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Förord	  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Mattias Hamberg för den hjälp och stöd du har givit 

oss under arbetets gång. Vi vill även tacka de opponenter som har tagit sig tid att läsa, ge 

värdefulla kommentarer och förslag på förbättringar. Detta har bidragit i stor utsträckning till 

kvaliteten av uppsatsen. 

 

Tack! 

 

Uppsala universitet 5 juni 2013 

 

 

 

 

 

Malin Egelstig    Simon Ekizean 	  
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	  Sammandrag	  

Sammansättningen i svenska börsnoterade bolags ledningsgrupper består till stor del av 

medelålders män med svensk härkomst. Mångfalden i dagens Sverige återspeglas därmed inte i 

näringslivets topp, vilket kan leda till negativa konsekvenser för både företag och samhället i 

stort. Med hjälp av en välkänd teori inom den strategiska forskningen, the upper echelon theory, 

och tidigare forskning inom området ämnar vi förklara samband mellan risknivån i företag och 

ledningsgruppens sammansättning i form av ålder och kön. Vi har genomfört en kvantitativ 

studie där vi samlat in data om 1991 ledningsgrupper, vilka tillsammans omfattar nästan 14 000 

observerade ledande befattningshavare. Den statistiska undersökningen har resulterat i att 

samband har anträffats mellan risken i företaget och ledningsgruppens sammansättning avseende 

både kön och ålder. Vi har dessutom funnit att branschen har en viss påverkan på vilka personer 

som ingår i ledningsgruppen.  

 

Nyckelord: Ledningsgrupp, Risk, Upper Echelon Theory, Mångfald 
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1.	  Inledning	  och	  problematisering	  

Hur kan det komma sig att det finns fler verkställande direktörer vid namn Johan i svenska 

börsnoterade bolag än det finns kvinnor på positionen (Jakobsson, 2013)? Att Sverige idag är ett 

av världens mest jämställda länder (Lucander, 2012), är inget som återspeglas i de ledande 

positionerna inom svenska storföretag där den typiska ledaren är en medelålders man med 

svensk härkomst (Granberg &Wallenholm, 2012).  

 

Enligt Granberg och Wallenholm (2012) bör rimligtvis de som ingår i ledningsgruppen i ett 

företag reflektera samhället i stort i avseende andelen kvinnor, etnisk bakgrund och i viss mån 

även ålder. De framhåller dessutom att ledningsgrupper bestående av personer med olika 

erfarenhet, egenskaper och synsätt kan bidra till att synergieffekter skapas som leder till 

framgång för hela organisationer. Mångfald inom företagsledningar kan således ses som en 

konkurrensfördel ur företags synvinkel och bör även vara önskvärt ur ett jämlik- och 

jämställdhetsperspektiv för samhället i stort. Lucander (2012) menar dock att det finns en barriär 

att ta sig över för personer som skiljer sig från den stereotypiska ledaren för att nå toppositioner 

inom svenska storföretag. En risk med detta är att värdefulla resurser går förlorade och att en 

ökad mångfald inom de svenska företagens ledningsgrupper därför kan vara avgörande för 

Sveriges framtida konkurrenskraft (Lucander, 2012).  

 

I nästan alla organisationer finns idag en ledningsgrupp som tillsammans med den verkställande 

direktören fattar beslut om hur företagets löpande förvaltning ska ske (Granberg & Wallenholm, 

2012). Forskare har genom studier kommit fram till att medlemmarna i ledningsgruppen 

tillsammans har ett större inflytande på hur företaget styrs, än vad den verkställande direktören 

på egen hand har (Hambrick & Mason, 1984; Papadakis & Barwise, 2002). Att det är hela 

ledningsgruppen som spelar en viktig roll i beslutsfattande om företagets framtid bekräftas även 

av Bantel och Jackson (1989) som menar att det är ledningsgruppen som fattar beslut rörande 

större investeringar och inte enbart den verkställande direktören. Ledningsgruppen kan av denna 

anledning ses som en av de viktigaste förklaringsfaktorerna till ett företags agerande.  
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Hambrick och Mason (1984) har framställt en känd modell inom den strategiska forskningen 

som förklarar att sammansättningen i ett företags högsta ledning kan anses återspegla företagets 

strategiska riktning och i förlängningen företagets resultat. Genom att studera demografiska 

faktorer hos ledningsgruppen är det möjligt att förklara eventuella samband mellan ledningen 

och företagets beteende. Kön och ålder hos ledningsgruppsmedlemmarna är två demografiska 

faktorer som i tidigare studier har visat sig kunna ha ett samband med företagets valda strategi 

(Hitt & Tyler, 1991; Wiersema & Bantel, 1992; Marlin et al., 2004). Även mångfalden inom 

ledningsgruppen kan enligt Hambrick och Mason (1984) påverka företagets strategi och resultat. 

Forskare, som Barta et al. (2012), har bland annat funnit bevis på att en ökad heterogenitet i form 

av att inkludera kvinnor i ett företags ledningsgrupp har en positiv inverkan på företagets 

resultat. Goll et al. (2001) har dessutom visat att ledningsgrupper med medlemmar som är jämna 

i ålder ofta presterar bättre än ledningsgrupper bestående av personer från olika åldersgrupper. 

  

Eftersom det finns bevis på att ledningsgruppens sammansättning kan påverka både företagets 

strategi och resultat kan är det troligt att även risken i företaget går att förutspås genom att se till 

individerna som ingår i företagsledningen. Risktagandet i ett företag är en del av den strategi som 

ett företag följer och påverkar därför i utsträckningen företagets resultat (Hambrick & Mason, 

1984). Ledningsgruppens sammansättning, i form av kön och ålder hos medlemmarna, har i 

tidigare forskning varit omdebatterat i frågan om hur dessa variabler förhåller sig till bland annat 

företagets risk (Hitt & Tyler, 1991). Inom den psykologiska forskningen har det framkommit att 

yngre personer anses vara mer riskbenägna (Vroom & Pahl, 1971) och att män i större 

utsträckning än kvinnor är villiga att ta risker (Borghans et al., 2009). Dock har undersökningar 

på riskbenägenheten hos personer i ledande positioner gett motstridiga resultat till den 

psykologiska forskningen. Forskare har funnit att högt uppsatta kvinnor i många fall inte följer 

samhällets stereotyper utan att de istället är lika riskbenägna som sina manliga kollegor eller i 

vissa fall till och med mer riskbenägna än män på ledande positioner (Edgehr, 2012). 

 

Risken i ett företag kan ta sig uttryck på många olika sätt, men när det gäller hur ledande 

befattningshavare kan påverka risken i företaget menar bland annat Blazenko (1987) och 

Hackbarth (2008) att riskbenägna ledare ofta väljer att finansiera projekt med skulder istället för 

eget kapital. Dessutom kan mängden likvida medel i företaget anses återspegla hur riskbenägen 
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ledningsgruppen är. En större mängd likvida medel i företaget kan enligt Bertrand och Schoar 

(2003) vara ett tecken på en ledningsgrupp med mindre riskbenägna medlemmar.  

 

Blazenko (1987) föreslår att investerare är medvetna om att olika ledare har olika preferenser när 

det kommer till risktagande, vilket påverkar deras investeringsbeslut. McMillan-Capehart et al. 

(2010) har funnit att investerare reagerar positivt på nyheter om ökad mångfald inom företags 

ledningsgrupper, vilket tyder på att intressenter till företag faktiskt lägger vikt vid vilka personer 

som ingår i företagsledningen vid sina investeringsbeslut.  

 

Det finns indikationer på att både företagens resultat och samhället i stort främjas av en ökad 

mångfald i ledningsgrupper och att även investerare anser att mångfald är något positivt. När det 

gäller hur sammansättningen i ledningsgruppen påverkar företagets risktagande verkar det dock 

inte finnas lika klara besked. Vi frågar oss därför hur sammansättningen av kvinnor, män, yngre 

och äldre i ledningsgruppen faktiskt förhåller sig till risken i företaget. 

	  

1.1	  Syfte	  

Syftet med undersökningen är att analysera om det finns ett samband mellan företags risknivå 

och företagsledningars sammansättning i form av ålder och kön hos ledningsgruppers 

medlemmar. 
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2.	  Teoretiskt	  ramverk	  

I detta kapitel redogör vi inledningsvis för ”the upper echelon theory” som ämnar förklara 

samband mellan högsta ledningsgruppens sammansättning och företags beteende. Vi förklarar 

sedan hur företagsrisk definieras i denna uppsats och fortsätter med vår hypotesframställning 

som grundar sig i tidigare forskning inom området. Till sist presenteras en alternativ förklaring 

där branschen kan anses påverka ledningsgruppens sammansättning.  

  

2.1	  Ledningsgruppens	  inverkan	  på	  företagets	  strategi	  

Upper echelon theory (UET) grundar sig i idén om att en organisation kan ses som en reflektion 

av dess högsta ledningsgrupp (Hambrick & Mason, 1984). Det här innebär att organisationens 

beteende och resultat till viss del påverkas av medlemmarna i ledningsgruppens bakomliggande 

värderingar och normer. UET förklarar detta genom att ledande befattningshavare agerar med 

utgångspunkt i sina personliga tolkningar av de strategiska situationer som de bemöter. Dessa 

personliga tolkningar är ett resultat av ledarnas erfarenhet, värderingar och personlighet, vilket 

innebär att en ledares agerande i huvudsak inte är rationellt eftersom deras beslut baseras på en 

subjektiv syn av verkligheten. För att förstå hur en organisation agerar och presterar är det 

därigenom av största vikt att ta hänsyn till de personliga uppfattningar av verkligheten som dess 

mest inflytelserika individer har. (Hambrick & Mason, 1984) 

 

I och med att det finns svårigheter med att studera och generalisera djupare psykologiska faktorer 

hos individer antar forskare som står bakom UET att värderingar och normer avspeglas i mer 

observerbara demografiska faktorer som till exempel studiebakgrund, ålder, funktionell 

bakgrund, social klass eller hur länge en individ har arbetat på företaget. För att förstå hur ett 

företag agerar kan en studie av ledningsgruppsmedlemmarnas demografiska faktorer göras, 

eftersom de antas vara sammankopplade med ledningsgruppens strategiska beslutsfattande. 

(Hambrick & Mason, 1984) 
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Enligt UET kan risken i ett företag följaktligen förklaras av hur risktagande företagets 

ledningsgruppsmedlemmar är (Hambrick & Mason, 1984). Andra forskare som till exempel 

Marlin et al. (2004) framhåller att kopplingen mellan ledningsgruppsmedlemmars attribut och 

företagets strategi har resulterat i att ledningsgruppsmedlemmar väljs för att passa ihop med 

företagets redan valda strategi. Detta resonemang förstärks av Thomas och Ramaswamy (1994) 

som menar att det är oklart om det är ledningsgruppen som bestämmer företagets strategiska 

riktning eller om det är företagets redan bestämda strategi som påverkar tillsättningen av de 

ledande befattningshavarna. Det kan då tänkas att en styrelse som är intresserad av att anta mer 

riskfyllda strategier väljer att tillsätta personer med mer riskfyllda karaktäristiska i sin 

ledningsgrupp. Det är därför väsentligt att företagets strategi passar ihop med 

ledningsgruppsmedlemmarnas egenskaper för att det inte ska uppstå divergens mellan 

ledningsgruppens mål och företagets strategi. (Thomas & Ramaswamy, 1994) 

 

2.2	  Företagets	  risktagande	  

Inom ekonomisk teori är risk ett centralt begrepp som i generella termer definieras som 

sannolikheten att framtida utfall avviker från förväntat utfall. Risk innebär således att resultatet 

av en handling kan bli både negativt eller positivt i förhållande till det resultat som förväntades. 

Dock finns det bevis på att ledare inte ser risk på samma sätt som den generella definitionen för 

risk föreslår. Ledare verkar istället endast se risk som sannolikheten att utfallet avviker negativt 

från det förväntade resultatet och inte positivt. Vid beslutsfattande bildar ledare därför ofta en 

godtycklig idé om huruvida utslaget kan leda till en negativ konsekvens för företaget och baserar 

sedan sitt beslut på hur stor förlusten i så fall skulle bli. (March & Shapira, 1987) 

 

Risken i ett företag kan ta sig uttryck på många olika sätt, men det är endast en del av risken som 

ledningsgruppsmedlemmarna faktiskt kan påverka. Hur företagets investeringar ska finansieras 

är till exempel ett beslut som ledningsgruppen i många fall fattar och som kan förknippas med 

olika nivåer av risk (Hackbarth, 2008). Graden av skulder i ett företag kan emellertid ha ett 

samband med ledningsgruppens riskaptit (ibid). Bertrand och Schoar (2003) menar i enlighet 

med detta att ledningsgruppsmedlemmarna kan påverka företagets kapitalstruktur och att de 
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dessutom kan influera företagets investeringsstrategi och organisationens strategi, som till 

exempel hur utgifter för forskning och marknadsföring ska distribueras.  

 

Vidare påstår Hackbarth (2008) att risktagande ledare väljer en finansieringsstrategi med en 

högre nivå av skulder. Riskbenägna chefer väljer ofta, i större utsträckning än mindre 

riskbenägna ledare, att finansiera projekt med skulder istället för eget kapital. Detta fenomen kan 

förklaras genom att finansiering med skulder ökar den totala risken för ägarna i företaget. Detta 

leder till att riskbenägna ledare därför väljer att finansiera sina investeringar med skulder för att 

signalera till ägarna att deras investeringsbeslut är av hög kvalitet. Om investeringarna blir 

lyckade kommer ägarna tjäna mer på att finansieringen har gjorts med lån, medan det skulle ha 

varit bättre med en finansiering med eget kapital om investeringen misslyckas. En riskbenägen 

ledare kommer därför finansiera sina investeringar med lån oavsett hur riskfylld investeringen är 

för att visa för ägarna att de tror att investeringen kommer bli lyckad. (Blazenko, 1987) 

 

Bertrand och Schoar (2003) föreslår dessutom att riskbenägenheten hos ledningen har ett 

samband med hur mycket likvida medel företaget har till förfogande. En större mängd likvida 

medel i ett företag kan ses som en säkerhet för att i framtiden kunna skydda sig mot oväntade 

utgifter (Larsson, 2008). Ledare som väljer att ha mindre likvida medel tillgängliga kan därför 

ses som mer riskbenägna. Sammanfattningsvis kan riskbenägna ledningsgrupper förväntas vara 

villigare att ta på sig mer skulder och hålla en mindre mängd likvida medel i företaget.  

 

2.3	  Hur	  förhåller	  sig	  ledningsgruppsmedlemmarnas	  ålder	  till	  risktagande?	  

Då Hambrick och Mason (1984) framställde teorin om att organisationen är en reflektion av dess 

ledningsgrupp kom de fram till att åldern på medlemmarna i ledningsgruppen kan ha en inverkan 

på företagets strategi. Det är främst hur riskfyllda strategierna i företaget är som kan associeras 

med åldern på ledningsgruppsmedlemmarna menar Wiersema och Bantel (1992). Ett argument 

för detta är att yngre personer kan antas vara mer riskbenägna än äldre personer och att en ung 

ledningsgrupp därför kan bidra till ökad risk i företaget (Hambrick & Mason, 1984). 

  

MacCrimmon och Wehrungs (1990) studie visar att äldre chefer undviker risker i större 

utsträckning än vad deras yngre motsvarigheter gör, vilket styrker teorin om att äldre personer är 
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mindre riskbenägna. Även Bertrand och Schoar (2003) menar att äldre generationers ledare är 

mer konservativa i sitt beslutsfattande och därmed mindre aggressiva. Goll et al. (2001) har 

undersökt om det finns ett negativt samband mellan medelåldern i ledningsgruppen och 

företagets prestation. De fann dock inget bevis på att deras hypotes var sann, utan det verkar 

snarare som att de fann ett motsatt samband. Det vill säga att en högre medelålder i 

ledningsgruppen kan ha ett samband med bättre företagsprestation. En möjlig förklaring kan här 

vara den ökade riskbenägenheten hos yngre chefer, eftersom risktagande hos ledningsgruppen 

påverkar företagets resultat (Hambrick & Mason, 1984; Mínguez-Vera & Martin, 2011). Utifrån 

ovanstående teori och tidigare forskning förväntar vi oss följande samband mellan 

ledningsgruppsmedlemmarnas ålder och risken i företaget: 

  

H1: Det finns ett negativt samband mellan ledningsgruppsmedlemmarnas ålder och risken i 

företaget. 
 

2.4	  Hur	  förhåller	  sig	  ledningsgruppsmedlemmarnas	  kön	  till	  risktagande?	  

En annan demografisk faktor hos ledningsgruppsmedlemmarna som kan påverka ett företags 

strategi är deras kön (Dezsö & Ross, 2012). Könet på ledningsgruppsmedlemmarna kan som 

tidigare nämnt påverka risken i företaget. Generell psykologisk forskning har bekräftat att 

kvinnor är mindre riskbenägna än män, men när det gäller kvinnor och män med ledande 

positioner verkar detta samband inte stämma (Borghans et al., 2009). 

  

Borghans et al. (2009) menar att riskbenägenheten snarare i praktiken har med sammanhanget att 

göra och att när det gäller exempelvis investeringsbeslut så är det ingen skillnad mellan könen 

utifrån riskattityd. I ledningssammanhang kan riskbenägenheten snarare relateras till erfarenhet, 

informationstillgång, ledarskapsstil eller formell ledarskapsutbildning än till vilket kön 

ledningsgruppsmedlemmarna har. Utifrån detta resonemang finns det således ingen skillnad i 

riskbenägenhet mellan kvinnor och män som innehar ledande positioner. Dessutom verkar det 

inte finnas någon skillnad i hur kvinnor och män med samma utbildning bidrar beslutsmässigt i 

en ledningsgrupp. (Johnson & Powell, 1994) 
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Stereotypbilden, att män skulle vara mer riskbenägna än kvinnor i sitt beslutsfattande, kan ha 

uppkommit i studier av personer utan ledande befattningar. I en sådan population är 

“management-utbildningen” minimal, vilket kan vara en förklaring till varför resultaten inte 

stämmer in på undersökningar av män och kvinnors riskbenägenhet inom ledningsgrupper, där 

betydligt fler har en högre utbildning. Den här stereotypbilden kan även vara en förklaring till 

varför kvinnor exkluderas från ledande positioner. (Johnson & Powell, 1994) 

  

Det finns en möjlighet i att stereotypbilden inte stämmer in på kvinnor i ledningsgrupper 

eftersom personer som innehar ledande befattningar oavsett kön anses vara mer riskbenägna än 

personer utan ledande positioner. Det krävs därigenom en viss nivå av riskbenägenhet för att 

lyckas ta sig till en topposition inom ett företag oavsett vilket kön personen har. (Gupta, 1984) 

Utifrån det framförda resonemanget förväntar vi oss därför följande: 

 

H2: Det finns inget samband mellan andelen kvinnor i ledningsgruppen och risken i företaget. 
  

2.5	  Hur	  förhåller	  sig	  mångfald	  i	  ledningsgruppen	  till	  risktagande?	  

Riskbeteendet kan även undersökas utifrån ett grupperspektiv, givet att det är hela 

ledningsgruppen som påverkar det strategiska beslutsfattandet och inte endast en person. 

Mínguez-Vera och Martin (2011) menar i detta fall att homogena grupper har färre barriärer i 

sina diskussioner, vilket medför att besluten blir av högre risk och mer aggressiva.  

 

Heterogena grupper innehåller i kontrast till homogena grupper personer med olika demografiska 

egenskaper, vilket kan indikera olika värderingar och normer hos individerna. Resultatet av detta 

kan leda till att gruppmedlemmarna har olika uppfattningsförmågor om verkligheten och att de 

på så sätt tillsammans kan fånga upp olika problem och möjligheter i organisationen. 

Heterogenitet i ledningsgruppen kan därför vara till fördel av flertalet anledningar, men när det 

gäller risktagande kan det tänkas att heterogenitet i ledningsgruppen leder till större försiktighet. 

(Hambrick & Mason, 1984) 

  

I en heterogen grupp bör följaktligen besluten bli mer välgrundade än i en homogen grupp, 

eftersom flera olika perspektiv tas i beaktning innan ett beslut fattas (Granberg & Wallenholm, 
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2012). Dock menar bland annat Amason (1996) att problem och konflikter kan uppstå då en 

heterogen grupp ska fatta beslut eftersom hänsyn ska tas till ett flertal olika viljor. Problematiken 

kring heterogena grupper kan då leda till att beslutsfattandet tar längre tid och därmed bör 

risktagandet minska. Begreppet ”grupp-tänkande” kan relateras till homogena grupper, vilket 

innebär att personerna inom en grupp fokuserar på att behålla konsensus inom gruppen istället 

för att framhålla sina egna åsikter, vilket kan påverka risktagandet hos gruppen. Ett företag med 

en heterogen ledningsgrupp bör således vara mindre risktagande än ett företag med en homogen 

ledningsgrupp. (Hambrick & Mason, 1984) 

  
Även om det enligt vissa forskare inte finns någon skillnad mellan män och kvinnors 

riskbenägenhet när det kommer till personer med ledande befattningar (Borghans, 2009; Johnson 

& Powell, 2004), kan det tänkas att när hänsyn tas till hela gruppen kan andra skillnader hos män 

och kvinnor spela in som påverkar gruppens risktagande (Syed & Murray, 2008). Att inkludera 

både kvinnor och män samt personer med olika ålder i ledningsgruppen kan då leda till en mer 

heterogen grupp som bidrar till att risktagandet blir lägre. Vi förväntar oss följaktligen 

sambanden: 

  

H3: Det finns ett positivt samband mellan en åldershomogen ledningsgrupp och risken i 

företaget. 
  

H4: Det finns ett positivt samband mellan en könshomogen ledningsgrupp och risken i företaget. 

 

2.6	  Branschens	  koppling	  till	  ledningsgruppens	  sammansättning	  

Det finns indikationer på att det inte är ledningsgruppens sammansättning som påverkar risken i 

företaget utan att sammansättning i ledningsgruppen snarare har att göra med vilken bransch 

företaget verkar inom . En möjlig förklaring till ledningsgruppens sammansättning skulle 

därigenom kunna vara att riskfyllda branscher i högre utsträckning än stabila branscher drar till 

sig ledare med hög riskaptit. (Hambrick & Mason, 1984) Tillväxt- eller innovationstakten i 

branschen skulle därigenom kunna vara en faktor som avgör om ledningsgruppen består av yngre 

eller äldre personer. I mer stabila branscher, där tillväxten och innovationstakten är 

långsammare, utgörs ledningsgruppen i större utsträckning av äldre personer medan yngre 
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personer dras till mer volatila branscher föreslår Hambrick och Mason (1984). McCarthy et al. 

(1987) menar dessutom att företag som verkar inom högteknologiska branscher kräver ledare 

som är mer risktagande för att lyckas i konkurrensen, medan det i mindre volatila branscher, som 

har funnits länge på marknaden, inte krävs lika stort risktagande hos ledningsgruppen i ett 

företag.  

 

Gällande andelen kvinnor i ledningsgruppen har Lucander (2012) uppmärksammat att det finns 

indikationer på att det finns faktorer i vissa branscher som har ett samband med 

sammansättningen i ledningsgruppen. I hennes rapport framkommer det att en högre andel 

kvinnor återfinns i ledningsgrupper som verkar inom branscher som traditionellt sett har varit 

kvinnodominerande. Exempelvis visar rapporten att ledningsgrupper i svenska företag under 

2012 inom läkemedelsbranschen, konsumentvaruindustrin samt tjänstesektorn bestod av en hög 

andel kvinnor i jämförelse med andra branscher.  
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3.	  Metod	  

I detta kapitel börjar vi med att förklara vilken metod vi har valt att använda i den här studien. 

Vi fortsätter sedan med ett avsnitt där tillvägagångssättet för datainsamling, urval och bortfall 

förklaras. Till sist presenteras studiens mått samt de statistiska modeller vi avser att använda i 

den statistiska analysen.  

3.1	  Val	  av	  metod	  

Undersökningen genomförs med hjälp av en kvantitativ studie av information som återfinns i 

företags årsredovisningar. En kvantitativ metod är att föredra vid deduktiv forskning eftersom 

det är ett effektivt sätt att samla in en stor mängd information på (Saunders et al. 2009). En 

kvantitativ metod möjliggör även för oss att testa våra hypoteser statistiskt för att undersöka om 

de samband vi förväntar oss mellan ledningsgruppens sammansättning och risken i företaget 

stämmer överens med verkligheten. 

  
En del tidigare forskning om ledningsgruppers samband med företags strategi har baserats på en 

kvantitativ metod, vilket är en anledning till att även vi har valt denna metod. Thomas och 

Ramaswamy (1994) undersökte till exempel kopplingen mellan sammansättningen av 

ledningsgruppsmedlemmar och företagets strategiska inriktning med hjälp av en kvantitativ 

metod. Även Song (1982) använde en kvantitativ metod för att undersöka sambandet mellan 

egenskaperna hos den verkställande direktören och företagets diversifieringsstrategi. 

  
Vi har med utgångspunkt i andra forskares studier valt att använda observerbara demografiska 

faktorer som metod för att studera samband mellan ledningsgruppens sammansättning och 

företagets risk. Enligt Hambrick och Mason (1984) finns det belägg för att använda 

demografiska faktorer för att studera individers beteende i allmänhet. De redogör i sin artikel för 

en mängd olika typer av studier som har använt denna metod där allt ifrån att förutspå 

värderingar hos ekonomistudenter till att undersöka engagemang på jobbet har kunnat förklaras 

av demografiska faktorer. Även marknadsföringsforskning använder demografiska faktorer för 

att förutspå konsumentbeteende (ibid). Inom den strategiska forskningen är det dessutom vanligt 
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att använda den här metoden för att undersöka organisationens beteende i relation till 

ledningsgruppens demografiska faktorer (Thomas & Ramaswamy, 1994; Song, 1982; Goll et al., 

2001).  

  

3.2	  Tillvägagångssätt	  

	  

3.2.1	  Datainsamling	  

Den information vi har använt för att ta fram de hypoteser som är av intresse att studera i denna 

undersökning har vi funnit genom att gå igenom artiklar och böcker inom området. Genom 

denna litteraturstudie har vi tagit fram relevanta teorier som kan förklara eventuella samband 

mellan ledningsgruppsmedlemmarnas kön och ålder och företagets riskbenägenhet. Vi har även 

analyserat tidigare forsknings resultat inom området som vi senare har baserat våra egna 

förväntningar på. 

 

Information om ledningsgruppsmedlemmarnas demografiska faktorer får vi fram genom att 

undersöka beskrivningar av ledningsgrupper i företags årsredovisningar. Även informationen om 

risken i företagen, det vill säga företagens kapitalstruktur och likviditet, har hämtats från 

årsredovisningar. 

 

3.2.2	  Urval	  

Studien har gjorts på samtliga företag som var noterade på Stockholmsbörsen under åren 2001-

2010, vilket resulterade i 2671 observerade årsredovisningar. Dessa observationer har valts ut 

genom ett icke-slumpmässigt urval, främst på grund av att de observerade företagen måste passa 

in på vår undersökning men även för att materialet var relativt lätt att samla in (Saunders et al. 

2009).  

 

Vi har valt att endast studera börsnoterade bolag av två anledningar. För det första är information 

om börsnoterade bolag oftast mer lättillgänglig än information om andra bolag. För det andra 

krävs det av bolag som börsnoteras att de är av en viss storlek (Nasdaq OMX, 2012), vilket kan 
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vara en förutsättning för att bolagen överhuvudtaget ska ha en ledningsgrupp. Enligt Granberg 

och Wallenholm (2012) har de flesta stora företag i Sverige idag en ledningsgrupp, vilket 

därigenom bör innebära ett minskat bortfall då vi väljer att studera stora och inte små företag.  

 

Utländska företag som är noterade på Stockholmsbörsen har uteslutits från vår undersökning, då 

vi endast vill undersöka svenska bolag. Anledningen till att vi endast vill undersöka svenska 

bolag är för att inga liknande studier tidigare har gjorts på om det finns ett samband mellan just 

svenska ledningsgruppers sammansättning och företags riskbenägenhet.  

 

Vi har valt att studera företag under en 10-årsperiod dels för att få ett tillräckligt stort antal 

observationer men även för att utjämna effekter av hög- och lågkonjunktur. Vi antar att 

kapitalstrukturen och företagets likvida medel kan ha ett samband med konjunkturen. En 

konjunkturcykel varar vanligtvis mellan 4-7 år (Swedbank, 2013), vilket innebär att vi genom att 

undersöka en 10-års period får med minst en konjunkturcykel.  

 

Vi har i likhet med Bertrand och Schoar (2003) valt att inte studera finansiella bolag eftersom 

finansiella företag ofta har en annorlunda kapitalstruktur och investeringsstrategi än bolag i andra 

branscher. Detta skulle kunna skapa en snedvridning i vår undersökning, vilket vi vill minimera 

effekterna av genom att exkludera bolag inom finansbranschen. Vi har dessutom valt att välja 

bort de bolag som redovisar färre än tre ledande befattningshavare, eftersom vi anser att färre än 

tre personer inte utgör en grupp. 

 

3.2.3	  Bortfall	  

Eftersom redovisning av ledningsgruppsmedlemmarnas kön och ålder är frivilligt för företag att 

lämna ut till dess intressenter genom årsredovisningar finns det en risk för bortfall i vår 

undersökning. Tabell 1 nedan visar att av vårt initiala urval på 2671 observationer föll 

sammanlagt 246 stycken bort på grund av att de inte har redovisat varken kön eller ålder hos 

ledningsgruppsmedlermmarna. Detta bör dock inte påverka resultaten av vår undersökning i 

någon nämnvärd betydelse eftersom studien likväl omfattar nästan 2000 observationer. 
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De fåtal bolag på Stockholmsbörsen som under åren 2001-2010 hade ett negativt eget kapital har 

vi även registrerat som bortfall eftersom skuldsättningsgraden, som vi använder som ett av våra 

riskmått, påverkas i allt för stor utsträckning av ett negativt eget kapital. Efter vårt urval och 

bortfallet vid insamlingen av materialet återstod 1991 observationer för undersökningen. Tabell 1 

visar sammanställning av studiens urval och bortfall.  

 

Tabell 1 - Studiens urval 
	   	  Total population på svenska börsen 2001-2010 

     
2671 

Observationer för utländska bolag, finansiella företag och negativt eget kapital 
 

-355 

Summa undersökta årsredovisningar 
   

2361 

Observationer för bolag med mindre än 3 redovisade ledande befattningshavare 
   

-79 

Ej redovisat ledande befattningshavare 
      

-201 

Ej redovisat ledande befattningshavares ålder 
     

-45 

Summa urval 
        

1991 
	  

	  
	  

3.3	  Studiens	  mått	  

	  

3.3.1	  Företagsrisk	  

Den beroende variabeln i vår undersökning utgörs av mått på risken i företaget. Vi har tidigare 

nämnt att företagets kapitalstruktur och likviditet kan associeras med risktagande.  

Kapitalstrukturen mäter vi genom nyckeltalet skuldsättningsgrad (Larsson, 2008). 

Skuldsättningsgraden beräknas genom att dividera företagets räntebärande skulder med eget 

kapital. Vi använder endast räntebärande skulder istället för totala skulder eftersom de 

räntebärande skulderna kan anses vara förknippade med högre risk. Likviditeten mäter vi genom 

att dividera kassan med företagets totala tillgångar och får då ett mått på hur stor andel av 

företagets totala tillgångar som utgörs av likvida medel. För att riskvariablerna ska anta en mer 

normal fördelning, har vi använt metoden ”winsorizing” för att minska effekterna av företag med 

extremt hög skuldsättningsgrad eller andel likvida medel. Extremvärden har vi definierat som de 
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observationer som antar ett värde på över tre standardavvikelser från medelvärdet. Dessa värden 

har vi därmed eliminerat och istället ersatt med värdet för observationen som befann sig närmast 

tre standardavvikelser från medelvärdet. 

 

Både skuldsättningsgraden och likviditeten kan påverkas av i vilken bransch ett företag verkar 

(Larsson, 2008). Dessutom kan det tänkas att våra riskmått har ett samband med den rådande 

konjunkturen i omvärlden. Efter den senaste finanskrisen minskade till exempel företagens 

låntagande (Veckans affärer, 2009) samtidigt som företagen började samla på sig mer likvida 

medel (Ernst & Young, 2013). För att dessa händelser, som står utanför ledningsgruppens 

kontroll, inte ska få en allt för stor effekt på vår undersökning har vi därför valt att justera våra 

riskmått genom att subtrahera medianen från respektive bransch och år från skuldsättningsgraden 

respektive likviditetsmåttet. Riskmåtten tolkar vi sedan som att en högre skuldsättningsgrad 

indikerar en högre risk medan en lägre likviditet är en indikation på högre risk i företaget. 

 

3.3.2	  Ledningsgruppen	  

Vi har definierat ledningsgruppen baserat på de personer som företag redovisar under rubriken 

ledning, ledningsgrupp eller ledande befattningshavare i sin årsredovisning. I vissa fall har 

företagen redovisat både en mindre ”operativ” ledningsgrupp samt en förlängd ledningsgrupp 

som endast sammanträder ett fåtal gånger per år. Vi har i dessa fall valt att endast samla in data 

om den mindre ”operativa” ledningsgruppen eftersom vi då antagit att det är dessa individer som 

har störst påverkan på företagets riskbenägenhet. Ledningsgruppens sammansättning är den 

variabel som antas förklara risken i företag och måtten för detta utgör således studiens 

förklarande variabler.  

 

3.3.2.1	  Medelålder	  

För att testa den första hypotesen använder vi medelåldern hos ledningsgruppsmedlemmarna för 

varje företagsår. Vi har genom vår undersökning av ledningsgrupper i årsredovisningar noterat 

åldern på samtliga ledningsgruppsmedlemmar och sedan beräknat medelåldern för varje 

ledningsgrupp. Andra forskare som till exempel Goll et al. (2001) har använt medelåldern som 

mått för att testa liknande hypoteser, vilken är en anledning till att även vi har valt detta mått. En 
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lägre medelålder ska alltså vara associerad med en högre skuldsättningsgrad eller en lägre 

likviditet för att hypotes 1 ska accepteras. 

 

3.3.2.2	  Andelen	  kvinnor	  

För att testa den andra hypotesen använder vi andelen kvinnor i ledningsgruppen som mått i 

likhet med Minguez-Vera och Martin (2011). Antalet kvinnor i varje ledningsgrupp har vi 

dividerat med det totala antalet ledningsgruppsmedlemmar för att få fram måttet. Om det visas 

ha ett samband med risken i företaget kan vi därigenom förkasta vår hypotes om att det inte finns 

någon skillnad mellan mäns och kvinnors riskbenägenhet i ledande positioner. 

  

3.3.2.3	  Homogenitet	  

För att testa den tredje hypotesen använder vi skillnaden mellan den äldsta och den yngsta 

medlemmen i varje ledningsgrupp som ett mått på hur homogen ledningsgruppen är. En lägre 

skillnad i ålder tolkar vi följaktligen som en mer homogen ledningsgrupp. Den tredje hypotesen 

accepteras om vi finner bevis på att en lägre skillnad i ålder inom ledningsgrupper har ett 

samband med en högre skuldsättningsgrad eller lägre andel likvida medel. 

 

Homogeniteten i den fjärde hypotesen mäter vi som den största andelen av det ena könet i 

ledningsgruppen. Variabeln kan anta ett värde mellan 0,5 och 1. När variabeln antar värdet ett för 

en ledningsgrupp är ledningsgruppen därigenom helt homogen medan värdet 0,5 indikerar den 

lägsta homogeniteten, det vill säga att gruppen består av lika många män som kvinnor. 

Hypotesen accepteras om ett positivt samband finns mellan variabeln och risken i företaget. 

 

3.3.3	  Kontrollvariabler	  

Det finns alltid en viss risk att det i verkligheten är andra variabler, än den som faktiskt 

undersöks, som påverkar den beroende variabeln. I vårt fall kan det således finnas andra 

karaktäristiska i företaget som har en kausal effekt på risken i företaget än just ledningsgruppens 

sammansättning. En kontrollvariabel bör dessutom inkluderas om det finns tecken på att den 

korrelerar med den oberoende variabeln som är i fokus i undersökningen. (Allison, 1999) Vi har 
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därför använt oss av ytterligare två variabler för att kontrollera om de ger någon effekt på vårt 

resultat. 

 

Våra kontrollvariabler utgörs av storleken på företaget samt storleken på ledningsgruppen. Det 

finns indikationer på att storleken på företaget påverkar risknivån och därför har vi valt att 

inkludera ett storleksmått som kontrollvariabel (Gander, 2012). Det kan även tänkas att större 

företag har en ökad påtryckning från utomstående intressenter av att ha en ökad mångfald i 

ledningsgruppen utifrån vad McMillan-Capenhart et al. (2010) har funnit om vikten av goda 

rapporter om mångfalden i företaget. Om det genom vår undersökning t.ex. visar sig att andelen 

kvinnor i ledningsgruppen samvarierar starkt med företagets storlek, kan vi inte utesluta att det är 

företagets storlek som egentligen påverkar risken i företaget och inte sammansättningen i 

ledningsgruppen. Måttet på företagets storlek som vi har använt är i likhet med Thomas och 

Ramaswamy (1994) företagets årliga omsättning som har logaritmerats för att värdena ska anta 

en högre grad av normalfördelning. Storleken på ledningsgruppen kan enligt Granberg och 

Wallenholm (2012) även påverka ledningsgruppens risktagande genom att en mindre 

ledningsgrupp kan fatta snabbare beslut vilket i sin tur kan leda till mer risktagande. Antalet 

ledningsgruppsmedlemmar har vi därför använt som vår andra kontrollvariabel. 

 

3.4	  Statistisk	  metod	  och	  modeller	  

För att testa våra hypoteser använder vi linjär regression som statistisk metod. Liknande 

forskning som har studerat ledningsgruppers sammansättnings påverkan på företagets strategi har 

använt sig av regressionsanalyser för att förklara samband utifrån flera variabler (se exempelvis: 

Hitt &Tyler, 1991; Wiersema & Bantel, 1992), vilket är en anledning till att även vi har valt 

denna metod.  

 

En enkel linjär regression tar endast hänsyn till en variabels påverkan på den beroende variabeln 

(Edling & Hedström, 2003). Vi tror dock, med utgångspunkt från tidigare studier, att risken i 

företaget inte endast beror på ledningsgruppens sammansättning av kön eller ålder utan att det 

även finns andra variabler som kan tänkas påverka risken i företaget. Därför är multipel 

regression en lämplig metod eftersom vi då kan inkludera de kontrollvariabler vi tror kan ha en 
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effekt på den beroende variabeln (Saunders et al. 2009). En viktig anledning till att använda 

denna metod är att varje oberoende variabels inverkan på den beroende variabeln kan urskiljas 

(Edling & Hedström,  2003). De förklarande variablerna visas som !! och !! i den generella 

formeln för en multipel regressionsekvation: 

! = ! + !!!! + !!!! +⋯+ ! 

där Y beror på !!, !!… samt en rest, !, som står för den del av Y som inte kan förklaras av de 

oberoende variablerna i modellen (Eliasson, 2006).  

 

När vi har genomfört våra multipla regressionsanalyser kan vi även kontrollera hur sambandet 

mellan variablerna ser ut. Problem med så kallad multikollinearitet kan uppstå om två eller flera 

förklarande variabler korrelerar i hög grad med varandra (Allison, 1999). Vi kommer av denna 

anledning testa hur våra olika förklarande variabler korrelerar med varandra. 

 

Nedan presenteras de regressionsmodeller vi använder för att testa våra hypoteser: 

 

H1 - Åldersmodeller:  

!"#!!"#$%&' = ! + !!  !"#"$å!"#$ + !!  !"#$%&!!ö! +   !!!"#$%&!!"#$$ + ! 

!"#!!"#$"% = ! + !!  !"#"$å!"#$ + !!  !"#$%&!!ö! +   !!!"#$%&!!"#$$ + ! 

 

H2 - Könsmodeller:   

!"#!!"#$%&' = ! + !!  !"#$!!"#$$%& + !!  !"#$%&!!ö! +   !!!"#$%&!!"#$$ + ! 

!"#!!"#$"% = ! + !!  !"#$!!"#$$%& + !!  !"#$%&!!ö! +   !!!"#$%&!!"#$$ + ! 

 

H3 - Åldershomogenitetsmodeller: 

!"#!!"#$%&' = ! + !!  !"#"$%&'(%!å!"#$ + !!  !"#$%&!!ö! +   !!!"#$%&!!"#$$ + ! 

!"#!!"#$"% = ! + !!  !"#"$%&'(%!å!"#$ + !!  !"#$%&!!ö! +   !!!"#$%&!!"#$$ + ! 

 

H4 – Könshomogenitetsmodeller: 

!"#!!"#$%&' = ! + !!  !"#"$%&'(%!!ö! + !!  !"#$%&!!ö! +   !!!"#$%&!!"#$$ + ! 

!"#!!"#$"% = ! + !!  !"#"$%&'(%!!ö! + !!  !"#$%&!!ö! +   !!!"#$%&!!"#$$ + ! 
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Testmodeller:  

!"#!!"#$%&' = ! + !!  !"#$%&!!ö! +   !!!"#$%&!!"#$$ + ! 

!"#!!"#$"% = ! + !!    !"#$%&!!ö! +   !!!"#$%&!!"#$$ + ! 

 

Testmodellerna används för att undersöka hur stor förklaringsgrad kontrollvariablerna har på 

våra riskmått. En jämförelse kan därefter göras mellan de justerade R2-värdena för 

testmodellerna och de övriga modellerna, vilket ger en bild av hur stor effekt utöver 

kontrollvariablernas förklaringsgrad som våra oberoende variabler har på riskmåtten.   

 

 

För att vi ska kunna dra några slutsatser utifrån våra modellers resultat krävs det en viss statistisk 

signifikans för att kunna förlita sig på att resultaten inte har uppkommit av en slump. Vanligtvis 

räcker det med att testa hypoteserna på 5 % -nivån för att kunna anta att hypotesen är sann, vilket 

är anledningen till att även vi har valt att använda 5 % -nivån vid våra hypotestest. Detta innebär 

att om p-värdet < 0,05 har vi nått ett statistiskt signifikant resultat som visas med en stjärna (*). 

Dock är en lägre signifikansnivå alltid att föredra eftersom det indikerar ett säkrare samband. Vi 

kommer därför även att visa signifikansnivåer på 1%-nivån med två stjärna (**) och p-värden 

som är mindre än 0,001 med tre stjärnor (***). (Eliasson, 2006) 

Tabell 2 - Definitioner av modellernas variabler 

Beroende variabler  
!"#!!"#$%&' Skuldsättningsgrad  

!"#!!"#$"% Kassa/totala tillgångar 

Förklarande variabler  

!"#"$å!"#$ Medelålder hos ledningsgruppen 

!"#$%!"#$$%& Andelen kvinnor i ledningsgruppen 

!"#"$%&'(%!å!"#$ Skillnaden mellan den äldsta och yngsta i ledningsgruppen 

!"#"$%&'(%!!ö! Högsta andel av ett kön i ledningsgruppen  

Kontrollvariabler  
!"#$%&!!ö! Företagsstorlek (omsättning) 
!"#$%&!!"#$$ Antalet ledningsgruppsmedlemmar 
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4.	  Empiriskt	  resultat	  

Kapitlet inleds med en förklaring av den beskrivande statistiken för våra variabler för att sedan 

presentera hur köns- och åldersfördelningen såg ut i olika branscher under åren 2001-2010. Vi 

redogör även för resultaten av våra regressionsanalyser och de statistiska samband som vi har 

fastställt. 
	  

4.1	  Beskrivande	  Statistik	  

Tabell 3 på sida 26 består av en sammanställning av den beskrivande statistiken för de variabler 

som vi använder i vår statistiska analys. Tabellen förtydligar vilket material våra resultat bygger 

på. Vid läsandet av tabellen bör det återigen påpekas att variablerna skuldsättningsgrad, likviditet 

och storleken på företaget (omsättning) har anpassats för att passa vår undersökning. Att 

omsättningen för vissa företag till exempel är negativ i tabellen är därigenom ett resultat av att vi 

har logaritmerat värdena och återspeglar därför inte företagets verkliga omsättning. 

 

Tabell 3 visar att medelåldern i svenska börsnoterade bolags ledningsgrupper mellan åren 2001-

2010 var 48,6 år. Den lägsta medelåldern i ett företags ledningsgrupp var 31,4 år medan den 

högsta var 58,6 år. Medelåldern i ledningsgrupperna tycks vara relativt jämnt fördelad utifrån 

kvartilernas placering i förhållande till det lägsta och det högsta värdet. Tabellen visar dessutom 

att i genomsnitt skiljer sig åldern mellan den äldsta och den yngsta medlemmen i en 

ledningsgrupp med 17,4 år. Homogeniteten i ålder skiljer sig dock stort mellan olika 

ledningsgrupper då det finns de ledningsgrupper där alla medlemmar är lika gamla medan den 

största skillnaden i ålder är 51 år mellan den äldsta och den yngsta medlemmen i en 

ledningsgrupp. 

 

En annan intressant aspekt av informationen i tabell 3 är fördelningen av andelen kvinnor inom 

ledningsgrupperna. Medelvärdet för andelen kvinnor inom samtliga ledningsgrupper är 12 

procent. Det kan även konstateras att 75 procent av ledningsgrupperna har 20 procent eller färre 

kvinnor i ledningsgruppen. Nära kopplat till detta är att de flesta ledningsgrupper är homogena 

när det kommer till könet på ledningsgruppsmedlemmarna. Över 25 procent av 
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ledningsgrupperna består av personer med samma kön. Ingen av ledningsgrupperna som är helt 

könshomogena består dock av endast kvinnor.  

 

Tabell 3 - Beskrivande statistik för urvalet 

Variabel N Medel Std. av Min Q1 Median Q3 Max 

!"#!!"#$%&' 1991 0,18 0,71 -2,10 -0,13 0,0 0,34 5,88 

!"#!!"#$"% 1991 0,04 0,16 -0,45 -0,04 0,0 0,07 0,82 

!"#"$å!"#$ 1991 46,76 4,35 31,43 43,75 46,89 50 58,6 

!"#$%!"#$$%& 1991 0,12 0,14 0,0 0,0 0,1 0,2 0,88 

!"#"$%&'(%!å!"#$ 1991 17,4 6,62 0,0 13,0 17,0 22,0 51,0 

!"#"$%&'(%!!ö! 1991 0,88 0,13 0,5 0,8 0,9 1,0 1,0 

!"#$%&!!ö! 1991 3,08 0,91 -0,7 2,53 3,07 3,6 5,48 

!"#$%&!!"#$$ 1991 7 3 3 5 6 9 22 

 

 

Tabell 4 visar hur fördelningen av våra variabler förhåller sig till en perfekt normalfördelning. 

Skuldsättningsgraden är den variabel som är längst ifrån en normalfördelning trots att vi har 

behandlat datan med tekniken ”winsorizing” för att få bort effekten av extremvärden. 

Förklaringen ligger troligtvis i att redovisningsdata sällan är normalfördelad, vilket leder till 

skuldsättningsgradens, och till viss del även likviditetsmåttets, höga skewness och kurtosis.  

Måtten på ledningsgruppens sammansättning samt våra kontrollvariabler ligger närmre 

normalfördelning eftersom deras värden för skewness och kutosis inte är så långt ifrån noll. 
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Tabell 4 - Normalfördelning 

Variabel Skewness Kurtosis 

!"#!!"#$%&' 3,12 17,85 

!"#!!"#$"% 1,59 4,44 

!"#"$å!"#$ -0,17 -0,43 

!"#$%!"#$$%& 1,23 1,67 

!"#"$%&'(%!å!"#$	   0,32 0,42 

!"#"$%&'(%!!ö! -0,89 0,01 

!"#$%&!!ö! -0,07 0,57 

!"#$%&!!"#$$ 1,08 1,21 

 

Vår undersökning visar att det finns en viss skillnad mellan olika branscher vad gäller andelen 

kvinnor i ledningsgruppen och medelåldern på ledningsgruppsmedlemmarna. Resultaten 

presenterar vi i tabell 6 och diagram 1. För att förtydliga hur branschindelningen ser ut för vårt 

datamaterial följer först tabell 5. De 15 branschernas har här delats in under tre sektorer; 

tillverkning, handel och tjänster som kan utläsas ur tabellen. 

 

Tabell 5 - Branschindelning 

1. Tillverkning 2. Handel 

  10. Industriella konglomerat 21. Industriell handel 

11. Industriorienterad produktion 22. Konsument handel 

12. Konsumentorienterad produktion 

   13. Utveckling av produkter 3. Tjänster 

 (där ingen produktion finns idag) 31. Konsultverksamhet (ej IT) 

14. Råvaror, inkl prospektering 32. IT-relaterade tjänster 

15. Läkemedel, bioteknik & medicinsk teknik 33. Transporter 

 16. Kemiska processer 34. Andra tjänster 

 17. Byggorienterad produktion 

   18. Övrig produktion 
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Tabell 6 visar de tre branscher med högst respektive lägst andel kvinnor i ledningsgruppen av de 

15 branscher som vi har undersökt. Anmärkningsvärt är att branschen med högst andel kvinnor i 

ledningsgruppen, konsumenthandelsbranschen, och en av branscherna med lägst andel kvinnor i 

ledningen, industriell handel, båda ligger inom handelssektorn.  

	  

Tabell 6 - Könsfördelningen i olika branscher 

Bransch 

 

Andel kvinnor 

22. Konsumenthandel 21,6% 

15. Läkemedel, bioteknik & medicinsk teknik 19,5% 

34. Andra tjänster 

 

17,7% 

   10. Industriella konglomerat 5,6% 

21. Industriell handel 4,9% 

16. Kemiska processer 3,6% 

 

 

Diagram 1 visar medelåldern i ledningsgrupperna fördelat på de 15 olika branscherna. Lägst 

medelålder har ledningsgrupper inom branschen utveckling av produkter (där ingen produktion 

finns idag). Även ledningsgrupperna inom branscherna IT-relaterade tjänster och andra tjänster 

har en låg medelålder i relation till övriga branscher. Högst medelålder i ledningsgruppen har 

företag inom branschen transporter inom tjänstesektorn. Även byggorienterad produktion och 

råvarubranschen karaktäriseras av ledningsgrupper med äldre medelålder. 
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4.2	  Resultat	  av	  multipel	  regressionsanalys	  

I tabell 7 och 8 presenteras resultaten av våra regressionsanalyser. I tabell 7 har 

skuldsättningsgraden använts som beroende variabel och i tabell 8 utgörs den beroende variabeln 

av likviditetsmåttet. 

 

I samtliga modeller har kontrollvariablerna företagets storlek och storleken på ledningsgruppen 

använts för att hålla effekterna av dessa konstanta i regressionsanalyserna. Dock kan det verka 

underligt vid tolkning av resultaten att storleken på företaget har ett positivt samband med risken 

i företaget medan storleken på ledningsgruppen har ett negativt samband som i vissa fall inte är 

signifikant. Vi genomförde därför en korrelationsanalys mellan storleken på företaget och 

storleken på ledningsgruppen och fick en korrelationskoefficienten på 0,377 med tvåstjärnig 

statistisk signifikans. Resultatet är vad vi kunde förvänta oss eftersom större företag vanligtvis 

har fler ledningsgruppmedlemmar. Det är troligtvis på grund av denna korrelation mellan 

kontrollvariablerna som den enas förklaringsvärde ”slukas upp” av effekten från den andra. Detta 

medför att variablerna får motsatt tecken i regressionsanalyserna, vilket visas i både tabell 7 och 

8. Eftersom vi tror att både storleken på företaget och storleken på ledningsgruppen har en 

betydande inverkan på regressionsanalysen har vi trots detta beslutat att bevara båda variablerna. 

43	  
44	  
45	  
46	  
47	  
48	  
49	  
50	  
51	  

Diagram 1 - Medelålder per bransch 
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Tabell 7 illustrerar att det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan medelåldern i 

ledningsgruppen och företagets skuldsättningsgrad. Även Tabell 8 visar att det inte finns något 

statistiskt signifikant samband mellan ledningsgruppens medelålder och företagets likvida medel. 

Att betakoefficienten för medelåldern i båda fallen är noll beror på att medelåldern mäts i 

betydligt högre skala än både skuldsättningsgraden och kassan i förhållande till totala tillgångar. 

Den är alltså troligtvis inte noll i verkligheten, utan det beror på att alla decimaler inte visas i 

våra tabeller. Eftersom vi inte har funnit något statistiskt signifikant samband spelar dock 

storleken och riktningen på betakoefficienten ingen roll för utfallet av vår regressionsanalys. 

Resultaten leder till att vi inte kan acceptera hypotes 1 eftersom vi inte har funnit något statistiskt 

signifikant samband. 

	  

Ur tabell 7 kan även utläsas att sambandet mellan andelen kvinnor i ledningsgruppen och 

företagets skuldsättningsgrad är negativt. Fler kvinnor i ledningsgruppen leder följaktligen till en 

lägre skuldsättningsgrad. Dock är sambandet inte statistiskt signifikant, vilket leder till att 

resultatet inte kan leda till att vi accepterar hypotes 2. Ett trestjärnigt statistiskt signifikant 

samband har emellertid påträffats mellan andelen kvinnor i ledningsgruppen och de likvida 

medlen i företaget, vilket kan utläsas ur tabell 8. Sambandet är positivt (0,116) vilket indikerar 

att fler kvinnor i ledningsgruppen bidrar till en minskad risk i företaget. Således finns ett 

statistiskt samband mellan andelen kvinnor i ledningsgruppen och risken i företaget, vilket leder 

till att vi förkastar hypotes 2. 

	  

När det kommer till sambandet mellan homogeniteten i ålder hos ledningsgruppsmedlemmarna 

och risken i företaget visar tabell 7 att ett statistiskt signifikant samband på 5-% nivån har 

anträffats. En ökad homogenitet i ålder har alltså ett samband med ökad risk i form av en högre 

skuldsättningsgrad i företaget. Betakoefficienten verkar vara låg (-0,005), men eftersom 

skillnaden i ålder i ledningsgruppen mäts i betydligt högre storleksförhållande än 

skuldsättningsgraden kan vi anta att det finns en påverkan som är större än noll. På dessa grunder 

accepteras hypotes 3. Däremot påvisar tabell 8 att det inte finns något statistiskt signifikant 

samband mellan homogeniteten i ålder i ledningsgruppen och andelen likvida medel. Eftersom 
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resultaten visar att homogeniteten i ålder kan påverka ett av våra riskmått, står vi kvar vid att 

hypotes 3 accepteras. 

	  

Både tabell 7 och 8 visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan 

könshomogeniteten i ledningsgruppen och risken i företaget. Ett positivt tvåstjärnigt samband 

med en koefficient på 0,348 har påvisats mellan skuldsättingsgraden och homogeniteten i kön i 

ledningsgruppen, vilket står i linje med hypotes 4. Även det negativa trestjärniga sambandet, som 

presenteras i tabell 8, mellan andelen likvida medel och könshomogeniteten i ledningsgruppen (-

0,138) bekräftar hypotes 4. På dessa grunder accepterar vi hypotes 4 och kan därmed konstatera 

att det finns ett statistiskt samband mellan homogeniteten i kön i ledningsgruppen och risken i 

företaget. Vid en jämförelse av R2-värdet för modell 4 i förhållande till testmodellen och de 

övriga modellernas R2-värde kan vi utläsa att homogeniteten i kön har den starkaste 

förklaringsgraden av de oberoende variablerna. 

	  

Tabell 7 - Beroende variabel: skuldsättningsgrad 
Variabel För. tecken Testmodell Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

!"#"$å!"#$ -  0,000    

!"#$%!"#$$%&    -0,170   

!"#"$%&'(%!å!"#$ -    -0,005*  

!"#"$%&'(%!!ö! +     0,348** 

!"#$%&!!ö!  0,083*** 0,082*** 0,079*** 0,079*** 0,075*** 

!"#$%&!!"#$$  -0,011 -0,011 -0,009 -0,006 -0,007 

Justerad R2  0,009 0,008 0,010 0,011 0,012 

Värdena anger betakoefficienten för varje variabel och stjärnorna anger signifikansnivån. Förv. tecken 

anger den förväntade riktningen på det eventuella sambandet utifrån våra hypoteser. 
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Tabell 8 - Beroende variabel: Kassa/Totala Tillgångar 
Variabel Förv. tecken Testmodell Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

!"#"$å!"#$ +  0,000    

!"#$%!"#$$%&    0,116***   

!"#"$%&'(%!å!"#$ +    -0,001  

!"#"$%&'(%!!ö! -     -0,138*** 

!"#$%&!!ö!  -0,061*** -0,062*** -0,058*** -0,062*** -0,058*** 

!"#$%&!!"#$$  0,004** 0,004** 0,003* 0,005*** 0,003* 

Justerad R2  0,110 0,109 0,120 0,112 0,121 

Värdena anger betakoefficienten för varje variabel och stjärnorna anger signifikansnivån. Förv. tecken 

anger den förväntade riktningen på det eventuella sambandet utifrån våra hypoteser. 

 

5.	  Diskussion	  

Kapitlet utgörs av en diskussion kring resultatet av vår empiriska undersökning. Utfallet kommer 

att förklaras med hjälp av de teorier och tidigare forskning som presenterats under kapitel 2. 

 

5.1	  Samband	  mellan	  åldern	  i	  ledningsgruppen	  och	  risken	  i	  företaget	  

Studien visar att det inte finns något signifikant samband mellan medelåldern i ledningsgruppen 

och risken i företaget. Detta står i kontrast till tidigare studier och teorier eftersom dessa har 

påvisat att yngre personer är mer riskbenägna än äldre personer (Hambrick & Mason, 1984; 

Wiersema & Bantel, 1992). En anledning till att något statistiskt signifikant samband inte har 

påträffats kan vara att medelåldern har ett samband med en annan typ av risk i företag än 

storleken på skulderna i företaget eller andelen likvida medel.  

 

En möjlig förklaring kan istället vara att sambandet mellan åldern på medlemmarna i 

ledningsgruppen ligger i risken i branschen företaget verkar inom. Diagram 1 visar exempelvis 

att yngre ledningsgruppsmedlemmar återfinns i branscher som karaktäriseras av hög risk, vilket 

överensstämmer med vad Hambrick och Mason (1984) samt McCarthy et al. (1987) föreslår. 

Branschen för utveckling av produkter kan på många sätt ses som en volatil bransch med hög 
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innovationstakt vilket förmodligen är förklaringen till varför det är branschen med yngst 

medelålder bland ledningsgrupperna. Även IT-relaterade tjänster och till viss del andra tjänster är 

relativt nya branscher som ännu inte har uppnått mognadsstadiet och därför krävs det 

ledningsgrupper som är villiga att ta risker (McCarthy et al., 1987). Detta resonemang stärks 

även av att vi har funnit att företag med hög medelålder i ledningsgruppen återfinns i 

branscherna transporter, byggorienterad produktion och råvarubranschen, vilket är relativt 

mogna branscher där det kan tänkas att det inte krävs risktagande ledningsgrupper för att 

företagen ska överleva på marknaden (Hambrick & Mason, 1984; McCarthy et al., 1987). 

	  

5.2	  Samband	  mellan	  andelen	  kvinnor	  i	  ledningsgruppen	  och	  risken	  i	  företaget	  

I motsats till vår förväntning finns det enligt våra resultat ett samband mellan andelen kvinnor 

och en lägre risk i företaget. Detta kan tolkas som att den stereotypiska bilden av kvinnor som 

mindre riskbenägna även stämmer in på ledningsgruppsmedlemmar (Borghans et al. 2009). Att 

kvinnor i ledningsgrupper skulle vara lika riskbenägna som män med ledande positioner kan 

därigenom inte vara en teori som stämmer när risken i företaget definieras som hög 

skuldsättningsgrad eller låga nivåer av likvida medel. Gupta (1984) menar att alla med ledande 

positioner är riskbenägna, vilket vi i utgångsläget tolkade som att kön inte är lika avgörande vid 

beaktning av hur riskbenägen en person är. Det kan tänkas att detta stämmer när jämförelser görs 

mellan personer på olika nivåer i ett företag men enligt vårt resultat verkar det fortfarande finnas 

en relativ skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor i toppledningen.  

 

Det finns emellertid en risk i att vårt funna samband är ett resultat av en överlappning av 

undersökningen av vår fjärde hypotes, där vi funnit att homogeniteten i kön är en signifikant 

bidragande faktor till ökad risk i företag. Måttet vi har använt för att mäta andelen kvinnor och 

måttet som använts för att mäta homogeniteten i kön är starkt korrelerade med varandra och det 

är därför svårt att veta vad den egentliga anledningen till risken i företaget är. Genom att jämföra 

betavärdet för andelen kvinnor (0,116) med betavärdet för könshomogenitetsvariabeln (-0,138), 

som återfinns i tabell 8, i relation till likviditetsmåttet, kan det konstateras att homogenitetsmåttet 

har en starkare påverkan på andelen likvida medel än vad andelen kvinnor har. 

Homogenitetsmåttet har dessutom ett statistiskt signifikant samband med skuldsättningsgraden, 
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vilket styrker resonemanget om att det är homogeniteten i kön och inte andelen kvinnor som 

förklarar risken i företaget. Detta innebär att sambandet mellan andelen kvinnor i 

ledningsgrupper och risken i företaget kan vara ett så kallat nonsenssamband, det vill säga att det 

i verkligheten inte finns någon kausal effekt mellan variablerna. En annan förklaring till att det 

kan finnas ett falskt samband mellan andelen kvinnor och risken i företaget är att det egentligen 

är bakomliggande faktorer såsom exempelvis erfarenheten hos personen och inte könet i sig som 

förklarar riskbenägenheten (Johnson & Powell, 1994). Om det i så fall finns ett samband mellan 

könet och erfarenheten skulle det uppstå ett nonsenssamband när vi undersöker samvarians 

mellan andelen kvinnor och risken i företaget. 

 

I vår beskrivande statistik kan vi utläsa att andelen kvinnor i ledningsgrupper skiljer sig åt 

markant mellan olika branscher, vilket stämmer överens med vad Lucanders (2012) rapport även 

visar. Det verkar dock som att andelen kvinnor i en ledningsgrupp inte har med risken i 

branschen att göra utan att det snarare har med hur tolerant branschen traditionellt sett har varit 

mot kvinnor. Vi har liksom Lucander (2012) funnit att högst andel kvinnor finns i branscherna 

konsumenthandel och läkemedelsbranschen som i historien har varit relativt kvinnodominerande 

yrken.  

	  

5.3	  Samband	  mellan	  åldershomogeniteten	  i	  ledningsgruppen	  och	  risken	  i	  företaget	  

I kontrast till resultaten från föregående hypotesprövning där vi endast fann ett samband med den 

beroende variabeln likvida medel får vi här istället ett signifikant samband med 

skuldsättningsgraden. Utfallet av vår undersökning kan förklaras av att en ledningsgrupp med 

jämnare ålder tar snabbare och mer aggressiva beslut (Minguez-Vera & Martin, 2011), vilket är 

anledningen till att de väljer en mer osäker finansieringsstrategi med en högre nivå av skulder 

(Hackbarth, 2008). En annan möjlig förklaring kan vara att eftersom risk i ett företag kan ta sig 

uttryck på många sätt kan olika demografiska faktorer hos ledningsgruppen därför påverka olika 

typer av risk. En tolkning av vårt resultat, att homogeniteten i ålder i ledningsgruppen kan 

påverka företagets skuldsättningsgrad och inte andelen likvida medel, kan därför ha med hur risk 

mäts att göra.  
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5.4	  Samband	  mellan	  könhomogeniteten	  i	  ledningsgruppen	  och	  risken	  i	  företaget	  

Den hypotes vi med störst säkerhet kan acceptera är sambandet mellan homogeniteten i kön och 

risken i företaget. En tolkning av detta kan vara att den sammansättningen av 

ledningsgruppsmedlemmar som bidrar till störst risktagande är homogeniteten i kön. Resultatet 

stämmer här överens med de teorier vi redogjort för vid hypotesframställningen, det vill säga att 

män och kvinnor har olika uppfattningsförmåga och att risktagandet ökar när personer med 

liknande värderingar och normer samarbetar (Hambrick & Mason, 1984). 

 

Som en återkoppling till korrelationen mellan könshomogenitetsvariabel och variabeln andelen 

kvinnor kan även här problematik uppstå. Den beskrivande statistiken (tabell 3) visar att andelen 

män i svenska ledningsgrupper är hög, vilket skulle kunna leda till att det egentligen är den höga 

andelen män i ledningsgrupper som bidrar till risktagandet och inte specifikt könshomogeniteten. 

Dock tolkar vi det som att det är just homogeniteten i kön och inte andelen män i 

ledningsgruppen som leder till ökat risktagande eftersom vi har funnit ett samband mellan båda 

riskmåtten och homogenitetsmåttet. 

6.	  Slutsats	  

Denna studie hade som syfte att analysera om det finns ett samband mellan företags risknivå och 

företagsledningens sammansättning i form av ålder och kön hos ledningsgruppsmedlemmarna. 

Resultatet från undersökningen visar att sammansättningen av personer med olika kön och ålder 

har ett samband med olika typer av risk i företaget. Ledningsgrupper som är homogena i 

avseende till kön har det starkaste sambandet med en högre risk i företaget medan medelåldern 

inte har något samband alls med företagets risknivå. Studien har dock visat att medelåldern i 

ledningsgruppen istället är sammankopplad med risken i branschen. Andelen kvinnor i 

ledningsgrupper verkar inte vara förenat med risken i branschen utan kan istället förklaras av om 

branschen traditionellt sett har varit tillåtande mot kvinnor eller ej. Resultatet av studien har till 

sist visat att andelen män och homogeniteten i ålder till viss del har ett positivt samband med 

risken i företaget, beroende på vilken typ av risk som beaktas.  
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Resultaten av vår studie bidrar med ökad kunskap om länken mellan ledningsgruppens 

sammansättning och risken i företaget, vilket kan användas av investerare då de utvärderar risken 

i sina investeringsbeslut. Studiens resultat kan dessutom vara av vikt då ledande positioner inom 

ett företag ska tillsättas, eftersom det då kan vara till fördel att välja personer som kongruerar 

med företagets riskstrategi. 

 

6.1	  Studiens	  trovärdighet	  

Ett av de viktigaste antagandena som vi har gjort i studien av ledningsgrupperna är att det är de 

personer som redovisas i årsredovisningen under rubriken ledning, ledningsgrupp eller ledande 

befattningshavare som utgör företagets högsta ledningsgrupp. Det finns dock risk att det i 

verkligheten är fler eller färre personer än de som redovisas i årsredovisningen som ingår i 

leningsgruppen. Om vi istället hade skickat ut enkäter eller gjort intervjuer med företagen skulle 

vi ha kunnat säkerställa att vi undersökte den faktiska ledningsgruppen, vilket hade lett till en 

högre validitet i vår studie. Dock hade vi förmodligen inte kunnat uppnå en lika stor mängd 

observationer om vi hade valt en annan metod, vilket måste vägas mot fördelarna med den ökade 

validiteten.  

 

En användning av enkäter eller intervjuer hade troligtvis lett till ett högre bortfall. Bortfallet i vår 

studie är relativt lågt i förhållande till antalet observationer, vilket kan ses som en styrka i 

undersökningen. Det finns emellertid en risk att just de företag som inte har redovisat varken kön 

eller ålder hos sina ledningsgruppsmedlemmar har gjort detta på grund av någon specifik 

anledning. Exempelvis kan det tänkas att det som har påverkat företag att inte redovisa 

ledningsgruppens sammansättning är att dessa företag har en homogen ledningsgrupp, vilket de 

inte vill visa för allmänheten genom sin årsredovisning. Eftersom McMillan-Capenhart et al. 

(2010) har funnit att investerare reagerar positivt på heterogena ledningsgrupper kan vi inte 

utesluta att bortfallet i vår studie är ett resultat av att företagen vill undvika negativa effekter av 

att redovisa en homogen ledningsgrupp.  

 

En faktor som vi inte har tagit hänsyn till i vår studie är att personer på olika positioner i 

ledningsgruppen möjligtvis inte har samma betydelse för ledningsgruppens beslutsfattande 
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(McHenry & Culbertson, 2011). Därför kan resultatet av vår undersökning påverkas av vilket 

ålder och kön till exempel den verkställande direktören har i förhållande till övriga 

ledningsgruppsmedlemmar. Genom en djupare studie av hur beslutsfattandet går till i 

ledningsgrupper skulle det vara möjligt att fånga upp effekten av i vilken grad olika medlemmar 

påverkar beslutsfattandet. En ökad validitet i undersökningen skulle därmed kunna uppnås. 

 

Vår studie visar bland annat att medelåldern inte har något samband med risken i företaget, vilket 

står i kontrast till tidigare forskning. Förklaringen till detta kan ligga i hur vi har valt att definiera 

risk. Om vi istället hade mätt risk genom hastigheten i beslutsfattandet, är det möjligt att vi hade 

hittat ett annat samband (Granberg & Wallenholm, 2012).  

 

Resultaten av vår studie bör även beaktas med försiktighet eftersom det finns en risk att det är 

andra faktorer än de som vi har undersökt som har haft en inverkan på de statistiska samband vi 

har funnit. Det är omöjligt att hålla alla utomstående effekter konstanta i samhällsekonomiska 

studier. Vi har dock försökt minimera effekterna av detta genom att använda kontrollvariabler 

samt genom att års- och branschjustera riskmåtten.  

 

6.2	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	  

Vi har genom vår studie visat att det finns samband mellan sammansättningen av personer med 

olika demografi och risken i företaget. Det kan tänkas att en motsvarande studie som undersöker 

ledningsgruppens sammansättning men med andra mått på risk i företag ger ett annat resultat. Vi 

har valt att se på risk utifrån företagets kapitalstruktur och storleken på de likvida medlen i 

företaget, men det finns en möjlighet att andra nyckeltal som är associerade med risk hade gett 

ett annorlunda resultat. Dessutom kan andra karaktäristiska i ledningsgruppen, som till exempel 

vilken utbildning eller nationalitet ledningsgruppsmedlemmarna har, vara förknippat med risk i 

högre grad än könet och åldern hos ledning. En liknande studie där andra demografiska faktorer 

analyseras i förhållande till risktagande kan därför vara av intresse. 

 

Det vore även intressant med en studie som undersöker hur utomstående intressenter uppfattar 

risken i företaget baserat på ledningsgruppens sammansättning. McMillan-Capenhart (2010) har 
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visat att investerare reagerar positivt på rapporter om ökad mångfald i amerikanska företags 

ledningsgrupper och det vore därför intressant med en liknande studie som undersöker hur 

omvärlden utvärderar risken i företaget utifrån ålder och kön i svenska ledningsgrupper.  

 

Avslutningsvis vill vi föreslå till framtida forskare att undersöka vilken riktning kausaliteten i 

våra funna samband har. Är det sammansättningen i ledningsgruppen som bidrar till en högre 

risknivå i företaget eller är det företag som redan karaktäriseras av hög risk som tillsätter 

riskfyllda ledningsgrupper? 
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