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Sammandrag 
Kvinnor har länge varit underrepresenterade på maktpositioner i näringslivet, vilket har 

resulterat i att andelen kvinnor i svenska börsstyrelser är genomsnittligt lägre än andelen män. 

Det finns emellertid meningsskiljaktigheter i frågan om det är någon skillnad i hur män och 

kvinnor arbetar och påverkar företaget i fråga. Forskning har visat att kvinnor skulle vara mer 

riskaversiva än män och därför kan vara mer försiktiga i sitt finansiella beteende. Denna studie 

undersöker därför om andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska börsbolag påverkar 

företagens kapitalstruktur. Studien använder data från bolag noterade vid Stockholmsbörsen år 

2016. För att undersöka om det finns ett samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter 

och företagens skuldsättningsgrad tar studien stöd i en multipel regressionsanalys där fyra 

kontrollvariabler inkluderas; styrelsestorlek, företagsstorlek, tillgångsstruktur och lönsamhet. 

Studiens resultat indikerar att kvinnor har ett negativt samband med företagens 

skuldsättningsgrad; att skulderna är mindre när kvinnorna är fler. Studien finner vidare stöd för 

att kontrollvariablerna också har viss förklaringsgrad för företagens skuldsättningsgrad, vilket 

stämmer överens med tidigare forskning. Resultatet för andelen kvinnors påverkan på 

kapitalstrukturen ger delvis stöd för Pecking Order-teorin; att företag inte rangordnar skulder 

primärt vid finansiering av tillgångar och att de på så vis har lägre skuldsättningsgrad. Studien 

går i viss mån i linje med tidigare forskning, med särskild hänsyn till vad tidigare forskning 

indikerar i kontexten kvinnor och riskattityd, men förklarar inte heller om det är just riskattityd 

könen emellan som orsakar skillnaden i kapitalstruktur. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Den 9:e september 2016 föreslog Justitiedepartementet en ändring av aktiebolagslagen för att 

långsiktigt åstadkomma jämn könsfördelning i bolagsstyrelser i börsbolag och statliga bolag. 

Lagförslaget löd att kvinnor skulle kvoteras in i bolagsstyrelser och utgöra minst 40% av 

styrelseledamöterna. (Regeringskansliet, 2016) Detta för att påskynda en positiv utveckling mot 

ett konkurrenskraftigt Sverige, med jämn könsfördelning på ledande positioner i näringslivet. 

Sverige har världens första feministiska regering och har därför åtagit sig att hela tiden ha 

jämställdhet i åtanke vid prioriteringar, beslut och tilldelning av resurser. Skälet till detta 

motiveras med att bolagsstyrelser idag är homogena. (Regeringskansliet, 2016) Enligt stiftelsen 

AllBright, som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet, 

är den typiska svenska styrelseledamoten man, befinner sig i övre medelåldern och är utbildad 

ekonom (AllBright, 2015). Det kan alltså upplevas som att det finns ett behov av åtgärder för 

mer diversifierade bolagsstyrelser. I takt med att samhället har förändrats av såväl naturliga 

som politiska skäl, har utvecklingen dock gått mot en mer rättvis representation inom just 

börsstyrelser (Statistiska Centralbyrån, 2018; Statistiska Centralbyrån, 2012). År 2011 var 

andelen kvinnliga styrelseledamöter i börsbolag 24% och kvinnor på styrelseordförandeposter 

3% (Statistiska Centralbyrån, 2012), som på ett antal år har stigit till 32% kvinnliga 

styrelseledamöter i börsbolag och motsvarande andel kvinnor på styrelseordförandeposter på 

6% år 2017 (Statistiska Centralbyrån, 2018). Prognoserna indikerar dessutom att vi kan 

förvänta en jämn representation av kön i svenska bolagsstyrelser redan år 2025 (AllBright, 

2015).  

1.2 Problematisering 
Enligt Svensk Bolagsstyrning (2015) har styrelsen det yttersta ansvaret för bolaget i sin helhet, 

samt bolagets interna kontroll och riskhantering. Det talas därför ofta om att det är viktigt med 

en aktiv och effektiv styrelse (Adams & Ferreira, 2007; Gustafsson, 2012; Virtanen, 2012). 

Mångfald i styrelser är dessutom angeläget eftersom män och kvinnor ofta tänker olika och kan 

komplettera varandra genom att komma med relevanta synpunkter på frågor och problem 

(Gustafsson, 2012). För att öka kunskap kring likheter och skillnader mellan bolagsstyrelser 

med liten kontra stor andel kvinnliga ledamöter har en del forskning lagt fokus vid hur fler 

kvinnor i ledningsgrupper påverkar verksamheten. I Kina har man funnit ett positivt samband 
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mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter i börsnoterade bolag och företagets finansiella 

prestation (Liu, Wei & Xie, 2013), vilket det också finns vetenskapligt belägg för i utländska 

bolagsstyrelser (Campbell & Minguez-Vera, 2008; Carter, Simkins & Simpson, 2003). Kvinnor 

har vidare visat sig påverka effektiviteten i bolagsstyrelser på flera sätt; exempelvis genom en 

högre närvaro på styrelsemöten (Adams & Ferreira, 2007) och genom mer aktivt styrelsearbete 

som följaktligen effektiviserar styrelsen i stort (Virtanen, 2012).  

 

Vidare finns det forskning som tyder på att kvinnor kan vara mer riskaversiva än män och att 

de därför inte fattar lika riskabla finansiella beslut varken i privatekonomin eller professionellt. 

(Barber & Odean, 2001; Faccio, Marchicha & Mura, 2016; Martin, Nishikawa & Williams, 

2009) Andra säger också att det främst stämmer utanför kontexten företagsledning, vilket 

Barber och Odean (2001) kan bekräfta i sin studie om mäns starka självförtroende och 

risktagande i de privata investeringarna. Det finns däremot meningsskiljaktigheter gällande 

kvinnor och risk just inom kontexten företagsledning. Sila, Gonzalez & Hagendorff (2016) 

undersöker kvinnliga styrelseledamöter i börsbolag och om kvinnor är mer riskaversiva än män, 

men finner inga belägg för att det skulle vara så. Andra har studerat bolag med kvinnlig 

respektive manlig VD har jämförts, vilka har funnit att bolag med kvinnliga VD:ar tenderar att 

ta färre risker (Faccio et al., 2016; Martin et al., 2009). Orsaken till att forskning ofta har visat 

på att män och kvinnor har olika riskattityd kan annars vara att män och kvinnor har olika 

samhälleliga förutsättningar, snarare än att attityden nödvändigtvis beror på fundamentala 

skillnader hos de båda könen (Schubert, Brown & Gysler, 1999). Oavsett vad riskpreferenser i 

sig beror på, har ett genomgående tema i forskningen varit kvinnans riskaversion och hur hon 

är mer vaksam i sina investeringar (Wang, 1994).  

 

För att kunna applicera riskteorier på empirin har ett antal studier valt att undersöka hur 

riskhantering påverkar företagsstyrning (Adams & Funk, 2012; Sila et al., 2016). En 

återkommande insikt i den finansiella vetenskapen är vidare att hög skuldsättning är förknippad 

med hög finansiell risk. Bland annat har hög skuldsättning visat på ökad risk för konkurs 

eftersom det kan finnas en möjlighet att företaget inte kan betala tillbaka sina skulder (Ryen, 

Vasconcellos & Kish, 1997). Hur stora skulder ett bolag har kan därför ofta härledas till 

styrelsens inställning till risk, där varierande riskattityd kan skapa både positiva och negativa 

följder för företaget (Murray-Webster & Hillson, 2008). Detta går i linje med den allmänna 

tesen att en högre risk ofta resulterar i en högre avkastning ur ett långsiktigt perspektiv. Det 
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sker därför en löpande avvägning mellan en hög risk och högre potentiell avkastning för 

bolagsstyrelser att ta ställning till (Sila et al., 2016).  

 

Forskning kring risk, skuldsättning och kapitalstruktur i synnerhet grundar sig i ett flertal teorier 

som tidigare har tagits fram för att förklara hur finansieringsbeslut i ett företag ser ut. Den första 

av dessa var Modigliani-Miller-teoremet (1958), som innebär att på en perfekt marknad är 

företagets prestation oberoende av dess val av finansiering; det vill säga att företagets risk inte 

påverkar dess marknadsvärde. Andra teorier som växt fram med utgångspunkt i teoremet är 

Pecking Order-teorin (Myers & Majluf, 1984) samt Trade Off-teorin (Myers, 1984), vilka båda 

två också syftar till att förklara ett företags finansieringsbeslut samt värde på marknaden.  

 

Det finns alltså viss forskning som pekar på att kvinnor och män har särskilda riskpreferenser i 

företagssammanhang, samt att kvinnor överlag hellre vänder sig till trygga investeringar och 

finansieringsbeslut (Barber & Odean, 2001; Faccio, et al.,2016; Martin et al., 2009). Emellertid 

har många studier visat på kvinnors starka prestationer när de suttit på maktpositioner i samband 

med företagsledning (Carter et al., 2003; Gustafsson, 2012; Robinson & Dechant, 1997; 

Virtanen, 2012). Däremot går det inte att förbise det faktum att forskning om kapitalstruktur 

har funnit positiva samband mellan skuldsättning och risk (Myers & Majluf, 1984; Myers, 

2001). Det faller sig således naturligt att spekulera i frågan om kvinnans antagna riskpreferens 

överensstämmer med hur risk behandlas i kontexten kapitalstruktur. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om styrelsens sammansättning av män och kvinnor 

påverkar kapitalstrukturen i bolag noterade vid Stockholmsbörsen. 

1.4 Disposition 
Studien kommer härefter att presentera en genomgång av det teoretiska ramverket kring 

kapitalstruktur, kvinnlig representation på ledande positioner och riskattityd. Detta för att bilda 

en uppfattning om vad som är rimliga förväntningar på studiens resultat. Efter detta presenteras 

metoden och dess beståndsdelar. Därefter presenteras resultatet och analyseras i förhållande till 

det teoretiska ramverk som tidigare behandlats. Avslutningsvis mynnar resultatet och analysen 

ut i ett antal slutsatser kring studien. Sist presenteras studiens begränsningar och förslag på 

vidare forskning i ämnet.  
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2. Teori 

I följande avsnitt presenteras de teorier som utgör studiens analytiska referensram. 

Inledningsvis presenteras det ramverk som utgörs av rollen som dels kapitalstruktur och 

styrelse spelar i ett företag. Det teoretiska ramverket består av de ledande teorierna inom 

forskningen kring företags val av kapitalstruktur; Modigliani-Miller-teoremet, Pecking Order-

teorin och Trade Off-teorin. Därefter presenteras forskning kring hur litteraturen ser på 

riskpreferenser hos individer; i synnerhet kvinnor, samt vad tidigare forskning har studerat och 

funnit i ämnet kvinnor på ledande positioner i näringslivet. Avslutningsvis går studien igenom 

de förväntade sambanden i undersökningen enligt litteraturen. 

2.1 Litteraturöversikt 

2.1.1 Kapitalstruktur 

Ett företags kapitalstruktur framgår i dess balansräkning och visar hur stor del av företagets 

tillgångar som är finansierat av skulder respektive eget kapital. Utifrån kapitalstrukturen väljs 

ofta ett antal nyckeltal ut som beskriver relationer mellan balansräkningens olika beståndsdelar. 

Ett viktigt nyckeltal är skuldsättningsgraden; ett finansiellt mått som visar relationen mellan 

företagets skulder och egna kapital. Detta mått beskrivs av en kvot och mäter företagets 

finansiella risk. (Berk & DeMarzo, 2017)  

2.1.2 Bolagsstyrning 

En styrelse består av en eller flera ledamöter som tillsammans har det övergripande ansvaret 

för företaget. Detta innebär med andra ord att styrelsen står till svars för företagets verksamhet 

och förvaltning, samt är ytterst ansvariga för ekonomin och här inkluderas även riskhanteringen 

i bolaget. Styrelsen ska också verka för att företagets verksamhet styrs utifrån ägarnas intressen. 

(Svensk Bolagsstyrning, 2015) Detta medför, enligt La Porta et al. (1998), att intressekonflikter 

mellan aktieägare och företagsledningar kan uppstå eftersom de kan upplevas ha olika 

preferenser vad gäller exempelvis riskbeteende eller avkastningskrav, vilket i sin tur kan ha viss 

påverkan på kapitalstrukturen. Andra studier har även gjorts på huruvida styrelsens utformning 

går att koppla samman med företagets kapitalstruktur, där en stor del av denna forskning utgått 

från de olika kapitalstruktursteorierna. Här visar tidigare forskning att styrelser som drivs mot 

en tidigare bestämd skuldsättningsgrad som målsättning agerar mer i enlighet med Trade Off-

teorin, medan styrelser som inte uppvisar detta driv mot en inriktad skuldsättning snarare 
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handlar efter Pecking Order-teorin (Hernadi & Ormos, 2012). Alves et al. (2015) har dessutom 

visat på hur utformning av styrelser kan leda till minskning av den informationsasymmetri 

mellan intressenter som Majluf och Myers (1984) menar är relevant vid val av finansiering, 

vilket därför bör tas i beaktning när kapitalstrukturen hos företaget utreds.  

2.1.3 Modigliani-Miller-teoremet 

Franco Modigliani och Merton Miller har blivit erkända för sin forskning kring kapitalstruktur, 

eftersom de 1958 kom fram till en irrelevans-teori gällande kapitalstruktur, som senare kom att 

kallas Modigliani-Miller-teoremet. Teoremet kom att bli grundbulten för vidare forskning inom 

kapitalstruktur. Grunden i teorin menar att på en perfekt marknad, utan skatter, 

konkurskostnader och andra avdragsgilla kostnader, spelar det ingen roll för värdet på företaget 

hur det finansierar sina tillgångar. Detta för att kapitalkostnaden hålls konstant, oberoende av 

exempelvis hur stor andel lån ett bolag har eftersom en ökad andel inte kommer att ge några 

skattemässiga fördelar på en perfekt marknad och därav kommer inte företagets värde att 

påverkas. (Modigliani & Miller, 1958) 

 

Modigliani och Miller har vidare kommit att utveckla sin grundteori när de 1963 publicerade 

ny forskning som visade att när en perfekt marknad inte råder, det vill säga då skatter och 

avdragsgilla kostnader gäller, ökar ett företags värde med ökad andel skuld. De menar att 

eftersom en ökad andel lån leder till skattemässiga fördelar, bland annat i form av lägre 

skattekostnad, resulterar detta i ett högre värde på företaget. (Modigliani och Miller, 1963)  

2.1.4 Pecking Order-teorin 

År 1984 kom Stewart C. Myers och Nicholas S. Majluf fram med Pecking Order-teorin, med 

Modigliani-Miller-teoremet som utgångspunkt, men med syftet att ifrågasätta det traditionella 

perspektivet på kapitalstruktur. Myers och Majluf (1984) menar med hjälp av Pecking Order-

teorin att företag rangordnar de alternativa tillvägagångssätten att tillföra kapital till företaget. 

Enligt teorin bör företag primärt vända sig till finansiering via internt kapital, sekundärt bör de 

vända sig till skulder och slutligen till emissioner. (Myers & Majluf, 1984) Denna rangordning 

av alternativa kapital tar stöd i en informationsasymmetri mellan företagsledning och 

aktieägare, vilken resulterar i att alla intressenter har olika perspektiv på företagets värde. Myers 

och Majluf (1984) förklarar att en nyemission kan indikera att företaget är övervärderat, varpå 

företagsvärdet sjunker. Det kan förklara varför företag med hög lönsamhet ofta finansierar sina 
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tillgångar med internt kapital, vilket inte har samma benägenhet att påverka aktiepriset på 

samma vis (Myers & Majluf, 1984). I sin studie lyfter Myers och Majluf (1984) dessutom att 

företag med en högre lönsamhet visar sig ha ett samband med en högre andel finansiering via 

internt kapital, vilket även resulterar i en lägre skuldsättningsgrad. Myers (2001) menar däremot 

att omständigheterna kan ha en påverkan på hur väl Pecking Order-teorin går att tillämpa i 

praktiken och hävdar även därför att teorin inte alltid är konsekvent. Vidare menar teorin att 

skuldsättning kan delas upp i två kategorier; riskfri och riskfylld skuldsättning. Huruvida 

skuldsättningen är riskfri- eller fylld avgörs av räntenivån samt hur långsiktigt och hållbart valet 

av finansiering är. (Myers, 2001) 

2.1.5 Trade Off-teorin 

Trade Off-teorin är en av de mest etablerade teorierna inom forskningen och växte fram i 

samband med Pecking Order-teorin, även den av Stewart C. Myers (1984). Teorin har 

Modigliani-Miller-teoremet som utgångspunkt och utgår från antagandet att en ökad skuldandel 

ger upphov till skattemässiga fördelar, men som samtidigt också ökar konkurskostnaderna. 

Detta eftersom den finansiella risken ökar när ett företag har högre belåning, eftersom det finns 

ett positivt samband med att företaget inte kommer kunna återbetala sina skulder. Myers (1984) 

menar alltså att den optimala kapitalstrukturen existerar och kan nås om företaget endast finner 

balansen mellan skattereduktionen som en ökad skuld skulle resultera i, samt de ökade 

kostnader en eventuell konkurs skulle leda till. Efter att ha funnit denna balans tas också 

företagets maximala skuldsättningsgrad fram och detta innebär att en högre skuldsättningsgrad 

än denna inte skulle leda till vidare skattereduktioner. Det är denna balans och 

skuldsättningsgrad som, enligt Trade Off-teorin, företagsledningar strävar efter att uppnå. 

(Myers, 1984) 

 

Myers tar även vidare sin teori om Trade-Off när han undersöker andra faktorer närmre, såsom 

tillgångsstruktur och företagsstorlek. I en studie från 2001 lyfter Myers att tillgångsstruktur har 

en viss påverkan på kapitalstruktur. Detta menar Myers (2001) är på grund av att ett företag 

som består av en större andel omsättningstillgångar har en högre företagsrisk eftersom 

omsättningstillgångar tappar sitt värde snabbare än anläggningstillgångar. Myers (2003) menar 

även att företagsstorlek påverkar kapitalstrukturen på så sätt att ett större företag har lägre risk 

för konkurs eftersom det har en lägre kreditrisk. Därför kan ett större företag vara högre belånat 

för en lägre kostnad, vilket slutligen resulterar i en högre optimal skuldsättningsgrad. 
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2.1.6 Riskpreferenser 

En fundamental syn på risk och investeringar är att det finns ett orsakssamband mellan risknivå 

och grad på avkastning. Vidare kan en individs riskpreferenser delas in i tre kategorier: 

riskaversion, riskneutralitet och risksökande. Övergripande karaktäriseras den riskaversiva 

investeraren av att välja låg risk och följaktligen också låg avkastning. Den riskneutrala 

investeraren kan visserligen tänka sig en riskfylld investering, men med tron på att det kommer 

kompenseras med god avkastning. Den risksökande investeraren har i sin tur en positiv 

inställning till risk och har inte heller problem med osäkerhet kring kompensation i form av 

avkastning. (Gomez-Meija & Wiseman, 1998) Viss litteratur påstår att riskpreferenser ofta 

skiljer sig mellan män och kvinnor; mer specifikt att kvinnor ofta är mer riskaversiva än män 

(Berk & DeMarzo, 2017). Adams och Funk (2012) menar istället på att svenska kvinnor i 

styrelser tycker sig själva vara åtminstone lika risksökande som sina manliga kolleger. 

Författarna finner däremot att det kan skilja sig från kvinnor i det privata finansiella livet och 

det professionella finansiella livet och menar på att de kvinnor som just tagit sig till 

maktpositioner har fått gå in i den manliga rollen för att förbise de könsstereotypa fördomar 

som annars kan begränsa dem från att avancera och således även antar den manliga riskattityden 

(Adams & Funk, 2012; Schubert et al. 1999). Schubert et al. (1999) utvecklar denna synvinkel 

på kvinnors riskaversion med att ifrågasätta huruvida det egentligen är fundamentala skillnader 

män och kvinnor emellan som gör att det finnas skillnader i riskpreferens, eller om det är just 

de stereotypa förväntningarna som framkallar en viss attityd till risk.  

 

Forskning har också riktats mot mäns riskattityd specifikt. Barber och Odean (2001) menar att 

män generellt sett visar på ett nästan överdrivet självförtroende och därför tror sig kunna 

behärska det finansiella till den milda grad att de även kan parera en eventuellt mycket stor risk.  

2.1.7 Kvinnlig representation 
Gustafsson (2012) redogör för att mångfald i styrelser är viktigt av många skäl; exempelvis för 

att ledamöter med olika karaktärsdrag kompletterar varandra som att tankesättet kan vara olika, 

vilket gör att de tacklar problem på varierande sätt (Gustafsson, 2012). I arbetet mot ett mer 

jämställt näringsliv, i synnerhet jämn representation i ledningsgrupper, ligger svenska 

börsbolag däremot fortfarande efter (Statistiska Centralbyrån, 2018). Jämställdhet i näringslivet 

har visat sig vara viktigt för konsumenternas helhetsbild av företaget, men också för att 

företaget ska kunna kunna förstå sig på det spektrum av konsumenter som de önskar nå ut till 
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(Campbell & Minguez-Vera, 2008; Robinson & Dechant, 1997). Flera studier har dessutom 

funnit belägg för att kvinnlig representation i styrelser påverkar företagets ekonomiska 

verksamhet positivt (Campbell & Minguez-Vera, 2008; Carter et al. 2003). Det finns även 

studier som understryker att kvinnor tar sitt arbete i styrelsen på större allvar eftersom de har 

bättre närvaro på styrelsemöten, effektiviserar arbetet och på så vis är goda förebilder för sina 

manliga kolleger (Virtanen, 2012). 

 

Andra studier har vidare valt att undersöka varför kvinnor är underrepresenterade i 

bolagsstyrelser. För att angripa den frågan har ett antal studier valt att undersöka hur manligt 

och kvinnligt ledarskap skiljer sig åt (Chen, Crossland & Huang, 2014; Morgan, 2006). En 

avgörande barriär i kvinnors väg mot maktpositioner kan vara att könsnormer som 

samhällsstruktur har lärt kvinnor att deras karriärstrappor inte vanligtvis kommer leda till en 

ledningsposition, trots att kvinnor i regel har en högre utbildning än vad män har (Hillman, 

2002). Strukturella könsnormer kan ta form på så vis att kvinnor kan känna att de visserligen 

sitter på kompetens för att avancera i karriären, men att de begränsas av hur samhället betraktar 

kvinnan i karriären; ofta benämnt glastakseffekten (Morgan, 2006).  

 

En problematik kring den snedvridna rekryteringen till styrelser och hur det går att motarbeta 

den är hur kvinnor ska rekryteras till bolagsstyrelser. Ifrågasättande röster har vidare riktats mot 

ett lagförslag om kvotering, där en röst menar att en kvoteringslag skulle kunna påverka 

företagens aktiekurs negativt, eftersom det exempelvis signalerar att de tillsatta kvinnorna inte 

valts in i styrelsen på en kompetensbasis (Thorburn, 2013). Emellertid finns det vetenskapligt 

belägg för att kvinnor ofta kommer med ett viktigt perspektiv på hur bolaget bör styras, visar 

på mer moraliskt och socialt ansvarstagande och höjer kvaliteten på styrelsearbetet. (Adams & 

Ferreira, 2009; Thorburn, 2013) Vidare kan det finnas konsekvenser för det företag som inte 

har en enda kvinnliga styrelseledamot och stiftelsen AllBright som arbetar för jämställdhet i 

näringslivet för i dagsläget en lista över de svenska börsbolag som inte har en enda kvinna i 

ledningsgruppen (Allbright, 2018) som ska fungera som pressor för företag utan någon kvinna 

i deras styrelse.  Samtidigt skulle det kunna se annorlunda ut om kvinnor skulle kvoteras in i 

svenska bolagsstyrelser jämfört med om de väljs in frivilligt. Det är däremot svårt att undersöka 

utan en kvoteringslag, men eftersom Norge har en kvoteringslag sedan 2008 har det kunnat dra 

slutsatser om att aktiekursen inte påverkas nämnvärt av att företag har tillsatt kvinnliga 

styrelseledamöter. (Eckbo et al., 2012)  
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2.2 Förväntade samband enligt litteraturen  
Utifrån litteraturen finns det en del finansiella mått att ta hänsyn till vid undersökning av vad 

som påverkar ett företags kapitalstruktur; lönsamhet, tillgångsstruktur, företagsstorlek och 

styrelsestorlek. Dessa mått har enligt tidigare studier visat sig ha ett visst samband med ett 

företags skuldsättning, antingen positivt eller negativt. Då den tidigare forskningen har 

undersökt sambanden i Europa och Nordamerika, förväntas det i denna studie att resultaten 

skulle kunna vara applicerbara även i Sverige.  

 

I de förväntade sambanden som utläses i tabell 1 förutspås styrelsestorlek och lönsamhet ha ett 

negativt samband med skuldsättningsgrad. Detta följer tidigare forskning som visar att en större 

styrelse är benägen att ta mindre risker (Pathan, 2009), samt går i linje med Pecking Order-

teorin som visar på ett negativt samband mellan just lönsamhet och skuldsättning (Myers & 

Majluf, 1984). Gällande variablerna tillgångsstruktur och företagsstorlek efterföljs 

förväntningarna enligt Trade Off-teorin som menar på ett negativt samband med 

skuldsättningsgraden (Myers, 2001; 2003). Enligt tidigare litteratur och forskning bör det 

rimligtvis finnas en tydlig negativ skillnad i kapitalstruktur och skuldsättningsgrad hos 

börsbolag med många, respektive få, kvinnliga styrelseledamöter (Adams & Funk, 2012).  

 

Tabell 1. Förväntade samband 

Variabel Förväntat samband Litteratur 

Andel kvinnor - Adams och Funk (2012) 

Styrelsestorlek - Pathan (2009), Ryen et al.(1997) 

Företagsstorlek + Myers (2003), Elsaid och Ursel (2011) 

Tillgängsstruktur - Myers (2001) 

Lönsamhet - Myers och Majluf (1984), Harrison och 

Widjaja (2014), Akdal (2011) 
Förväntade samband för de oberoende variablerna Andel kvinnor, Styrelsestorlek, Lönsamhet, Tillgångsstruktur 

samt Företagsstorlek och beroende variabeln Skuldsättningsgrad. 
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3. Metod  
I metodavsnittet presenteras studiens forskningsmetod, datainsamling, urval och 

avgränsningar. Här motiveras och förklaras dessutom studiens modeller samt dess beroende- 

och oberoende variabler. Slutligen redogörs databearbetning och metodkritik. 

3.1 Forskningsmetod 
Studien utgår från en kvantitativ undersökningsmetod och eftersom den beroende variabeln 

skuldsättningsgrad förklaras av mer än en variabel så tillämpas en multipel regressionsanalys. 

I modellen mäter vi sambandet mellan den beroende responsvariabeln skuldsättningsgrad och 

de förklarande oberoende variablerna andel kvinnliga styrelseledamöter, styrelsestorlek, 

företagsstorlek, tillgångsstruktur och lönsamhet. Resultatet appliceras på och analyseras utifrån 

de kapitalstruktursteorier som tidigare diskuterats, tillsammans med hur kvinnor och risk har 

behandlats i litteraturen tidigare. Harrison och Widjaja (2014) använder en i hög grad liknande 

multipel regressionsanalys som den som används i denna studie, vilket stärker legitimiteten i 

undersökningsmetoden.  

3.2 Datainsamling 
All data samlas genom ett icke-slumpmässigt urval av bolag noterade vid Stockholmsbörsen 

2016, med hjälp av databasen Retriever. Här väljs samtliga bolag noterade på 

Stockholmsbörsen ut, tillsammans med relevant information och nyckeltal som behövs enligt 

modellens variabler. De finansiella mått som hämtas är summa långfristiga skulder, summa 

kortfristiga skulder, summa eget kapital, summa anläggningstillgångar, totala tillgångar samt 

rörelseresultat (EBIT). Utöver detta hämtas även information om bolagens branschtillhörighet 

och deras styrelseledamöter, där namn och personnummer inkluderas. Namn och personer är 

av relevans för att i största möjliga mån kunna identifiera styrelseledamöternas könstillhörighet. 

All hämtad data sammanställs och sorteras i Excel. Det spelar ingen roll vem det är som samlar 

in data och hur det går till, vilket ökar studiens validitet och säkerställer att den som skulle vilja 

replikera studien troligtvis skulle få samma resultat. 
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3.2.1 Urval och avgränsningar 

De studerade företagen avgränsas till bolag som varit noterade vid Stockholmsbörsens small-, 

mid-, och large cap under tiden 2014-2016. Studien använder sig endast av 2016 års data i 

undersökningen, men de företag som noterats vid Stockholmsbörsen efter 2014 har exkluderats. 

Detta eftersom tidigare forskning menar på att nyligen noterade företag tenderar att initialt ha 

en högre skuldsättning som sedan stabiliseras alltefter tiden på börsen (Ljungqvist, Nanda & 

Singh, 2003). Däremot sträcker sig studien inte för många år bak i tiden för att undvika 

survivorship bias (Linnainmaa, 2013). Mängden bolag som noterats efter 2014 förväntas inte 

heller vara så många att de påverkar chansen till statistiskt signifikanta resultat. År 2017 

exkluderas ur studien eftersom tillgången till information och data är bristfällig från det året. 

Eftersom bank-, finans- och försäkringsbolag lyder under statliga kapital/-solvenskrav påverkas 

företagens kapitalstruktur av detta och därför exkluderas samtliga inom dessa branscher ur 

studien. Även de företag som saknar bransch enligt den insamlade data kan inte säkert antas 

vara annat än bank-, finans eller försäkringsbolag och exkluderas därför också. Därefter 

exkluderas ytterligare de företag vars information var bristfällig. Personer vars kön inte kan 

säkerställas exkluderas ur studien. Eftersom en sådan exkludering påverkar hur 

styrelsesammansättningen ser ut kan detta påverka resultatet. Alla företag där någon 

styrelseledamots kön inte kan bestämmas exkluderas därför helt ur studien.  

 

Med hjälp av insamlade personnummer för samtliga styrelseledamöter sorteras först kvinnliga 

respektive manliga styrelseledamöter per företag in i separata kolumner i Excel för att 

underlätta beräkning av andel kvinnliga styrelseledamöter. Att identifiera styrelseledamöternas 

kön med hjälp av deras personnummer möjliggörs eftersom den tredje siffran i personernas fyra 

sista siffror i personnumret är jämn om personen är lagförd som kvinna och udda om personen 

är lagförd som man.  I de fall när styrelseledamöterna saknar svenskt personnummer, består de 

fyra sista siffrorna i personnumret endast av fyra nollor. Dessa utländska styrelseledamöter 

sorteras manuellt i Excel där kön istället bestäms utifrån förnamnet. I de fall då förnamnet inte 

kan ge en övertygande bild av ledamotens könstillhörighet exkluderas företaget helt ur urvalet. 

Tio företag sållas ut av denna anledning och således återstår 225 företag att inkludera i studien. 

Vid databearbetning blir effekten av trimming, att exkludera extremvärden, att ytterligare tolv 

företag försvinner och det slutgiltiga antalet företag blir därmed 213 (se avsnitt 3.6.1). 
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Tabell 2. Bortfallsmatris 

Samtliga företag noterade vid Stockholmsbörsens small-, 

mid- och large cap 2014-2016 

 

300 

Företag inom bank-, finans-, och försäkringsbransch -27 

Företag som noterats senare än 2014 -23 

Inkomplett företagsinformation -15 

Inkomplett information om styrelseledamots kön -10 

Trimming -12 

Totalt antal observationer 213 
Studiens ursprungliga population, vilka observationer som har exkluderats av ovan presenterade skäl och 

slutgiltigt totalt antal observationer. 

 

3.3 Fullständig modell 
Undersökningen går ut på att använda en fullständig multipel regressionsmodell och en 

reducerad modell för att kunna säkerställa att den fullständiga modellen är lämplig för data och 

inte ger missvisande eller felaktiga resultat. Både den fullständiga och den reducerade 

modellen, inklusive beståndsdelarna, presenteras nedan. 

 

Modell (1)  

SKit = ⲁ + β 1 x AKVit + β2 x STSit + β 3 x FTSit + β4 x TSKit + β5 x LÖNit + Ɛit            (1) 

Modell (1) är studiens fullständiga modell för den multipla regressionsanalysen. 
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Tabell 3. Modellens variabler 

Variabel Förklaring 

SK Skuldsättningsgrad 

AKV Andel kvinnliga styrelseledamöter 

STS Styrelsestorlek 

FTS Företagsstorlek 

TSK Tillgångsstruktur 

LÖN Lönsamhet 

a Intercept 

i Företagsidentifikation 

t Bokslutsår 

e Felterm 

Alla variabler i den fullständiga regressionsmodellen. 

3.4 Reducerad modell 
För att undersöka andelen kvinnliga styrelseledamöters förklaringsgrad bakom 

skuldsättningsgraden, ställt mot de övriga oberoende variablerna, kan en reducerad modell vara 

lämplig (Pallant, 2007). Om förklaringsgraden är större vid den reducerade modellen än den 

fullständiga kan det indikera att just den huvudsakligen undersökta oberoende variabeln har en 

större förklaringsgrad än kontrollvariablerna. Modellerna testas sedan mot varandra, vilket 

fungerar som ett kontrollmoment i metoden för att säkerställa att den fullständiga modellen är 

lämplig för data och att resultatet går att tolka på ett korrekt och rättvisande sätt.  

 

Modell (2) 

SKit = ⲁ + β 1 x AKVit + Ɛit           (2) 

Modell (2) är en reducerad modell för en enkel regressionsanalys. 

3.5 Variabler 
Då studien ämnar att undersöka om andelen kvinnliga styrelseledamöter påverkar 

kapitalstrukturen skiljer undersökningen beroende- och oberoende variabler åt. Vid 

regressionsanalyser förekommer ofta så kallade spuriösa samband, vilket enkelt kan översättas 

till falska samband (Sundell, 2012). Detta innebär att vad som enligt en regressionsanalys kan 

visa på ett samband, inte har ett samband i verkligheten utan beror på ytterligare någon eller 
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några variabler. För att säkerställa att skuldsättningsgrad direkt påverkas av andel kvinnliga 

styrelseledamöter inkluderas ytterligare fyra kontrollvariabler; styrelsestorlek, företagsstorlek, 

tillgångsstruktur och lönsamhet. Dessa framhålls vanligen i forskning kring val av 

kapitalstruktur och kan vara relevanta i studiens kontext. Dessa kontrollvariabler inkluderas 

således för att resultatet ska vara så rättvisande som möjligt och ge studien validitet i största 

möjliga mån. (Sundell, 2012)  

3.5.1 Beroende variabel 

Skuldsättningsgrad 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 = 		 012343	567489:
;<92	63=>234

					  

 

Ett företags kapitalstruktur visas bland företagens nyckeltal och bland annat anges 

skuldsättningsgraden som ett mått på kapitalstrukturen. Skuldsättningsgraden visar den 

finansiella risken hos företaget och därför väljs skuldsättningsgraden hos företag ut till 

beroende variabeln i modellen. En återkommande beräkning av skuldsättningsgrad är att 

dividera företagets totala skulder med dess egna kapital. Beräkningen visar därigenom ett 

samband mellan skulder och eget kapital och kvoten som tas fram visar hur många gånger större 

skulderna är än det egna kapitalet. Eftersom skuldsättningsgrad är ett kvottal representerar detta 

tal skulderna i förhållande till det egna kapitalet. Om ett företag har en skuldsättningsgrad med 

kvoten 2 innebär det att skulderna är två gånger större än det egna kapitalet, medan om kvoten 

är 1 innebär det att skulderna är lika stora som det egna kapitalet. Om kvoten istället är på 0 

innebär det att företaget inte har några skulder utan endast består av eget kapital. En 

skuldsättningsgrad med kvoten 2 innebär således att skulderna är 2 gånger större än eget kapital. 

En negativ skuldsättningsgrad och således också ett negativt kvotvärde kan förekomma och 

innebär då ett negativt eget kapital i nämnaren, vilket ofta kan bero på att företaget gått med 

förlust eller gjort stora ägaruttag. (Berk & DeMarzo, 2017) 
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3.5.2 Oberoende variabler 

Andel kvinnliga styrelseledamöter 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙	𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑙𝑖𝑔𝑎	𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑙𝑒𝑑𝑎𝑚ö𝑡𝑒𝑟 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑙𝑖𝑔𝑎	𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑙𝑒𝑑𝑎𝑚ö𝑡𝑒𝑟	
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑙𝑒𝑑𝑎𝑚ö𝑡𝑒𝑟 ∗ 100 

 

Den oberoende variabeln i modellen är andelen kvinnliga styrelseledamöter och används för att 

undersöka styrelsens diversifiering. För att få en större varians i regressionsanalysen tar studien 

hänsyn till andel kvinnor i styrelsen istället för antal. Variabeln har tidigare använts och 

beräknats som en kvotvariabel (Bryman & Bell, 2013) och beräknas genom att dividera antalet 

kvinnliga styrelseledamöter med det totala antalet styrelseledamöter och sen multiplicera det 

med 100 för att få fram variabeln i procentenheter. I linje med tidigare forskning är det 

förväntade sambandet mellan andel kvinnor och skuldsättningsgrad negativt, eftersom kvinnor 

är mer riskaversiva än män och därför mindre benägna att ta lån och skuldsätta sig (Adams & 

Funk, 2012).  

 

Styrelsestorlek  

𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑙𝑒𝑑𝑎𝑚ö𝑡𝑒𝑟 

 

Enligt Pathan (2009) har styrelsens storlek ett negativt samband med risktagande; det vill säga 

att ju större styrelse, desto mindre risktagande och vice versa. Med antagandet om att risk och 

skuldsättning är förknippade (Ryen et al., 1997) förväntar vi oss att en mindre styrelse påverkar 

skuldsättningsgraden positivt och vice versa.  

 

Lönsamhet  

𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

 

Enligt Pecking Order-teorin (Myers & Majluf, 1984) så bör företag välja internt kapital framför 

skulder för finansiering av tillgångar. Om ett företag har problem med att finansiera tillgångar 

med eget kapital behöver de således öka sina skulder. Lönsamhet framhålls därför ofta som en 

förklarande variabel till skuldsättningsgrad och det föreligger vanligen ett negativt samband 

däremellan (Harrison & Widjaja, 2014). Vidare finns det många olika sätt att beräkna ett 

företags lönsamhet på. Nyckeltal såsom ROA, Return on assets, har använts i flertalet studier 
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och EBIT, Earnings Before Interest and Tax, genom totala tillgångar har även det använts i 

tidigare studier (Harrisson och Widjaja, 2014; Akdal, 2011) för att mäta ett företags lönsamhet. 

Denna studie använder EBIT genom totala tillgångar som lönsamhetsmått med motiveringen 

att det inte inkluderar exempelvis effekt av skatt.  

 

Tillgångsstruktur 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟 =
𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟  

 

Forskning har visat att strukturen på företagets tillgångar kan ha viss korrelation med 

skuldsättningsgraden och därför inkluderas tillgångsstrukturen som kontrollvariabel. I 

beräkningen divideras anläggningstillgångar med totala tillgångar och således är det en andel 

på företagets anläggningstillgångar som tas fram. Tidigare litteratur har visat att en högre andel 

anläggningstillgångar innebär ett högre residualvärde och därmed lägre risk för företaget, 

eftersom värdet på anläggningstillgångar inte minskar lika snabbt som omsättningstillgångar 

gör (Myers, 2001). I detta fall innebär det alltså att en högre andel tillgångsstruktur medför 

förväntningar på en ökad skuldsättningsgrad. Det är därför ett relevant mått att ta hänsyn till i 

och med att företagens risk påverkas av detta.  

 

Företagsstorlek 

𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = ln	(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟) 

 

Företagsstorlek som kontrollvariabel inkluderas i studien för att kontrollera om det är skillnad 

på små och stora företag samt huruvida andelen kvinnliga styrelseledamöter påverkar 

kapitalstrukturen (Elsaid & Ursel, 2011; Sila et al. 2016). I en studie av Elsaid och Ursel (2011) 

finner artikelförfattarna att skillnaden kan vara stor mellan små och stora företag eftersom de 

har skiljaktiga beteenden bland annat gällande risk. Myers (2003) lyfter också detta eftersom 

han menar att ett större företag medför en lägre kreditrisk och därmed även lägre kostnad för 

belåning vilket ger möjlighet till en högre skuldsättning. Även vid mätning av företagsstorlek 

finns det ett antal mått att vända sig till, men vi väljer att använda oss av tillgångarnas storlek. 

För att göra variabeln mer normalfördelad logaritmerar vi tillgångsvärdet. 
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3.6 Databearbetning 

3.6.1 Normalisering 

I studien bearbetas den ursprungliga data till viss grad för att ge korrekta resultat utan påverkan 

från extremvärden. Måtten anges, om möjligt, i kvoter med syftet att få variablerna så jämnt 

normalfördelade som möjligt. Företagsstorlek logaritmeras även för att uppnå ett mer 

normalfördelat mått. Vidare utförs trimming där företag med extremvärden på skuldsättning 

exkluderas helt ur studien för att på så sätt minska risken för skevhet och kurtosis. Trimming 

innebär i denna studien att vi exkluderar 5% av studiens observationer; efter rangordning av 

företagens skuldsättningsgrad exkluderas de 2,5% lägsta skuldsättningsgraderna och de 2,5% 

högsta skuldsättningsgraderna. Skevhet beskriver fördelningen i observationerna och kurtosis 

ger ett mått på fördelningens toppighet (Pallant 2007). Vid statistiska analyser av samband är 

antagandet om normalfördelning en förutsättning och de gränser som satts upp för detta 

antagande är att skevhet ska ha ett värde mellan -0,5 och 0,5 och kurtosis ett värde mellan -1 

och 1. Bearbetning av data utförs i den mån det behövs, men avgränsas till att i största möjliga 

mån behålla data i sin ursprungliga form.  

3.6.2 Korrelationsmatris 

För att kontrollera att multikollinearitet inte förekommer i undersökning skapas en 

korrelationsmatris (se figur 4). Multikollinearitet innebär att två eller flera av de oberoende 

variablerna i en multipel regressionsanalys har en stark korrelation med varandra och gör det 

svårt att särskilja dem från den beroende variabeln (Sundell, 2010). I korrelationsmatrisen mäts 

därför parvisa korrelationer mellan de olika oberoende variablerna för att kontrollera att dessa 

inte påverkar varandra och därmed ger risk för ett snedvridet resultat. För att kunna utesluta 

multikollinearitet får korrelationen mellan två variabler maximalt nå en högsta nivå på till 0.8, 

vilken går i linje med tidigare studier som använt sig av samma gräns (Akdal, 2011).  
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Figur 4 

Variabel Andel 

kvinnor 

Styrelse

-storlek 

Företags

-storlek 

Tillgångs-

struktur 

Lön-

samhet 

Skuldsätt-

ningsgrad 

Andel kvinnor 1      

Styrelsestorlek 0,122 1     

Företagsstorlek 0,229 0,673 1    

Tillgångsstruktur 0,001 0,112 0,517 1   

Lönsamhet 0,075 0,104 0,211 0,075 1  

Skuldsättnings-

grad 

-0,100 -0,043 0,034 -0,039 -0,120 1 

Parvisa korrelationer för de beroende respektive oberoende variablerna.  

3.7 Metodkritik 
Valet att exkludera företag som nyligen blivit noterade vid Stockholmsbörsen motiveras med 

att nyligen noterade företag kan ha en märkbart avvikande skuldsättningsgrad och att den brukar 

stabiliseras efter att bolaget varit börsnoterat under en tid (Ljungqvist, Nanda, & Singh, 2003). 

Detta kan dock öka risken för survivorship bias, något som dock kan försvaras av det faktum 

att antalet nyligen noterade företag under åren inte är så pass många att det skulle ha påverkat 

resultatet avsevärt, även om de hade inkluderats i studien (Linnainmaa, 2013).  

 

Eftersom utländska styrelseledamöters kön inte kan sorteras automatiskt efter deras 

personnummer, sorteras utländska styrelseledamöters könstillhörighet manuellt. Därefter 

bestäms personens kön utifrån förnamnet i de fall där förnamnet klingar tydligt kvinnligt eller 

manligt. Att manuellt könsbestämma dessa personer är inte bara tidskrävande utan kan också 

leda till svårigheter eftersom vissa namn klingar varken manligt eller kvinnligt. Att utesluta de 

företag som har minst en styrelseledamot vars kön inte kan bestämmas skulle kunna leda till att 

många relevanta företag exkluderas, något som kan påverka studiens statistiska signifikans. För 

att undvika en större mängd bortfall utförs ytterligare manuellt jobb i form av sökningar på 

namnet via internet för att eventuellt hitta personen på sociala nätverk som Facebook eller 

LinkedIn.  

 

Vidare är det rimligt att ifrågasätta valet att exkludera hela företaget och inte bara den 

styrelseledamot vars kön inte kan säkerställas, men detta beslut motiveras med att personen i 

fråga kan ha haft en betydande roll för företagets val av kapitalstruktur, vilket i ett sådant fall 
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inte skulle kunna visas i resultatet. Det är dessutom viktigt att belysa det faktum att personer 

inte nödvändigtvis definierar sig med det biologiska kön de blivit tilldelade och att 

könsbestämma en annan person kan vara problematiskt. Av såväl praktiska som tidsmässiga 

skäl har detta dessvärre inte kunnat tas hänsyn till i studien.  

 

Studien tar inte heller hänsyn till vilken bransch de undersökta företagen verkar inom, vilket 

också skulle kunna tänkas ha viss påverkan på huruvida ett samband finns och i så fall hur stort 

det skulle vara. Studier har visat på att kvinnliga styrelseledamöter ibland antar manliga attribut 

(Adams & Funk, 2012; Schubert et al. 1999) vilket kan spela in på deras beteende i 

styrelserummet.  
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4. Resultat och analys 
I resultatavsnittet presenteras studiens resultat utifrån den insamlade samt bearbetade data. 

Avsnittet redogör för resultatet med hjälp av både deskriptiv statistik och med en 

sammanställning av de två utförda regressionsmodellerna; där den ena modellen är fullständig 

och den andra modellen reducerad. Utifrån resultatet sker analysen löpande. 

4.1 Deskriptiv statistik 
I tabell 5 presenteras deskriptiv statistik för samtliga variabler i den fullständiga 

regressionsmodellen. Utifrån tabellen kan minsta (Min) respektive största (Max) värde, 

medelvärde (Medel), median (Med.) och standardavvikelse (Std.avv.) för respektive variabel 

utläsas. Även skevhet (Skv) och kurtosis (Kurt.) är framtaget för att ge möjlighet till att 

utvärdera huruvida variablerna följer en någorlunda normalfördelning.  

 

Tabell 5 

Variabel Min Max Medel Med. Std.avv. Skv Kurt. Obs.  

Andel kvinnor 0,125 0,5 0,309 0,3 0,098 0,146 -0,599 213  

Styrelsestorlek 3 14 7,404 7 2,229 0,832 -0,380 213  

Företagsstorlek 9,217 19,804 14,829 14,712 2,006 0,214 -0,402 213  

Tillgångsstruktur 0,001 0,998 0,517 0,504 0,265 -0,076 -0,779 213  

Lönsamhet -2,058 0,746 0,055 0,076 0,211 -5,553 -50,563 213  

Skuldsättningsgrad -12,23 16,14 1,384 1,13 1,861 1,566 54,502 213  

Deskriptiv statistik över den fullständiga regressionsmodellens samtliga variabler. 
 

I tabellen ovan presenteras liknande värden för medelvärde och median för samtliga variabler. 

Det kan därför anses att de följer en viss normalfördelning. För variablerna lönsamhet och 

skuldsättningsgrad presenteras däremot värden på skevheten som alla är utom de tidigare 

nämnda gränserna, vilka är mellan -0,5 och 0,5. Även värdena på kurtosis för dessa två variabler 

är betydligt högre än vad som anses optimalt och på grund av dessa värden kan ett antagande 

om normalfördelning inte göras för de berörda variablerna. Styrelsestorlek har ett något högre 

värde på skevheten än optimalt, men eftersom kurtosis visas vara inom det angivna intervallet, 

anses denna variabel ändå vara förhållandevis normalfördelad. Vi kan dessutom studera 



 23 

korrelationsmatrisen i metodavsnittet och konstatera att ingen av de parvisa korrelationerna 

överstiger 0,8 och vi kan på så vis utesluta multikollinearitet. 

 

Den beskrivande statistiken visar emellertid på låg varians för variabeln andel kvinnor, med en 

standardavvikelse på 0,098. Det kan bero att efter databearbetning är spannet mellan det minsta 

och största antalet styrelseledamöter 3 och 11 medlemmar, den minsta andelen kvinnliga 

styrelseledamöter är 0,125 och den högsta andelen kvinnliga styrelseledamöter är 0,5. Eftersom 

variabeln andel kvinnor mäts som ett kvottal står de proportionellt till styrelsestorleken och 

variansen kan därför vara så pass låg som den är. Om andelen kvinnor hade rört sig mellan 0 

och 1 hade troligtvis variansen varit större, men eftersom en utgångspunkt i denna studie är det 

faktum att kvinnor är underrepresenterade i svenska börsstyrelser så är det inte fallet idag.  

4.2 Regressionsresultat  
I tabell 6 presenteras resultatet från både den fullständiga och den reducerade 

regressionsmodellen. Tabellen redovisar det förväntade sambandet, koefficienten, t-värdet och 

p-värdet för den huvudsakligen undersökta oberoende variabeln Andel kvinnor samt 

kontrollvariablerna Styrelsestorlek, Företagsstorlek, Tillgångsstruktur och Lönsamhet. 

Koefficienten beskriver hur skuldsättningsgraden förhåller sig till varje enskild variabel. P-

värdet beskriver den statistiska signifikansen. Ju längre ifrån 0 värdet på t-kvoten är, desto mer 

statistiskt signifikant är variabeln och ju lägre p-värdet är, desto mer statistiskt signifikant är 

variabeln (Pallant, 2007). Ett p-värde under 1% motsvarar stark statistisk signifikans, ett p-

värde under 5%, men över 1%,  motsvarar medelstark statistisk signifikans och ett p-värde 

under 10% men över 5% motsvarar svag statistisk signifikans. Allt över 10% anses statistiskt 

insignifikant. (Körner och Wahlgren, 2015) 

 

Vidare redovisas även förklaringsgrad och justerad förklaringsgrad för de två modellerna. För 

den fullständiga modellen är justerad förklaringsgrad 0,029 vilket är en relativt låg 

förklaringsgrad och som betyder att endast 2,9% av systematiska variationen i 

skuldsättningsgraden förklaras av de oberoende variablerna  i modellen. Den justerade 

förklaringsgraden är något lägre än den ursprungliga; en följd av att den tar hänsyn till antalet 

oberoende variabler. För den reducerade modellen är förklaringsgraden lägre (0,010 respektive 

0,005), vilket kan förklaras av att det endast består av en oberoende variabel. 
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Tabell 6. Regressionsresultat 
Regressionsanalys Förväntat 

samband 

Fullständig modell Reducerad modell 

Andel kvinnor - -2,199* 

(-1,661) 

-1,911 

(1,466) 

Styrelsestorlek - -0,163** 

(-1,984) 

 

Företagsstorlek + 0,271** 

(2,510) 

 

Tillgångsstruktur - -0,985* 

(-1,662) 

 

Lönsamhet - -1,254** 

(-2,051) 

 

Förklaringsgrad  0,052 0,010 

Justerad förklaringsgrad  0,029 0,005 

Antal observationer  213 213 

Regressionsresultat för den multipla respektive den reducerade modellen. Inom parenteserna presenteras 

respektive variabels t-värde och stjärnorna anger den statistiska signifikansnivån, där *=10%, **= 5 % och ***= 

1%. 

4.2.1 Andel kvinnor 

Inledningsvis visar den multipla regressionsmodellen på ett negativt samband mellan andelen 

kvinnliga styrelseledamöter och bolagets skuldsättningsgrad. Resultatet visar en 

regressionskoefficient på -2,199 och ett t-värde på -1,661; resultatet för andel kvinnor kan 

därför statistiskt säkerställas på 10% signifikansnivå. Regressionskoefficientens värde 

indikerar att en ökning av kvinnliga styrelseledamöter skulle minska skuldsättningsgraden. 

Värdet -2,199 kan därför visa på att en ökning av andelen kvinnliga styrelseledamöter med en 

procentenhet, skulle minska skuldsättningsgraden med motsvarande 2,199 procentenheter. 

Vidare visar den reducerade modellen en regressionskoefficient på -1,911, men med ett t-värde 

på 1,466, vilket motsvarar en signifikansnivå som överstiger 10%. Den reducerade modellen 

kan på så vis förbises eftersom den fullständiga multipla regressionsmodellen har statistiskt 

signifikanta resultat för andelen kvinnliga styrelseledamöter på 10% signifikansnivå, medan 
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den reducerade modellen saknar det. Dessutom är förklaringsgraden lägre för den reducerade 

modellen, vilket gör att den fullständiga kan anses mer lämplig. 

 

Det påvisade negativa sambandet innebär att med en större andel kvinnliga styrelseledamöter 

minskar skuldsättningsgraden hos företaget, vilket stämmer överens med studiens förväntade 

samband. Enligt den fullständiga modellen har andelen kvinnor en relativt stor påverkan på 

skuldsättningen, men signifikansnivån på 10% gör dock att resultatet är svagt statistiskt 

signifikant och endast kan betraktas som en indikation. Precis som tidigare forskning har lyft 

fram antyder resultatet också att det kan finnas en viss skillnad i riskattityden mellan män och 

kvinnor (Barber & Odean, 2001; Faccio et al., 2016; Martin et al., 2009).  

 

Kvinnliga styrelseledamöters negativa samband med skuldsättningsgrad kan däremot bero på 

andra faktorer än att kvinnor generellt sett skulle vara mer riskaversiva i sin natur. Ett skäl till 

varför kvinnliga styrelseledamöter visar på annorlunda riskpreferenser än sina manliga kolleger 

kan vara det som i folkmun kallas för glastakseffekten; nämligen att kvinnor har svårare att 

avancera trots lika hög kompetens som sina manliga kolleger (Morgan, 2006). Kvinnors 

begränsade representation och möjlighet till att avancera kan på så vis uppmuntra dem till att 

vara mer försiktiga i sina finansiella beslut för att inte sätta sitt förtroende på spel. Om kvinnor 

skulle få en mer naturlig och rättvis plats i näringslivet skulle resultatet kanske se annorlunda 

ut, givet att de då skulle ha större spelrum och lika förutsättningar som männen.  

 

Det går vidare att spekulera i frågan om kvinnliga styrelseledamöters negativa samband med 

skuldsättningsgrad är positivt eller negativt för företagen. Med hänsyn till Modigliani-Miller-

teoremet (1958) påverkar kvinnliga styrelseledamöter företagsvärdet negativt med sin inverkan 

på skuldsättningsgraden, eftersom teoremet förmedlar att företagsvärdet stiger med en ökad 

skuldandel; tack vare de skattemässiga fördelarna. Med detta i åtanke går det att argumentera 

för att det kan innebära negativa följder för företag med fler kvinnliga styrelseledamöter än 

andra. Enligt Pecking Order-teorin (Myers & Majluf, 1984) bör företag däremot inte finansiera 

sina tillgångar med skulder i första hand och på så vis går det att betrakta kvinnliga 

styrelseledamöters påverkan på skuldsättningsgraden positivt i viss bemärkelse. Pecking Order-

teorin (Myers & Majluf, 1984) betraktar informationsasymmetri mellan aktieägare, 

bolagsledning och andra intressenter som ett problem vid rangordning av finansiering av 

tillgångar. Kvinnor har däremot visat sig kunna påverka styrelsens effektivitet positivt, som kan 

överbrygga den informationsasymmetrin (Adams & Ferreira, 2007; Alves et al., 2015). På så 
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vis bekräftar resultatet detta, att kvinnor kan motverka den informationsasymmetrin och välja 

finansieringssätt som kan göra att alla intressenter har samma uppfattning av företagets värde.  

 

Oavsett hur man väljer att betrakta hur bolag finansierar sina tillgångar finns det mer att se på 

gällande det inflytande kvinnor har när de sitter i ledningsgrupper. Flertalet studier har 

nämligen funnit belägg för att kvinnor i stor utsträckning påverkar företagsprestation, socialt 

ansvarstagande, styrelsearbetets kvalitet och effektivitet positivt (Adams & Ferreira, 2009; 

Campbell & Minguez-Vera, 2008; Gustafsson 2012; Carter et al. 2003; Thorburn, 2013; 

Virtanen, 2012). Det finns således andra aspekter att ta hänsyn till när det handlar om kvinnors 

inflytande när de sitter i ledningsgrupper.  

4.2.2 Styrelsestorlek 

Regressionsanalysen visar ett negativt samband mellan styrelsestorlek och skuldsättningsgrad. 

I tabellen utläses en koefficient på -0,163 vilket innebär att om styrelsestorleken ökar med en 

person, minskar skuldsättningsgraden med 0,163 procentenheter. Variabeln visar en statistisk 

signifikansnivå på 5% med ett t-värde på -1,984. 

 

Det påvisade negativa sambandet som presenteras stämmer överens med studiens förväntade 

samband. Detta resultat kan tolkas gå i linje med Pathans (2009) tidigare studie om att en större 

styrelse innebär lägre risk, eftersom det ofta innebär fler regler och restriktioner och därmed 

lägre skuldsättningsgrad. Det bör dock tilläggas att en ökning med en person till en styrelse 

troligtvis gör stor skillnad på styrelsestorleken och en skuldsättningsgrad som minskar med 

0,163 procentenheter utgör troligtvis inte en anmärkningsvärd förändring på 

skuldsättningsgraden. 

4.3.3 Företagsstorlek 

Företagsstorlek har enligt regressionsresultatet ett positivt samband med skuldsättningsgrad, 

vilket också går i linje med det förväntade sambandet enligt tidigare litteratur. Variabeln visar 

också en statistisk signifikans på 5% nivå och ett t-värde på 2,510, vilket gör att den kan tolkas 

som signifikant. Vidare presenteras en regressionskoefficient på 0,271 och eftersom detta är en 

logaritmerad variabel innebär det att om företagsstorleken ökar med en procent, ökar även 

skuldsättningsgraden med 0,271 i absolut värde. För att få fram ett procentuellt resultat av 
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skuldsättningsgraden divideras koefficienten med 100, som leder fram till tolkningen att när 

företagsstorlek ökar med en procent ökar skuldsättningsgraden med 0,00271 procentenheter. 

 

Företagsstorleken i studien baseras på företagets totala tillgångar och det går därför att tydligt 

se att resultatet följer tidigare litteratur där Myers (2003) menar att ett större företag har lägre 

risk gällande belåning. Den lägre kreditrisken som tillkommer är en effekt av den minskade 

belåningskostnaden som ett större företag med högre värderade totala tillgångar leder till och i 

linje med Trade Off-teorin ger detta upphov till en högre skuldsättningsgrad (Myers, 2003), 

vilket även är detsamma som denna studies resultat. 

4.3.4 Tillgångsstruktur 

Tillgångsstruktur visar, i enlighet med vad som förväntats enligt litteraturen, ett negativt 

förhållande till skuldsättningsgrad. Regressionsanalysen visar att de observerade bolagens 

tillgångsstruktur har en regressionskoefficient på -0,985, ett t-värde på -1,662 och en 

signifikansnivå på 10%. Regressionskoefficienten indikerar att om tillgångsstrukturen ökar 

med en procentenhet, så skulle skuldsättningsgraden minska med 0,985 procentenheter.  

 

Det värde som tillgångsstrukturen antar säger oss hur stor andel av tillgångarna som är 

anläggnings- respektive omsättningstillgångar. Om värdet på tillgångsstrukturens variabel ökar, 

innebär det följaktligen att andelen anläggningstillgångar har ökat och skuldsättningsgraden 

minskar därför. Detta går i linje med vad litteraturen tidigare har föreslagit, eftersom Myers 

(2001) menar i anslutning till Trade Off-teorin att en större andel omsättningstillgångar innebär 

en högre kredit- och företagsrisk för företaget, eftersom omsättningstillgångar tappar sitt värde 

snabbare än anläggningstillgångar.  

4.3.5 Lönsamhet 

Resultatet av den multipla regressionsanalysen visar att lönsamhet har en regressionskoefficient 

med värdet -1,254, ett t-värde -2,051 och en signifikansnivå på 5%. Regressionskoefficienten 

visar att lönsamhet har ett negativt samband med skuldsättningsgraden, vilket stämmer överens 

med vad andra studier har föreslagit och således också denna studies förväntade samband. 

Resultatets regressionskoefficient för lönsamhet kan därför tolkas som att om lönsamheten ökar 

med en procentenhet, minskar skuldsättningsgraden med 1,254 procentenheter.  
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Tack vare det relativt låga p-värdet är det möjligt att dra generella slutsatser angående variabeln 

som är signifikant på 5% nivå. Det förväntade samt presenterade samband stämmer väl överens 

med Myers och Majlufs (1984) Pecking Order-teori och trots att teorin inte är tillämpbar i alla 

fall (Myers, 2001) verkar teorins grundläggande slutsats gälla för denna studie. Den deskriptiva 

statistiken i avsnittet innan (tabell 5) visade däremot att lönsamhet inte följer 

normalfördelningen vilket kan vara önskvärt i utförandet av en regressionsanalys. Variabeln är 

dock av strukturell karaktär och gäller ekonomi och i sådana fall hävdar Sundell (2012) att det 

är vanligt förekommande att alla variabler inte styrs av normalfördelningen och menar att dessa 

variabler vanligen blir förstärkta av sig själva.  
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5. Slutsats  
Studiens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan andel kvinnor i styrelser och 

skuldsättningsgraden hos företag noterade på Stockholmsbörsen. Med hjälp av studiens 

regressionsanalys visar resultatet att det finns en viss negativ korrelation mellan andelen 

kvinnliga styrelseledamöter och företagens skuldsättning. Resultatet förklarar inte motiven 

bakom sambandet, men kan förklaras med att kvinnor ofta betraktas som mer riskaversiva och 

eftersom risk har ett positivt samband med skuldsättningsgrad, påverkar det rimligtvis 

skuldsättningsgraden negativt. Förklaringar till resultatet går således att härleda till såväl 

riskteorier och teorier om ett företags val av kapitalstruktur, men andra faktorer kan också ha 

en avgörande påverkan på utfallet. Det kan bero på att kvinnor och män är annorlunda i sitt 

finansiella beteende på grund av naturliga skäl. Det kan också handla om att samhälleliga 

strukturer begränsar kvinnor från att ta riskabla finansiella beslut när de sitter på maktpositioner 

för att inte sätta sitt förtroende på spel och därför är mer riskaversiva. Detta eftersom det visat 

sig att kvinnor strukturellt sett har svårare att avancera i karriären än män; inte på grund av 

lägre kompetens eller sämre prestationsförmåga, utan snarare på grund av könsstereotypa 

fördomar och glastakseffekten. Resultatet går dessutom på delvis i linje med Pecking Order-

teorin, som hävdar att skulder inte bör väljas primärt vid finansiering av tillgångar, om företaget 

vill maximera företagsvärdet. Studiens kontrollvariabler företagsstorlek, styrelsestorlek, 

lönsamhet och tillgångsstruktur visar också på viss korrelation, både positiv och negativ, med 

skuldsättningsgraden och stämmer enligt resultatet överens med vad tidigare litteratur har 

föreslagit.  

5.1 Begränsningar och förslag till vidare forskning 
En huvudsaklig begränsning i denna studie är tidsaspekten. Studiens omfång har därför fått 

anpassas, med främsta hänsyn till att hinna säkerställa att studien är genomförbar inom den 

givna tidsramen. Om mer tid funnits för att utföra studien hade det varit intressant att utveckla 

den analyserade modellen. Övriga variabler skulle kunna inkluderas i modellen; förslagsvis 

huruvida en kvinnlig VD och/eller styrelseordförande påverkar kapitalstrukturen, eller om 

företagens valberedning hade kunnat ha annan effekt på resultatet. Utöver att inkludera andra 

variabler hade kvinnors förutsättningar och externa faktorer varit intressant att studera. Där 

hade förslagsvis socioekonomisk bakgrund, etnicitet och politisk åskådning hos kvinnor kunnat 

studeras. Med tanke på det faktum att denna studie baserades på Stockholmsbörsen under ett år 

hade det också varit intressant att se hur en liknande modell hade kunnat te sig på övriga 
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börsmarknader, exempelvis den amerikanska börsen. Att studera utvecklingen över flera år 

hade även varit intressant för denna studie, men eftersom lagförslaget om kvotering är så pass 

nytt så har svenska bolags styrelsesammansättning troligtvis inte hunnit påverkas till den grad 

att det gör skillnad. Detta är kanske därför intressant att undersöka närmare längre fram i tiden. 

Om en kvoteringslag skulle införas i Sverige skulle vidare forskning kunna skilja på åren innan 

och efter införandet av lagen och se om där föreligger en skillnad. 

 

Vidare begränsas studien i samband med datainsamlingen, eftersom vissa personnummer faller 

bort på grund av att de inte var svenska. Därför kan dessa personer inte sorteras efter 

könstillhörighet, varför ett visst antal företag fick exkluderas ur studien. Denna begränsning 

uppstod också till viss del på grund av tidsaspekten, eftersom mer tid potentiellt hade gett större 

möjligheter att uppsöka de berörda styrelseledamöterna manuellt. Det ger således upphov till 

att, givet ett större tidsspann, undersöka såväl fler företag som varje styrelseledamots 

könstillhörighet. 
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7. Bilagor 
Figur 7 

 
Histogram över frekvens för andelen kvinnliga styrelseledamöter. 
 

 

 

 

 

 

 

 


