyn till skuldsättningsgraden utifrån totala skulder och företagen som enbart har män i 

styrelsen uppgår den genomsnittliga skuldsättningsgraden till 1,7, vilket är något högre än 

företagen som har minst en kvinna i styrelsen där skuldsättningsgraden är 1,46. Enligt Rolander 
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(2006) anses en normal skuldsättningsgrad uppgå till mellan 0,5 och 1,0. Utifrån denna 

definition om en normal skuldsättningsgrad innebär det att båda populationerna anses ha en hög 

skuldsättningsgrad. Företag med enbart män i styrelsen har dock än högre skuldsättningsgrad 

än företag med kvinnliga styrelseledamöter.  

 

Eftersom skuldsättningsgraden för både företagen med en manlig styrelse och företagen med 

en blandad styrelse definieras som hög ger det vissa signaler om företagens inställning till risk 

och finansiering. Trade-off teorin innebär att företagen kommer att sträva efter en mer optimal 

skuldsättningsgrad, där företagen kan uppnå skattefördelar genom en högre belåning. Dessvärre 

innebär en högre skuldsättning en ökad risk för att gå i konkurs på grund av att företaget inte 

klarar av att betala sina lån (Kraus och Litzenberger 1973). För att uppnå en optimal 

skuldsättningsgrad måste företagen försöka att hitta en balans mellan skattefördelarna som 

högre belåning ger och eventuella konkurskostnader (Kraus och Litzenberger 1973). Att 

företagen i studien har en högre skuldsättningsgrad kan förklaras av trade-off teorin. Deras 

högre skuldsättning kan tyda på att de strävar efter en mer optimal skuldsättningsgrad, där 

företagen kan nyttja skattefördelarna som en högre belåning medför. Eftersom företagen med 

enbart män i styrelsen har en högre skuldsättningsgrad än företagen med en blandad styrning 

kan det tyda på att män värderar skattefördelar högre än vad kvinnor gör. Det gör att männen 

kan anses vara mer villiga att ta högre risker, vilket även har påvisats i andra studier. Enligt 

Charness och Gneezy (2012) anses män var mer riskbenägna än kvinnor. 

  

Företag som antar en lägre skuldsättning minskar även risken för intressekonflikter. Enligt 

Jensen och Meckling (1976) medför en högre skuldsättningsgrad en ökad risk för uppkomsten 

av agentkostnader. Det skulle kunna innebära att kvinnors mindre riskbenägenhet får positiva 

effekter i företagen. Om kvinnor har en försiktigare inställning till risk som gör att de strävar 

efter en lägre skuldsättningsgrad kan det resultera i att konkurs- och agentkostnader inte uppstår 

i lika stor utsträckning.  

 

När beslut tas som omfattar risk anses individen inte alltid agera rationellt, vilket går emot den 

förväntade nyttoteorin (Tversky 1979). Enligt Kahneman och Tversky (1979) är individen inte 

rationell utan utgår från sina egna erfarenheter och upplevelser när beslut om risk ska tas. 

Individen kan vara både risksökande och riskaversiv beroende på situation, men generellt 

tenderar individen värdera små vinster eller förluster mer än stora (Kahneman och Tversky 

1979). Det innebär att företagen antas vara mer eller mindre risksökande beroende på vilka 
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belopp som företagen lånar. Ett mindre lån kan värderas som mer riskabelt än ett högre lån. 

Detta innebär att företag som redan har högre skulder kommer värdera ytterligare belåning som 

mindre riskfyllt än om det ursprungligen hade haft lägre skulder. Företagen med endast män i 

styrelsen har i genomsnitt 328 278 tkr i skulder, medan företagen med kvinnliga ledamöter har 

motsvarande 280 713 tkr. Det innebär att företagen med bara män i styrelsen, vilka anses vara 

mer riskbenägna, skulle kunna vara mer villiga till en ökad belåning, vilket i slutändan kommer 

öka skuldsättningsgraden. 

 

I studien framgår det även att det finns skillnader mellan de olika branscherna som ingår i 

populationen. Tillverkningsföretagens styrelser består i genomsnitt av 13 % kvinnor, vilket är 

något lägre än tjänsteföretagen som i genomsnitt har 20 % kvinnliga styrelsemedlemmar. Även 

skuldsättningsgraden skiljer sig åt mellan branscherna. Utifrån skuldsättningsgraden med 

hänsyn till både kort- och långfristiga skulder uppgår tjänsteföretagens skuldsättningsgrad till 

1,86, medan tillverkningsföretagen har en skuldsättningsgrad om 0,93. Det gör att 

tjänsteföretagens genomsnittliga skuldsättningsgrad kan anses vara hög, medan 

tillverkningsföretagen skuldsättningsgrad hamnar inom definitionen av en normal 

skuldsättningsgrad. Tjänsteföretagen har därmed en högre andel kvinnor inom styrelsen men 

även en högre skuldsättning, vilket kan tyckas tala emot kvinnors mindre riskbenägenhet och 

att en ökad andel kvinnor i styrelsen skulle minska skuldsättningsgraden. I studier av Byrnes, 

Miller och Schafer (1999) påvisas att kvinnor är mindre riskbenägna och har en försiktigare 

inställning till risk. Något som skulle kunna innebära att kvinnor kan tänkas välja en lägre 

skuldsättningsgrad för att minska risken. Dock kräver företagens tillväxt kapital, vilket skulle 

kunna förklara varför tjänsteföretagen har en högre skuldsättningsgrad. Tjänsteföretagens 

tillväxt uppgår i genomsnitt till 86 %, medan tillverkningsföretagen har motsvarande 66 %.  

 

I studier kom Charness och Gneezy (2012) fram till att kvinnor är mindre benägna att ta risker 

än män. I vår studie har det framkommit att företag med en blandad styrning har en lägre 

skuldsättningsgrad och lägre totala skulder, vilket går i linje med att kvinnor skulle vara mindre 

riskbenägna. 

 

 

 

 



   

44 
 

5.3 Skuldsättningsgraden utifrån långfristiga skulder 
Med hänsyn till företagens långfristiga skulder har både tillverkningsföretagen och 

tjänsteföretagen en skuldsättningsgrad på 0,31. Det gör att båda branscherna anses ha en låg 

skuldsättningsgrad utifrån Rolanders (2006) definition om en normalskuldsättningsgrad. Det 

tyder även på att samtliga företag väljer en lägre skuldsättningsgrad på längre sikt. Något som 

skulle kunna förklaras av pecking order teorin. Enligt Myers och Majluf (1984) innebär pecking 

order teorin att företag prioriterar olika finansieringsalternativ. I första hand kommer företag 

välja att finansiera sig genom internt kapital, vilket anses vara det bästa alternativet. Det interna 

kapitalet är mindre riskabelt eftersom lån och nyemissioner medför kostnader och där 

nyemissioner kan ge signaler till aktieägarna om att företaget är för högt värderat. Eftersom 

företagen i studien har en lägre skuldsättningsgrad utifrån långfristiga skulder men ändå en bra 

tillväxt kan det betyda att företagen prioriterar att återinvestera sina vinstmedel i stor 

utsträckning.  

 

Om fokus flyttas till företag som har enbart män i styrelsen och företag som har minst en 

kvinnlig styrelseledamot uppgår deras genomsnittliga skuldsättningsgrader utifrån långsiktiga 

skulder till 0,47 respektive 0,20. Det innebär att båda skuldsättningsgraderna faller inom en låg 

skuldsättningsgrad, men där företagen med en manlig styrning har mer än dubbelt så hög 

skuldsättningsgrad som företagen med kvinnor i styrelsen. Eftersom kvinnor enligt Charness 

och Gneezy (2012) anses vara mer försiktiga än män kan det tyda på att en kvinnlig närvaro i 

styrelsen kan påverka företagens risktagande. Något som därmed skulle kunna förklara 

skillnaden i skuldsättningsgraden med långfristiga skulder. Företagen som har en blandad 

styrelse har i genomsnitt 83 361 tkr i långfristiga skulder, medan motsvarande belopp för 

företagen med endast män i styrelsen uppgår till 278 795 tkr. Styrelser som omfattar minst en 

kvinnlig ledamot har därmed betydligt lägre långfristiga skulder än företagen vars styrelse 

enbart består av män. Hur stora skulder ett företag väljer att ha kan enligt Murray-Webster och 

Hillson (2008) bero på styrelsens inställning till risk. Kvinnor anses vara mer riskaversiva än 

män, särskilt när det handlar om större belopp (Säve-Söderberg 2012). Det kan ge en förklaring 

till varför företagen som har kvinnor i styrelsen har lägre långfristiga skulder än företagen med 

enbart män.  

 

I studiens regressionsanalys av samtliga företag påträffades ett samband mellan andelen 

kvinnor i styrelsen och en lägre skuldsättningsgrad som dessutom har statistisk signifikans. När 

styrelsens andel kvinnor ökar minskar företagens skuldsättningsgrad. Enligt Michaelas, 
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Chittendes och Poutziouris (1999) finns det belägg för att skuldsättningsgraden påverkas 

beroende på vilken bransch företagen tillhör. I resultatet av regressionerna påvisas 

branschskillnader där andelen kvinnor i tjänsteföretagen påverkar skuldsättningsgraden 

negativt. Ett resultat som visade sig ha statistisk signifikans. Tjänsteföretagen kan således 

minska sin skuldsättningsgrad genom att öka andelen kvinnliga styrelsemedlemmar.  

Däremot finns det igen signifikans i regressionen för tillverkningsföretagen, vilket innebär att 

det inte går att fastställa att andelen kvinnor påverkar tillverkningsföretagens 

skuldsättningsgrad. En förklaring till detta kan vara att det är färre kvinnor i 

tillverkningsföretagens styrelser, vilket innebär att de inte har möjlighet att påverka 

skuldsättningsgraden i lika stor utsträckning. En annan möjlig förklaring kan vara att 

tillverkningsföretagen kräver stora och dyra investeringar, vilket kan medföra att de måste ta 

lån för att kunna överleva på marknaden. Det gör att företagen inte har så stora valmöjligheter 

och kvinnor därmed inte kan påverka skuldsättningsgraden. 

 

I regressionsanalyserna används även tre kontrollvariabler; storlek, tillväxt eller avkastning på 

sysselsatt kapital. Tidigare studier har visat att tillväxt och storlek är faktorer som påverkar 

företagens skuldsättningsgrad (Michaelas, Chittendes och Poutziouris 1999). 

Kontrollvariablerna i denna studie visade sig dock inte ha signifikans, vilket innebär att det inte 

går att fastställa att dessa faktorer har en påverkan på skuldsättningsgraden. En förklaring kan 

vara att det finns flera olika sätt att mäta variablerna. Tidigare studier har till exempel använts 

sig av totala tillgångar för att mäta storleken på företagen (Titman och Wessels 1988). 

 

5.3 Sammanfattande analys 
I denna studie visar resultatet från regressionerna att kvinnors påverkan på de totala skulderna 

saknar statistisk signifikans. Det finns därmed inga belägg för att styrelsemedlemmarnas kön 

skulle ha någon inverkan på företagets skuldsättningsgrad när totala skulder beaktas. Däremot 

har företagen med enbart män i styrelsen högre totala skulder och en högre genomsnittlig 

skuldsättningsgrad än företagen med blandad styrelse. Det kan dock bero på andra faktorer än 

styrelsen ur ett genusperspektiv. 

 

Vid en regressionsanalys av de långfristiga skulderna fanns signifikans som stödjer att kvinnor 

påverkar skuldsättningsgraden negativt, det vill säga att företag som har minst en kvinna i sin 
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styrelse har en lägre skuldsättning. Företag utan kvinnor i styrelsen har även högre långfristiga 

skulder än företagen med kvinnor. 

 

Genom regressionsanalyser av båda branscherna kunde det konstateras att kvinnorna har en 

inverkan i tjänsteföretagen medan det inte går att fastställa att kvinnorna i tillverkningsföretagen 

påverkar företagens skuldsättning. Styrelsesammansättningens påverkan på företagens 

skuldsättning är därmed branschberoende.   

 

I analysen konstaterades det att företagens storlek, avkastning och tillväxt inte har någon 

statistisk signifikans. Kontrollvariablernas påverkan på skuldsättningsgraden går därmed inte 

att fastställa. 
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6. Avslutande diskussion 
 

I detta avslutande avsnitt ges en kort summering, slutsatser, svaret på problemformuleringen, 

diskussion samt förslag till fortsatt forskning. 

  

6.1 Summering 
I studien har data samlats in om 97 börsnoterade företag på den svenska marknaden som tillhör 

branscherna tillverkning och industri samt tjänster. Det empiriska resultatet har sedan använts 

för att utföra regressionsanalyser för att ta reda på om andelen kvinnliga styrelsemedlemmar 

påverkar företagens skuldsättningsgrad negativt. Det vill säga att företag med kvinnor i 

styrelsen skulle vara mindre benägna att ta lån och öka skuldsättningen. Detta eftersom lån är 

betingade med en viss finansiell risk och kvinnor har av forskare benämnts som mindre 

riskbenägna. Benägenheten att ta mindre risk skulle kunna påverka deras inställning till att ta 

lån och därmed i första hand välja mer säkra alternativ i form av internt kapital. I studien har 

skuldsättningsgraden beräknats på totala skulder samt långfristiga skulder. 

 

6.2 Slutsats 
Studiens problemformulering syftar till att undersöka om andelen kvinnor i företagens styrelser 

påverkar företagens finansiella risk. Det vill säga om företagen med kvinnliga styrelseledamöter 

uppvisar en lägre skuldsättningsgrad. Utifrån studiens regressionsanalyser blir slutsatsen att 

andelen kvinnliga styrelseledamöter inte påverkar skuldsättningsgraden när måttet omfattar 

totala skulder. Däremot visar studien att andelen kvinnor i styrelsen påverkar 

skuldsättningsgraden när endast långfristiga skulder beaktas. Det förekommer även skillnader 

mellan olika branscher. I tjänsteföretagen tillskillnad från tillverkningsföretagen finns ett 

samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och en lägre skuldsättningsgrad. Det gör att 

kvinnors påverkan på företagens skuldsättningsgrad blir branschberoende. I studien framgår det 

även att företagens styrelser är långt ifrån jämlika. Kvinnor är i minoritet och utgör i genomsnitt 

mindre än en femtedel av företagens styrelser.  
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6.3 Svar på forskningsfråga 
Studiens forskningsfråga syftar till att undersöka om kvinnliga styrelseledamöter påverkar 

skuldsättningsgraden. Svaret på forskningsfrågan blir både ja och nej. Nej, när 

skuldsättningsgraden tar hänsyn till företagens totala skulder där kvinnliga ledamöter inte 

påverkar skuldsättningen enligt vår studie. Ja, när endast långfristiga skulder beaktas där 

andelen kvinnor i styrelsen påverkar skuldsättningsgraden negativt. En högre andel kvinnor i 

tjänsteföretagen ger en lägre skuldsättningsgrad för företagen som ingår i vår studie.  Det visade 

sig dock vara branschberoende på grund av att kvinnorna i tillverkningsföretagens styrelser inte 

påverkar skuldsättningen. 

 

6.4 Diskussion 
Tidigare forskning inom ämnet har visat att kvinnor är mer riskaveriva än vad män är och att 

de tar mindre risker i såväl privatlivet som arbetslivet. Det finns även en gedigen forskning 

inom ämnet kapitalstruktur men där det fortfarande finns väldigt lite forskning som gjorts på 

den svenska marknaden. Detta gjorde det intressant att utföra denna studie och den bidrar 

därmed till att tillsammans med tidigare forskning kunna förstå hur styrelsemedlemmarnas kön 

påverkar företagens skuldsättning och risktagande. Genom att koppla denna studie med 

forskning av Byrnes, Miller och Schafer (1999) och Drottz-Sjöberg (1991) kan den ge ett 

teoretiskt bidrag till kvinnors inverkan på företags kapitalstruktur.  

 

Denna studie har också lämnat ett bidrag med en kunskap om vilka effekter det skulle få för 

svenska bolag om Sverige inför könskvotering i de svenska börsnoterade företagen som 

regeringen (2016) lade fram i höstas. Förslaget innebär att styrelsemedlemmarna ska bestå av 

minst 40 % vardera av kvinnor och män. Detta för att regeringen anser att utvecklingen av mer 

jämställda styrelser går i en alltför långsam takt (Regeringen 2016). Av de 97 analyserade 

företagen är det 38 bolagsstyrelser som består av enbart män, det är nästan 40 % av företagen.  

De allra flesta företagen är långt ifrån regeringens förslag om 40 % och om ett sådant lagförslag 

skulle gå igenom skulle det få konsekvenser för de undersökta företagen. Trots att 

tjänsteföretagen är bättre än tillverkningsföretagen på att rekrytera kvinnliga 

styrelsemedlemmar, skulle endast tio tjänsteföretag klara av kravet om 40 %.  I 

tillverkningsföretagens styrelser är det enbart två företag som idag lever upp till kraven som 

lagförslaget skulle medföra. Av alla studerade företag är det inget som har en andel kvinnor 

högre än 60 %, vilket innebär att det kommer behövas rekryteras fler kvinnor till styrelserna 



   

49 
 

om lagförslaget antas. Att en sådan dramatisk förändring av könsfördelningen i styrelserummet 

bör få effekter även på själva styrelsearbetet råder det nog inget tvivel om. En presumtiv 

könskvotering kommer givetvis få effekter. De flesta argument för en kvotering har med 

jämställdhet att göra, medan de som går emot förslaget anser att det är en inskränkning av 

äganderätten och att de ska vara rätt kompetens som ska väljas.  Med hänsyn till de resultat vi 

framhäver i denna studie kan en annan dimension vägas in i debatten; risk, fler kvinnor i 

styrelsen kan leda till att färre företag tar för stora risker vilket minskar risken för konkurs.   

 

Lagförslaget som regeringen la fram i slutet av 2016, drogs sedan tillbaka på grund av 

parlamentariska orsaker. Det är möjligt att det är något som skulle kunna införas längre fram 

eftersom även EU-kommissionen har lämnat ett förslag till direktiv om könskvotering till 

bolagsstyrelserna. Om en sådan lag skulle införas kommer eventuella konsekvenser påverka 

företagen som ingår i denna studie, inte bara med tanke på att de kommer behöva rekrytera fler 

kvinnliga styrelsemedlemmar. Utan att det även skulle kunna få ekonomiska konsekvenser, 

eftersom studien visar att kvinnor har en inverkan på företagens skulder i tjänsteföretagen. En 

lag om könskvotering skulle därmed kunna innebära att tjänsteföretagen på sikt minskar sina 

långfristiga skulder. Bland tillverkningsföretagen visade det sig inte finnas någon signifikans 

för att kvinnor påverkar företagens skuldsättningsgrad, vilket gör att det inte går att påvisa att 

en könkvoteringslag skulle påverka deras skuldsättning.  

 

6.5 Begränsning och fortsatt forskning 
Denna studie har begränsat sig till att analysera börsnoterade företag inom två branscher på den 

svenska marknaden. För att få en bättre bild av hur verkligenheten ser ut i Sverige är ett förslag 

att utvidga analysen till fler eller samtliga svenska börsnoterade företag. I den mån det går att 

hitta data från utländska företag hade det varit intressant att jämföra resultatet från denna studie 

med motsvarande branscher i andra länder som infört förslaget om kvoteringen till bolagens 

styrelser. Detta för att se vilka effekter som skulle kunna uppstå om Sverige införde en lag om 

kvotering. Med det menas inte bara effekter på skuldsättningsgraden utan ur ett 

helhetsperspektiv. Det kan vara relevant att till exempel se om antalet företagskonkurser 

minskar eller om investeringarna minskar som följd av mindre riskbenägna företag. Det finns 

många aspekter att ta hänsyn till och mycket som fortsatta studier kan bringa ljus över.     
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En studie likt denna skulle även kunna kompletteras med att intervjua styrelsemedlemmar för 

att få en mer kvalitativ studie med inblick i hur de resonerar när det gäller företagets 

finansieringslösningar och syn på risk. Detta för att se om kvinnorna rent konkret bidrar till att 

företagen i tjänstebranschen har en lägre skuldsättningsgrad medans kvinnorna i tillverkning 

och industri företagen inte påverkar företagens skuldsättning. Det hade varit av intresse att veta 

om kvinnornas riskbeteende i de båda branscherna skiljer sig åt eller om det är andra faktorer 

som påverkar att kvinnorna i tillverkningsföretagen inte har någon inverkan på 

skuldsättningsgraden på grund av sitt kön. 
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Bilaga 

Bilaga 1 - Deskriptiv statistik 
Samtliga företag 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Skuldsättningsgrad 97 ,013813219600 15,0227337500 1,38966449100 2,13055747100 

Skuldsättningsgrad 2 97 ,000000000000 2,96526727700 ,309695621000 ,590050297000 

Andel kvinnor 97 ,000000000000 ,600000000000 ,165095729000 ,158102543000 

ROCE i % 97 -10,8330618900 ,668551704000 -,216111258000 1,15236627400 

Tillväxt 97 -,990673579000 17,3333333300 ,761409332000 2,40254493200 

Storlek 97 0 9159 375,76 1245,945 

Valid N (listwise) 97     

 
Företag med enbart män i styrelsen 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Skuldsättningsgrad 38 ,068885411100 11,4057564100 1,70180384100 2,18089624400 

Skuldsättningsgrad 2 38 ,000000000000 2,96526727700 ,473339365000 ,751307823000 

Andel kvinnor 38 0 0 ,00 ,000 

ROCE i % 38 -1,92274809200 ,287862160000 -,251426689000 ,445484272000 

Tillväxt 38 -,926529817000 8,85804475600 ,677423210000 1,65816749300 

Storlek 38 2 436 35,45 71,185 

Valid N (listwise) 38     

 
Företag med minst en kvinna i styrelsen 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Skuldsättningsgrad 59 ,013813219600 15,0227337500 1,18862558700 2,09144415900 

Skuldsättningsgrad 2 59 ,000000000000 2,48361480800 ,204297955000 ,432816091000 

Andel kvinnor 59 ,142857143000 ,600000000000 ,271428571000 ,109608333000 

ROCE i % 59 -10,8330618900 ,668551704000 -,193365726000 1,43876271700 

Tillväxt 59 -,990673579000 17,3333333300 ,815502088000 2,79149086400 

Storlek 59 0 9159 594,95 1562,521 

Valid N (listwise) 59     

 
 



   

59 
 

Tillverkningsföretag 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Skuldsättningsgrad 49 ,013813219600 3,40990645600 ,928099695000 ,903789771000 

Skuldsättningsgrad 2 49 ,000000000000 2,96526727700 ,307012202000 ,592184097000 

Andel kvinnor 49 ,000000000000 ,500000000000 ,130077745000 ,133180622000 

ROCE i % 49 -1,92274809200 ,668551704000 -,232973985000 ,448146413000 

Tillväxt 49 -,990673579000 11,0766610900 ,662084622000 1,99552949100 

Storlek 49 0 3370 123,59 484,809 

Valid N (listwise) 49     

 
 

Tjänsteföretag 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Skuldsättningsgrad 48 ,071330033300 15,0227337500 1,86084522000 2,82642050600 

Skuldsättningsgrad 2 48 ,000000000000 2,69740057800 ,312434944000 ,594117414000 

Andel kvinnor 48 ,000000000000 ,600000000000 ,200843254000 ,174236986000 

ROCE i % 48 -10,8330618900 ,431279585000 -,198897225000 1,58325522600 

Tillväxt 48 -,377440347000 17,3333333300 ,862803306000 2,77532373000 

Storlek 48 4 9159 638,92 1670,622 

Valid N (listwise) 48     
 

 

Bilaga 2 - Regressionsanalys med dummyvariabel för kön  

 
Samtligaföretag med skuldsättningsgrad 1 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,118a ,014 ,004 2,12673076200 

 

a. Predictors: (Constant), Dummy_kvinnor i styrelsen 
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ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,087 1 6,087 1,346 ,249b 

Residual 429,683 95 4,523   
Total 435,770 96    

a. Dependent Variable: Skuldsättningsgrad 

b. Predictors: (Constant), Dummy_ kvinnor i styrelsen 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,702 ,345  4,933 ,000 

Dummy_kvinnor i 

styrelsen 

-,513 ,442 -,118 -1,160 ,249 

a. Dependent Variable: Skuldsättningsgrad 

 

 

 
Samtliga företag med skuldsättningsgrad 2 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,224a ,050 ,040 ,578111936000 

a. Predictors: (Constant), Dummy_ kvinnor i styrelsen 

 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,673 1 1,673 5,006 ,028b 

Residual 31,750 95 ,334   
Total 33,423 96    

a. Dependent Variable: Skuldsättningsgrad 2 

b. Predictors: (Constant), Dummy_ kvinnor i styrelsen 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,473 ,094  5,047 ,000 

Dummy_kvinnor i 

styrelsen 

-,269 ,120 -,224 -2,237 ,028 

a. Dependent Variable: Skuldsättningsgrad 2 

 
 

Bilaga 3 - Regressionsanalys av samtliga företag  
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Skuldsättningsgrad 2 ,320880330000 ,605050742000 73 

Andel kvinnor ,162589693000 ,157174034000 73 

ROCE i % -,248865641000 1,31505156600 73 

In_tillväxt -1,2817 1,65513 73 

In_storlek 3,8619 2,09638 73 

 
 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,258a ,066 ,053 ,588719190000 

2 ,263b ,069 ,043 ,591951125000 

3 ,264c ,069 ,029 ,596220809000 

4 ,298d ,089 ,035 ,594239567000 

a. Predictors: (Constant), Andel kvinnor 

b. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i % 

c. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i %, In_tillväxt 

d. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i %, In_tillväxt, In_storlek 
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ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,750 1 1,750 5,050 ,028b 

Residual 24,608 71 ,347   
Total 26,358 72    

2 Regression 1,830 2 ,915 2,611 ,081c 

Residual 24,528 70 ,350   
Total 26,358 72    

3 Regression 1,830 3 ,610 1,716 ,172d 

Residual 24,528 69 ,355   
Total 26,358 72    

4 Regression 2,346 4 ,587 1,661 ,169e 

Residual 24,012 68 ,353   
Total 26,358 72    

a. Dependent Variable: Skuldsättningsgrad 2 

b. Predictors: (Constant), Andel kvinnor 

c. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i % 

d. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i %, In_tillväxt 

e. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i %, In_tillväxt, In_storlek 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,482 ,099  4,846 ,000 

Andel kvinnor -,992 ,441 -,258 -2,247 ,028 

2 (Constant) ,472 ,102  4,626 ,000 

Andel kvinnor -,971 ,446 -,252 -2,176 ,033 

ROCE i % -,025 ,053 -,055 -,476 ,635 

3 (Constant) ,474 ,113  4,211 ,000 

Andel kvinnor -,968 ,455 -,252 -2,129 ,037 

ROCE i % -,025 ,054 -,055 -,466 ,643 

In_tillväxt ,001 ,043 ,004 ,032 ,975 

4 (Constant) ,334 ,161  2,069 ,042 

Andel kvinnor -1,435 ,595 -,373 -2,410 ,019 

ROCE i % -,049 ,057 -,107 -,857 ,394 

In_tillväxt ,015 ,045 ,042 ,342 ,734 

In_storlek ,059 ,049 ,204 1,209 ,231 

a. Dependent Variable: Skuldsättningsgrad 2 
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Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 ROCE i % -,055b -,476 ,635 -,057 ,990 

In_tillväxt ,010b ,088 ,930 ,011 ,972 

In_storlek ,138b ,916 ,363 ,109 ,578 

2 In_tillväxt ,004c ,032 ,975 ,004 ,959 

In_storlek ,189c 1,167 ,247 ,139 ,502 

3 In_storlek ,204d 1,209 ,231 ,145 ,469 

a. Dependent Variable: Skuldsättningsgrad 2 

b. Predictors in the Model: (Constant), Andel kvinnor 

c. Predictors in the Model: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i % 

d. Predictors in the Model: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i %, In_tillväxt 

 
 

Bilaga 4 – Regressionsanalys av tillverkningsföretag  
 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Skuldsättningsgrad 2 ,271055386000 ,560791798000 35 

Andel kvinnor ,110884354000 ,115470466000 35 

ROCE i % -,214357859000 ,490173574000 35 

ln_Tillväxt -1,2667 1,66342 35 

ln_storlek 3,1477 1,77520 35 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,215a ,046 ,017 ,555898380000 

2 ,227b ,052 -,008 ,562898859000 

3 ,230c ,053 -,039 ,571590965000 

4 ,237d ,056 -,069 ,579944237000 

a. Predictors: (Constant), Andel kvinnor 

b. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i % 

c. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i %, ln_Tillväxt 

d. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i %, ln_Tillväxt, ln_storlek 
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ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,495 1 ,495 1,601 ,215b 

Residual 10,198 33 ,309   
Total 10,693 34    

2 Regression ,553 2 ,277 ,873 ,427c 

Residual 10,139 32 ,317   
Total 10,693 34    

3 Regression ,564 3 ,188 ,576 ,635d 

Residual 10,128 31 ,327   
Total 10,693 34    

4 Regression ,603 4 ,151 ,448 ,773e 

Residual 10,090 30 ,336   
Total 10,693 34    

a. Dependent Variable: Skuldsättningsgrad 2 

b. Predictors: (Constant), Andel kvinnor 

c. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i % 

d. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i %, ln_Tillväxt 

e. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i %, ln_Tillväxt, ln_storlek 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,387 ,131  2,949 ,006 

Andel kvinnor -1,045 ,826 -,215 -1,265 ,215 

2 (Constant) ,428 ,163  2,621 ,013 

Andel kvinnor -1,228 ,938 -,253 -1,308 ,200 

ROCE i % ,095 ,221 ,083 ,429 ,671 

3 (Constant) ,415 ,178  2,330 ,026 

Andel kvinnor -1,233 ,953 -,254 -1,293 ,205 

ROCE i % ,100 ,226 ,088 ,443 ,661 

ln_Tillväxt -,011 ,059 -,033 -,185 ,855 

4 (Constant) ,360 ,244  1,473 ,151 

Andel kvinnor -1,361 1,039 -,280 -1,310 ,200 

ROCE i % ,080 ,237 ,070 ,338 ,738 

ln_Tillväxt -,007 ,062 -,019 -,105 ,917 

ln_storlek ,023 ,067 ,071 ,337 ,739 

a. Dependent Variable: Skuldsättningsgrad 2 
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Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 ROCE i % ,083b ,429 ,671 ,076 ,794 

ln_Tillväxt -,022b -,130 ,897 -,023 ,999 

ln_storlek ,091b ,465 ,645 ,082 ,774 

2 ln_Tillväxt -,033c -,185 ,855 -,033 ,982 

ln_storlek ,076c ,374 ,711 ,067 ,736 

3 ln_storlek ,071d ,337 ,739 ,061 ,702 

a. Dependent Variable: Skuldsättningsgrad 2 

b. Predictors in the Model: (Constant), Andel kvinnor 

c. Predictors in the Model: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i % 

d. Predictors in the Model: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i %, ln_Tillväxt 

 
 

Bilaga 5 - Regressionsanalys av tjänsteföretag  
 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Skuldsättningsgrad 2 ,366771726000 ,647212959000 38 

Andel kvinnor ,210213033000 ,175958714000 38 

ROCE i % -,280649125000 1,77265044700 38 

ln_tillväxt -1,2955 1,66968 38 

ln_storlek 4,6677 2,04633 38 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,347a ,121 ,096 ,615262556000 

2 ,356b ,127 ,077 ,621892490000 

3 ,356c ,127 ,050 ,630971572000 

4 ,381d ,145 ,042 ,633522713000 

a. Predictors: (Constant), Andel kvinnor 

b. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i % 

c. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i %, ln_tillväxt 

d. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i %, ln_tillväxt, ln_storlek 
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ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,871 1 1,871 4,943 ,033b 

Residual 13,628 36 ,379   
Total 15,499 37    

2 Regression 1,962 2 ,981 2,537 ,094c 

Residual 13,536 35 ,387   
Total 15,499 37    

3 Regression 1,962 3 ,654 1,643 ,198d 

Residual 13,536 34 ,398   
Total 15,499 37    

4 Regression 2,254 4 ,564 1,404 ,254e 

Residual 13,245 33 ,401   
Total 15,499 37    

a. Dependent Variable: Skuldsättningsgrad 2 

b. Predictors: (Constant), Andel kvinnor 

c. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i % 

d. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i %, ln_tillväxt 

e. Predictors: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i %, ln_tillväxt, ln_storlek 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,635 ,157  4,054 ,000 

Andel kvinnor -1,278 ,575 -,347 -2,223 ,033 

2 (Constant) ,624 ,160  3,893 ,000 

Andel kvinnor -1,260 ,582 -,343 -2,164 ,037 

ROCE i % -,028 ,058 -,077 -,486 ,630 

3 (Constant) ,624 ,171  3,657 ,001 

Andel kvinnor -1,261 ,619 -,343 -2,038 ,049 

ROCE i % -,028 ,060 -,077 -,469 ,642 

ln_tillväxt ,000 ,067 -,001 -,004 ,997 

4 (Constant) ,448 ,268  1,671 ,104 

Andel kvinnor -1,760 ,854 -,479 -2,061 ,047 

ROCE i % -,020 ,061 -,054 -,322 ,749 

ln_tillväxt ,020 ,071 ,053 ,286 ,777 

ln_storlek ,066 ,078 ,210 ,852 ,400 

a. Dependent Variable: Skuldsättningsgrad 2 
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Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 ROCE i % -,077b -,486 ,630 -,082 ,996 

ln_tillväxt ,017b ,100 ,921 ,017 ,908 

ln_storlek ,194b ,862 ,394 ,144 ,486 

2 ln_tillväxt -,001c -,004 ,997 -,001 ,867 

ln_storlek ,186c ,814 ,421 ,138 ,483 

3 ln_storlek ,210d ,852 ,400 ,147 ,427 

a. Dependent Variable: Skuldsättningsgrad 2 

b. Predictors in the Model: (Constant), Andel kvinnor 

c. Predictors in the Model: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i % 

d. Predictors in the Model: (Constant), Andel kvinnor, ROCE i %, ln_tillväxt 

 


