
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för ekonomi 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påverkar andelen kvinnliga styrelseledamöter total risk i 

svenska onoterade aktiebolag? 

 

-En studie om sambandet mellan andel kvinnliga styrelseledamöter 

och total risk i svenska onoterade aktiebolag 

Maria Boström 
Louise Kvarnberg 

2017 
 

Examensarbete, Grundnivå (Kandidatexamen), 15 hp 

Företagsekonomi 
Ekonomiprogrammet 

Examensarbete företagsekonomi C 
 

Handledare: Peter Lindberg 

Examinator: Stig Sörling 



 

 

Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Peter Lindberg, för givande råd och god 

handledning under hela arbetet med denna uppsats. Vi vill även tacka vår examinator 

Stig Sörling och våra opponenter för konstruktiv kritik som varit till hjälp för att 

förbättra vårt arbete. 

 

Tack! 

 

 

 

Gävle, juni 2017 

 

 

 

 

____________________________                     ____________________________ 

Maria Boström   Louise Kvarnberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Denna studies syfte är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andel 

kvinnliga styrelseledamöter och total risk i svenska onoterade aktiebolag. Tidigare 

forskning har riktats mot noterade aktiebolag och då huruvida det finns ett samband 

mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och företags finansiella- respektive 

rörelserisk. Dessa två komponenter utgör tillsammans total risk varför det ter sig 

intressant att undersöka hur denna påverkas av andel kvinnliga styrelseledamöter. 

Utifrån detta formas studiens tre hypoteser, vilka är att det finns ett samband mellan 

andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk, respektive finansiell risk samt 

rörelserisk i ett svenskt onoterat aktiebolag. 

Studien genomförs i positivistisk tradition, och därmed utförs statistiska tester utifrån 

kvantitativ data. Detta för att kunna urskilja ett eventuellt samband mellan den beroende 

variabeln, total risk, och den oberoende variabeln andel kvinnliga styrelseledamöter. 

Den empiriska datan samlas in via databasen Retriever, där information från onoterade 

aktiebolags årsredovisningar samlas in för bokslutsåret 2015. 

 

Studiens resultat visar ett mycket svagt positivt samband mellan andel kvinnliga 

styrelseledamöter och total risk- respektive finansiell risk samt rörelserisk. Följaktligen 

förkastas studiens samtliga nollhypoteser. Sambanden mellan beroende och oberoende 

variabel är dock mycket svaga, vilket gör att resultaten skiljer sig från en svensk studie 

på svenska noterade aktiebolag av Adams och Funk (2012). Studien lämnar bidraget att 

andel kvinnliga styrelseledamöter inte har någon betydande inverkan på total risk i 

svenska onoterade aktiebolag. 

 

Denna studie undersöker endast ett bokslutsår. Förslag till vidare forskning är därmed 

att undersöka en längre tidsperiod för att således jämföra flera bokslutsår med varandra. 

Studien finner att kontrollvariabeln, bolagets ålder, har störst inverkan i samtliga 

regressioner och ytterligare förslag till vidare forskning inom området är därmed att 

undersöka sambandet mellan bolagets ålder med de olika riskmåtten. 

 

Nyckelord: Kvinnor, bolagsstyrelse, finansiell risk, rörelserisk, total risk, svenska 

onoterade aktiebolag



 

 

Abstract 

The aim of this study is to examine a possible correlation between the proportion of 

women on corporate boards and firm risk in an unlisted Swedish corporation. Recent 

studies have focused on listed companies, and whether there is a correlation between the 

proportion of women on corporate boards and financial risk respectively business risk. 

These two measures of risk together defines as firm risk. How women effect firm risk is 

therefore by interest to investigate further. 

This study is computed with a positivistic approach through statistical tests and analysis 

to discover an eventual correlation between the proportion of women on corporate 

boards and firm risk in an unlisted Swedish corporation. All empirical data is collected 

from the database Retriever 

The results of this study show that the proportion of women on corporate boards 

correlates with the firm, financial- and business risk correlates in Swedish unlisted 

corporations. Whether the results actually show a greater impact in practice can be 

further discussed. The contribution of this study is therefore that the gender 

diversification does not impact the firm risk in Swedish unlisted corporations. 

For future studies we suggest to do more research on how the time aspect impact the 

relation between women on corporate boards and firm risk. As a suggestion, the age of 

the corporations can be examined, since this factor had the greatest impact on the risk 

measures. 

 

Keywords: Women, corporate board, financial risk, business risk, firm risj, Swedish 

unlisted corporations 
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1. Inledning  
 

 

I det inledande kapitlet redogörs en beskrivning av ämnet och dess bakgrund. I studiens 

problematisering diskuteras tidigare forsknings olika perspektiv kring huruvida det finns 

ett samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och total risk. Den avslutande 

delen i kapitlet presenterar studiens syfte. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 
I en global undersökning av Catalyst (2015) innefattande tjugo stormakter framgår det 

att europeiska länder är ledande inom jämställdhet i företagsstyrelser. Storbritannien har 

sedan 2011 ökat andelen kvinnliga styrelseledamöter till 22,8%, vilket inte skiljer sig 

speciellt från USA med 19,2%. Dock ökade Storbritannien andelen från 12,5% år 2011, 

till 22,8% bara fyra år senare. Frankrike och Finland är relativt jämlika när det gäller 

andel kvinnliga styrelseledamöter, då de har 29,7% respektive 29,9%. I framkant 

befinner sig Norge med 35,5%. År 2004 (DN, 2008, 4 mars) införskaffade Norge en 

kvoteringslag med syfte att öka jämställdheten inom bolagsstyrelser. Lagen ställer ett 

krav om 40% av vardera kön inom bolagsstyrelser, om antalet ledamöter överstiger nio. 

 

Den svenska regeringen föreslog 2014 (Hedelius, 2014, 12 feb) att likt Norge införa en 

lag om kvotering, då inom svenska börsbolagsstyrelser. Lagstiftningen skulle även då 

innebära ett andelskrav om minst 40% av vardera kön inom börsnoterade 

bolagsstyrelser, förutsatt att företagen själva inte uppnått andelsmålet till 2019. Under 

2016 framförde Svenskt Näringsliv (2016, 24 november) att den rådande andelen 

kvinnliga styrelseledamöter uppgick till 32%, och 36% i de stora börsbolagen, vilket 

tyder på en positiv trend. I början av 2017 meddelade regeringen (DI, 2017, 12 januari) 

att lagförslaget ej träder i kraft. Den majoritet som röstade ned förslaget argumenterade 

för att bolagens ägare ska bestämma könsfördelningen i styrelserna. De menade att en 

lagstiftning skulle strida mot likabehandlingsprincipen eftersom individer då skulle 

behandlas olika utifrån kön. 
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Enligt en undersökning av Lundeteg et al. (2015) ökade andelen kvinnor i börsbolagens 

styrelser med 13 procentenheter mellan åren 2005 och 2015, och uppmätte då andelen 

till 28%. I och med den kvinnliga ökningen inom bolagsstyrelser ter det sig intressant 

att studera hur företag påverkas av detta. Enligt Svenska Dagbladet (2012, 17 april) har 

kvinnor svårt att ta plats inom bolagsstyrelser, då dessa till stor del är mansdominerade. 

De kvinnor som väl tar en plats i styrelsen tenderar att besitta andra egenskaper och 

värderingar än kvinnor generellt. Vidare beskrivs (SvD, 2012, 17 april) hur kvinnor 

generellt är mer riskaverta än män, men att kvinnliga styrelseledamöter är mer 

riskbenägna än män inom styrelser, på grund av olika värderingar och prioriteringar. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Enligt Haider och Fang (2016) är bolagsstyrelsers huvudsakliga uppgifter att övervaka 

och ge rådgivning till verksamhetsledare. Bolagsstyrelser spelar även en nyckelroll när 

det gäller strategi- och investeringsbeslut. Lundeteg et al. (2015) beskriver hur 

erfarenhet av VD-post tidigare ställts som krav för att vara styrelseledamot. Detta har 

hämmat utvecklingen inom jämställdhet, då VD-poster länge varit mansdominerade. 

Vidare beskrivs hur kravet på denna erfarenhet minskat och hur företag istället 

rekryterar styrelseledamöter med olika kompetens. Till följd av de förändrade 

rekryteringsprocesserna, men även av förslaget att införa en kvoteringslag, menar 

Lundeteg et al. (2015) att andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar.  

 

Kvinnors inverkan på styrelser ter sig intressant då forskning av Loukil och Yousfi 

(2015) visar att en ökad andel kvinnliga styrelseledamöter kan leda till olika utfall inom 

företaget, då styrningen influeras av kvinnors kompetens och egenskaper. Loukil och 

Yousfi (2015) menar att kvinnor saknar samma självförtroende som män och därmed är 

mer riskaverta. Dock har en svensk studie av Adams & Funk (2012) visat att kvinnors 

riskaversion tenderar att minska när de väl blir en del av en bolagsstyrelse. Samma 

studie visar att kvinnliga styrelseledamöter istället tenderar att bli mer riskbenägna än 

män inom bolagsstyrelser. Följaktligen leder könsdiversifieringen i styrelser till ett mer 

varierande riskbeteende.  

 

Charness och Gneezy (2011) beskriver hur beslutsfattande influeras av riskbeteendet 

hos beslutsfattaren enligt prospektteorin, vilket är en teori av Kahneman och Tversky 
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(1979) om investeringsbeteende. Likt tidigare nämnd forskning menar Charness och 

Gneezy (2011) att kvinnor och mäns riskbeteende skiljer sig åt inom bolagsstyrelser, 

vilket i synnerhet påverkar beslutsfattandet. Arayssi et al. (2016) menar att kvinnor 

lägger större vikt vid aktieägare och marknaden i sitt beslutsfattande och därmed är 

riskaverta, medan män generellt är mer egensinniga och följaktligen är mer riskbenägna. 

 

Vidare beskriver Charness och Gneezy (2011) hur kvinnor och män skiljer sig åt i 

finansieringsbeslut gällande investeringar, och då hur investeringarna ska finansieras. 

Även Graham et al. (2013) styrker detta och menar att styrelseledamöters riskattityd 

påverkar risktagandet, vilket i sin tur påverkar de finansiella besluten, det vill säga om 

investeringarna ska finansieras med skulder eller eget kapital. Huang och Kisgen (2013) 

menar att kvinnor till följd av riskaversion tar färre investeringsbeslut som finansieras 

av skulder. Följaktligen leder en högre andel kvinnor i styrelser till lägre skuldsättning, 

och därmed till lägre finansiell risk. Modigliani och Miller (1958, 1963) beskriver hur 

ett företags finansieringsbeslut återspeglas i skuldsättningsgraden, vilken visar 

förhållandet mellan företagets skulder och eget kapital. Vidare menar Modigliani och 

Miller (1958, 1963) att ju större andel skulder ett företag har, desto större finansiell risk 

är företaget utsatt för. 

 

Den finansiella risken påverkas enligt Lenard et al. (2014) av företagets rörelserisk, 

vilken definieras som variabiliteten av avkastning på totalt kapital. Detta eftersom att 

avkastning på totalt kapital är ett resultatmått som leder ner till företagets resultat för 

året. Årets resultat leder i sin tur ner till de balanserade vinsterna, som påverkar det egna 

kapitalet i skuldsättningsgraden. Enligt Johansson (1995) ligger rörelserisken inte inom 

styrelsens kontroll som den finansiella risken, eftersom detta riskmått inte är direkt 

kopplat till beslutsfattandet som den finansiella risken. Detta eftersom rörelserisken 

påverkas direkt av företagets delar som innefattar omsättning och kostnader etcetera. 

Lenard et al. (2014) har funnit ett negativt samband mellan kvinnliga styrelseledamöter 

och företagets resultat, i form av att en ökad andel kvinnor bidrar till lägre variabilitet av 

företagets resultat. Med andra ord, företagets resultat tenderar att variera mindre. Detta 

påverkar i sin tur resultatmåttet avkastning på totalt kapital, vars variabilitet utgör ett 

mått på företagets rörelserisk. 
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Johansson (1995) beskriver hur finansiell risk respektive rörelserisk tillsammans utgör 

företagets totala risk. Tidigare forskning (Lenard et al., 2014; Charness & Gneezy, 

2011; Huang och Kisgen, 2013) kring hur andel kvinnor i styrelser påverkar företags 

risk har till stor del riktats mot rörelserisk respektive finansiell risk. Forskning kring hur 

andel kvinnor påverkar dessa två delkomponenter tillsammans, det vill säga den totala 

risken, är begränsad. Således motiverar detta en undersökning kring huruvida det finns 

ett samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk. 

 

Stor del av tidigare forskning (Loukil och Yousfi, 2015; Huang och Kisgen, 2013) 

rörande kvinnliga styrelseledamöter har riktats mot börsnoterade bolag. Möjligtvis beror 

detta på att information om onoterade bolag inte är lika tillgänglig som för noterade 

aktiebolag. I Sverige finns offentlig information om onoterade aktiebolag, då rådande 

lagstiftning möjliggör detta (ÅRL, SFS 1995:1554). Att utgå ifrån onoterade aktiebolag 

gör denna studie unik, och bidragande till forskning detta område. Studien kommer 

fortsättningsvis att utgå ifrån onoterade aktiebolags årsredovisningar från år 2015. 

 

1.3 Syfte       

Studien syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnliga 

styrelseledamöter och total risk i svenska onoterade aktiebolag. 

 

1.4 Nyckelord 

Kvinnor, bolagsstyrelse, finansiell risk, rörelserisk, total risk, svenska onoterade 

aktiebolag
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2. Referensram 

 

Detta kapitel är indelat i fyra delar, vilka dels utgör den praktiska- och teoretiska 

referensramen samt tidigare forskning som ligger till grund för studiens utformning. De 

variabler som studien undersöker kopplas till tidigare forskning inom området. Kapitlet 

avslutas därefter med en sammanfattning av avsnittet samt en uppställning av hypoteser 

som formas utifrån teorin. 

 

 

2.1 Praktisk referensram 

I den praktiska referensramen presenteras de tre olika riskmått som senare kommer att 

utgöra studiens beroende variabler. Därefter redogörs de nyckeltal som ligger till grund 

för de beroende variablerna.  

2.1.1 Riskmått 

 

I detta avsnitt kommer den finansiella risken såväl som rörelserisk och total risk att 

beskrivas. Enligt Johansson (1995) utgörs ett företags totala risk av delkomponenterna 

rörelserisk samt finansiell risk. Den finansiella risken beaktar risken till följd av 

företagets finansiering och rörelserisken innefattar de sammanvägda riskerna som 

påverkar avkastning på totalt kapital. Den totala risken fångar därmed upp den 

sammantagna risken. 

 

Finansiell risk 

 

Styrelse och företagsledning fattar beslut gällande investeringar, vilka enligt Johansson 

(1995) har direkt effekt på företagets kapitalstruktur. Enligt Modigliani och Miller 

(1958, 1963) visar kapitalstrukturen hur ett företags totala tillgångar är finansierade, det 

vill säga förhållandet mellan skulder och eget kapital. I och med att företaget oftast 

sköter beslutsfattandet gällande investeringar, är den finansiella risken enligt Johansson 

(1995) mer inom företagets kontroll än rörelserisken, då de själva fattar beslut om 

finansiering. Modigliani och Miller (1958, 1963) menar att skuldsättningsgraden, alltså 
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andel skulder i förhållande till eget kapital, utgör företagets finansiella risk. Ju högre 

skuldsättningsgrad, desto högre finansiell risk. Detta förklaras vidare i avsnitt 2.1.3. 

 

Rörelserisk 

 

Denna risk är enligt Johansson (1995) kopplad till företagets alla delar som påverkar 

avkastningen på totalt kapital. Dessa innefattar allt relaterat till företagets politik 

gällande priser, produkter, investeringar och marknader. Exempelvis skulle 

valutaförändringar enligt Johansson (1995) vid import innebära lägre eller högre 

kostnader, vilket i sin tur har inverkan på avkastning på eget kapital.  

 

Rörelserisken beräknas enligt Johansson (1995) som standardavvikelsen, alltså 

variabiliteten, i avkastning på totalt kapital. En mer utförlig beskrivning kring 

beräkningen av rörelserisken avser avsnitt 2.1.3 Riskmåttet är beroende av det totala 

kapitalet, men däremot oberoende av hur kapitalets struktur ser ut, det vill säga 

förhållandet mellan skulder och eget kapital. Dock inkluderas ej finansieringspolitiken 

som istället ingår under företagets finansiella risk.  

 

Total risk 

 

Johansson (1995) redogör för ett företags totala risk som sammansättningen av 

komponenterna finansiell risk och rörelserisk, det vill säga en sammanslagning av de 

faktorer som i sin tur har inverkan på respektive riskkomponent. Vidare menar 

Johansson (1995) att den totala risken är därmed totaleffekten av företagets alla typer av 

risker, vilka i sin tur ingår i den finansiella risken samt rörelserisken. Den totala risken 

beräknas som standardavvikelsen av avkastning på eget kapital, som visar hur värdena 

varierar kring medelvärdet av avkastningsmåttet. Ju större standardavvikelse, desto mer 

varierar värdena kring medelvärdet, vilket innebär en högre variabilitet. Följaktligen 

genererar en hög standardavvikelse en högre risk. Detta förklaras vidare i avsnitt 2.1.3. 

2.1.2 Finansiella nyckeltal 

 

Vos (1995) menar att förhållandet mellan risk och avkastning inte kan mätas på samma 

sätt i olistade aktiebolag, som det görs i listade aktiebolag. Exempelvis kan inte måttet 
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Beta användas för att beräkna risk, då det utgår ifrån marknader med noterade 

aktiebolag. Av denna anledning utgör företagets siffror grunden för att kunna mäta 

någon slags risk. Den finansiella risken mäts genom företagets skuldsättningsgrad. 

Standardavvikelsen av avkastning på totalt kapital utgör rörelserisken, och 

standardavvikelse på eget kapital mäter den totala risken. De tre nyckeltalen beskrivs 

närmare nedan. 

 

Skuldsättningsgrad 

 

Lane (2009) beskriver att skuldsättningsgraden visar hur stor del skulder ett företag har i 

förhållande till eget kapital. Måttet visar alltså antal gånger ett företags skulder täcker 

det egna kapitalet, med andra ord, hur mycket lånat kapital det är per krona. 

Skuldsättningsgraden beräknas genom att dividera totala skulder med eget kapital. Hög 

skuldsättningsgrad medför en ökning i den finansiella risken, vilket leder till att 

avkastningen på det egna kapitalet ökar när tillgångarnas avkastning överskrider 

skuldräntan. En låg skuldsättningsgrad resulterar därmed i en lägre finansiell risk.  

 

Nyckeltalet definieras enligt nedan: 

Skuldsättningsgrad = Totala skulder/Eget kapital 

 

Standardavvikelse av avkastning på totalt kapital 

 

Johansson (1995) beskriver hur avkastningen på företagets totala kapital återspeglar 

avkastningen per investerad krona. Måttet beräknas genom att dividera företagets 

rörelseresultat och finansiella intäkter med totalt kapital. Enligt Vos (1995) är 

standardavvikelsen, alltså variabiliteten, av detta mått mest lämpligt att använda som ett 

mått på företagets rörelserisk när det rör sig om onoterade aktiebolag. Rörelserisken 

definieras enligt Johansson (1995) som variabiliteten, alltså standardavvikelsen, av 

avkastning på totalt kapital. 

 

Nyckeltalet definieras enligt nedan: 

Avkastning på totalt kapital = Rörelseresultat + Finansiella intäkter 

                                                        Totalt kapital 
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Standardavvikelse av avkastning på eget kapital 

 

Då måtten på finansiell risk och rörelserisk har direkt inverkan på avkastning på eget 

kapital, utgör detta måttet för företagets totala risk. Avkastning på eget kapital mäter 

enligt Johansson (2005) avkastningen per krona på det egna investerade kapitalet. Vos 

(1995) beskriver hur företagets totala risk kan mätas genom att beräkna variabiliteten, 

det vill säga standardavvikelsen av avkastningen på eget kapital. Då vi utgår ifrån 

Modigliani och Millers (1958, 1963) marknadsförhållanden tar avkastningsmåttet ej 

hänsyn till skatt i beräkningen. 

 

Nyckeltalet definieras enligt nedan: 

Avkastning på eget kapital =Resultat efter finansiella kostnader 

                                                        Eget kapital 

 

2.2 Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen beskrivs två olika teorier, vilka studien utgår ifrån.  

Miller och Modiglianis teorem om marknadsförhållanden utgör grunden för vår studie, 

då beräkningarna inte tar hänsyn till skatter eller andra kostnader. Prospektteorin är en 

investeringsbeteendeteori, vilken handlar om hur olika riskbeteenden påverkar 

beslutsfattande. 

 

2.2.1 Miller och Modiglianis teorem 

 

Modigliani och Miller (1958, 1963) menar att det i en perfekt kapitalmarknad inte 

existerar skatter, transaktionskostnader, konkurskostnader eller asymmetrisk 

information. Företag som agerar på en marknad som denna, har samma värde oavsett 

vilken kapitalstruktur de har. Således kan inte en förändring av kapitalstruktur ändra 

bolagets totala värde. Modigliani och Miller (1958, 1963) menar även att skatter inte 

utgör en relevant kostnad för företagen eftersom bolagen inte beskattas i teoremets 

friktionsfria marknadsförhållanden.  

 

Modigliani och Miller (1958, 1963) menar att skuldsättningsgraden utgör företagets 

finansiella risk, och hur detta kan förklaras utifrån två aspekter. Den första är eventuella 
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förändringar i avkastning till aktieägare, vilket har finansierats av lån. Ju högre 

skuldsättningsgrad, desto högre finansiell risk står företaget inför. Den andra typen är 

företagets förmåga att återhämta sig efter misslyckande investeringar, som även de har 

finansierats med lån. Att finansiera sin verksamhet i form av lån är därmed lämpligt för 

företag med låg rörelserisk. Vidare menar Modigliani och Miller (1958, 1963) att 

finansiering med eget kapital gör att ägarnas andel i företaget ökar.  Detta leder till att 

skuldsättningsgraden minskar, vilket då leder till en lägre finansiell risk. Aktieägarnas 

avkastningskrav minskar även i och med att den finansiella risken minskar. Av denna 

anledning bör företag med hög rörelserisk använda eget kapital för att finansiera 

verksamheten.   

 

Aktieägarnas avkastningskrav avspeglas enligt Modigliani och Miller (1958, 1963) i 

avkastning på eget kapital. Om avkastningen på totalt kapital är högre än den 

genomsnittliga låneräntan ökar avkastningen på det egna kapitalet samtidigt som 

skuldsättningsgraden ökar. Detta förklaras genom formeln nedan som visar att den 

förväntade avkastningen på eget kapital är en linjär funktion av företagets 

skuldsättningsgrad (S/E).  

 

Re = Rt + S/E(Rt – Rs) 

                                                         

Re = Kostnaden för eget kapital 

Rs = Kostnaden för skulden 

Rt = Kostnaden för eget kapital i ett obelånat företag 

S = Skulder 

E = Eget kapital  

2.2.2 Prospektteorin 

 

Den förväntade nyttoteorin som grundades på 1730-talet av Daniel Bernoulli, lade 

grunden till att studera beslutsfattande under risk. Kahneman och Tversky (1979) 

ifrågasatte den förväntade nyttoteorin och utvecklade därmed prospektteorin med syfte 

att avbilda individers beslutsprocess under risk på ett mer realistiskt sätt. Kahneman och 

Tversky (1979) menar att den förväntade nyttoteorin är en deskriptiv modell för 

beslutstagande under risk. De anser att flera olika principer, vilka är oförenliga med de 
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grundläggande principerna i den förväntade nyttoteorin, ligger till grund för 

beslutstagandet under risk.  

 

Axelsson et al. (1998) menar att individen antingen är riskaversiv, risksökande eller 

riskneutral vid beslutstagande under risk. Enligt Baker och Nofsinger (2010) innebär 

riskaversivitet att rationella individer förväntar sig högre avkastning för en högre 

förväntad risk. Chou et al. (2009) beskriver hur kombinationen mellan riskaversion 

respektive risk och avkastning utgör ett positivt samband mellan risk och avkastning.  

 

Kahneman och Tversky (1979) beskriver hur denna teori finner både ett positivt och ett 

negativt samband mellan risk och avkastning. Detta i och med att investeraren är en 

kombination mellan riskaversiv och risksökande, inom prospektteorin. Vid en säker 

vinst blir individen riskavert i sitt beslutstagande. Vidare beskriver Kahneman och 

Tversky (1979) hur samma individ blir desto mer risksökande i beslutstagandet vid en 

säker förlust. 

 

Helson (1964) stärker denna teori i och med att författaren menar att individernas 

tidigare upplevelser och erfarenheter utgör en så kallad referenspunkt. Detta innebär att 

investerare inte har en och samma referenspunkt vid beslutstagande eftersom att 

referenspunkten är unik för varje individ. Referenspunkten utgör origo i figur 1 nedan. 

 

Som visas i figur 1 nedan är kurvan brantare under referenspunkten än ovanför. Detta 

innebär att effekten av en förlust för investeraren blir större än vid en vinst. Kahneman 

och Tverskys (1979) teori menar att individen är risksökande när den förväntade vinsten 

är nedanför referenspunkten. Om den förväntade vinsten istället är ovanför 

referenspunkten menar Kahneman och Tversky (1979) att individen är riskaversiv. 

Detta resonemang visar därmed på hur individen både är riskaversiv samt risksökande 

vid beslutstagande under risk. 
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Figur 1. Värdefunktionen 

Kahneman och Tversky (1979) 

 

 

Tidigare forskning (Loukil och Yousfi, 2015) har visat att kvinnor är mer riskaverta än 

män vid beslutstagande under risk. Som nämnt ovan inkluderas riskaversion som en del 

av beslutsprocessen inom prospektteorin, vilket gör denna teori relevant för denna 

studie.  

 

Företagsstyrelser har en betydande roll i beslutsfattandet inom riskfyllda beslut. Enligt 

Jegers (1991) har individens riskbeteende inverkan på bolagsstyrelser, varför 

prospektteorin kan förklara styrelsens preferens gentemot risk. Tidigare forskning har 

testat sambandet mellan risk och avkastning på eget kapital, vilket Jegers anser speglar 

aktieägarnas synvinkel. För att spegla styrelsers perspektiv inkluderar Jegers (1991) 

avkastning på totalt kapital i testerna inom prospektteorin. 

 

2.3 Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt sammanställs tidigare forskning kring hur olika aspekter påverkar 

riskbenägenheten. Vikten av styrelsesammansättning kommer även att presenteras. 
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2.3.1 Riskbenägenhet 

 

Meyer och Meyer (2006) skildrar riskbenägenhet som något individuellt. Beroende på 

vilka erfarenheter varje individ har varierar och utvecklas en individs riskbenägenhet 

olika under en livstid. Camerer (2005) menar på att individers riskbenägenhet varierar. 

Detta i och med att individer beaktar egna erfarenheter vid beslutsprocessen för att 

beräkna sannolikheten för vinst eller förlust vid en investering. Även Helson (1964) 

menar att riskbeteendet varierar beroende på individernas olika erfarenheter. Detta 

stärks av prospektteorin där Kahneman och Tversky (1979) beskriver hur individen blir 

mer riskavert vid en säker vinst och desto mer risksökande i sitt beslutstagande vid en 

säker förlust. 

 

Camerer (2005) delar upp riskbenägenheten i tre olika kategorier. Den första individen 

är den som är risksökande. Denne har en positiv syn på framtiden och fattar irrationella 

beslut utifrån detta. Följaktligen får denna individ en positiv känsla av risk. Nästa 

kategori behandlar individen som är riskavert, det vill säga den risksökandes motsats. 

Denne får således en negativ känsla av risk och har en kritisk syn på framtiden. Därmed 

får denna investerares en lägre riskbenägenhet som kan förklaras av dåliga erfarenheter 

från tidigare investeringar. Den sista kategorin innefattar individen som är riskneutral. 

Denna individ handlar rationellt och beräknar vilka framtida vinster investeringen kan 

generera och baserar investeringsbesluten utifrån detta. 

 

Camerer (2005) beskriver hur den risksökande samt den riskaverta individen bygger 

investeringsbesluten utifrån den positiva eller negativa synen på framtiden. Den 

riskneutrala investeraren är mer rationell och fokuserar på den framtida vinsten vid 

beslutsfattandet av en ny investering. Enligt Watson och McNaughton (2007) ser 

beslutsprocessen kring en investering olika ut från individ till individ. Kvinnor är enligt 

Huang och Kisgen (2013) samt Farrell och Hersch (2005) generellt mer riskaverta än 

män i sina beslut. Detta styrker även Charness och Gneezy (2012) som menar att män 

tenderar att vara mer risksökande än kvinnor i sitt beslutstagande. 
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2.3.2 Demografiska faktorer 

 

Kön  

 

Tidigare forskning (Watson & McNaughton, 2007) menar att olika demografiska 

faktorer har inverkan på en individs riskbeteende, vilket som tidigare nämnt är av 

betydande roll vid beslutsfattande. Enligt Barber och Odean (2008) är kön en av dessa 

faktorer då de menar att män tenderar att vara mer riskbenägna än kvinnor eftersom att 

män är mer självsäkra i investeringsbeslut under risk. Mäns goda självförtroende menar 

Barber och Odean (2008) delvis grundas på att män överskattar tillförlitligheten till den 

information som ligger till grund för investeringsbesluten. I och med detta värderar män 

den förväntade vinsten högre än kvinnor, vilket leder till att män är mer riskbenägna än 

kvinnor.  

 

Likt Barber och Odean (2008) beskriver Croson och Gneezy (2009) hur 

riskbenägenheten skiljer sig åt mellan män och kvinnor, till följd av olika personliga 

egenskaper. Även Charness och Gneezy (2012) beskriver hur kvinnor gör färre 

investeringar med hög risk än män i och med att de inte är benägna att ta lika hög risk 

på grund av dess bristande självförtroende. Enligt He et al. (2008) drivs män mer än 

kvinnor av att uppnå stora vinster vilket leder till att män generellt sett är mer 

risktagande än kvinnor.  

 

Schubert (1999) beskriver hur kvinnor tenderar att koppla risk till förlust medan män 

associerar risk med vinst. Därmed motsätter sig Schubert (1999) till tidigare forskning 

som tyder på att män är mer riskbenägna än kvinnor. Med förutsättning att ekonomin är 

under kontrollerade förhållanden menar Schubert (1999) att kvinnor generellt inte fattar 

mindre riskfyllda investeringsbeslut än män. 

 

Sett till hur skillnader mellan män och kvinnor i styrelser påverkar valet av företagets 

strategier menar Olson och Curries (1992) att detta har stor påverkan på företagets vinst 

och produktivitet. Enligt författarna varierar valet av företagsstrategier mellan män och 

kvinnor eftersom att de har olika värderingar. Kvinnor tenderar att vara desto mer 

personliga och emotionella i sina beslut än män. Däremot menar Olson och Curries 

(1992) att kvinnor i mansdominerade omgivningar anpassar sina personliga värderingar 
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till den befintliga omgivningen. Till följd av detta speglar företags beslut mäns 

värderingar trots kvinnliga styrelseledamöter. 

 

Ålder  

 

Enligt Erb et al. (1997) och Bertrand och Schoar (2003) är ålder även en faktor som 

påverkar hur riskbenägen individen är. Vid investeringsbeslut menar Erb et al. (1997) 

att en äldre individ är mindre risktagande än en individ till låg ålder. När individen 

närmar sig pensionsålder menar Erb et al. (1997) att individen upplever att säkra 

tillgångar minskar parallellt med att de riskfyllda tillgångarna ökar. Av den anledningen 

tenderar investeraren att bli mer riskaversiv desto äldre denne blir. Bakshi och Chen 

(1994) stärker påståendet om att ålder påverkar investerarens risknivå. De menar på att 

den yngre individens risktolerans är hög och blir lägre desto äldre individen blir. 

 

Yao et al. (2011) visar till skillnad mot ovan nämnt hur den äldre individen tenderar att 

investera till en högre risknivå än en yngre investerare. Detta då den äldre investeraren 

vanligen har större erfarenhet inom det aktuella området. Följaktligen har den äldre 

investeraren bättre självförtroende och därmed blir denne mer risktagande i sina 

investeringar än en yngre individ. Argumentationen av Yao et al. (2011) om att äldre 

individer är mer riskbenägna styrks av Riley och Chow (1992) då de menar på att ju 

äldre individen blir desto mer ökar risknivån. Vidare visar dem i sin studie att 

investerarens risknivå ökar enbart upp till 65 års ålder och därefter sjunker risknivån hos 

investerarna. Riley och Chow (1992) beskriver att den sjunkande risknivån efter en 

ålder av 65 beror på att behovet av en finansiell säkerhet ökar efter att individen har 

pensionerat sig. 

2.3.3 Styrelsens storlek 

 

Tidigare forskning (Cheng, 2008, Nakano; Nguyen, 2012; Koerniadi et al., 2013) har 

funnit att variabiliteten i företagets resultat minskar ju större styrelsen är, vilket tyder på 

ett negativt samband mellan variablerna. Detta då kommunikationsbrister blir mer 

påtagliga ju fler ledamöter en styrelse innefattar. I stora styrelser tenderar det att vara 

svårare att arrangera styrelsemöten och att enas i beslutsfattande. Haider och Fang 

(2016) beskriver hur styrelsens storlek spelar en betydande roll för hur beslut fattas, då 

en större styrelse kan leda till fler konflikter och följaktligen mer kompromisser. Även 
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Cheng (2008) menar att beslutsfattande i större styrelser reflekteras av fler 

kompromisser, samt mindre drastiska och extrema beslut. Följaktligen leder detta till 

lägre variabilitet i företagets resultat, vilket i sin tur innebär lägre rörelserisk då 

resultatet är direkt kopplat till avkastningen på totalt kapital. Sila et al. (2016) menar likt 

Cheng (2008) att större styrelser leder till fler kompromisser och därmed mindre 

riskfyllda beslut. Sila et al. (2016) menar dock att stora styrelser även kan leda till 

mindre riskfyllda beslut till följd av att det är mer tidskrävande att fatta beslut. Även 

forskning av Jönsson (2015) har funnit att en stor styrelse bidrar till ineffektivitet inom 

styrelsen, varpå det som konsekvens uppkommer ett negativt samband mellan styrelsens 

storlek och företagets resultat.  

2.3.4 Kvinnor i styrelser 

 

Forskning av Loukil och Yousfi (2015) visar att en ökad andel kvinnliga 

styrelseledamöter kan leda till olika utfall inom företag, till följd av att styrning 

influeras av olika egenskaper som skiljer sig mellan kvinnor och män. Till stor del beror 

detta på att riskbeteendet ser olika ut mellan könen. Forskning av Lenard et al. (2014) 

har visat att företag med en högre andel kvinnliga styrelseledamöter påverkar företagets 

risk i form av lägre variabilitet i företagets resultat, vilket leder till en lägre rörelserisk. 

 

En annan faktor som kvinnor påverkar i bolagsstyrelser är enligt Adams och Funk 

(2012) att de har en positiv inverkan på ledamöternas totala deltagande när det kommer 

till styrelsemöten. Detta då kvinnor har mindre problem med närvaro än män, och när 

kvinnor är med i bolagsstyrelser tenderar män att ha mindre frånvaro. Adams och Funk 

(2013) beskriver även hur kvinnor inom styrelser tenderar att vara mer riskbenägna än 

män till följd av att de anpassar sitt riskbeteende efter män. Adams och Ferreira (2009) 

och Hillman och Dalziel (2003) har även funnit att kvinnor tenderar att agera 

annorlunda än män i styrelser, på grund av skilda värderingar och beteenden.  

 

Matsa och Miller (2013) beskriver hur ökad andel kvinnliga styrelseledamöter inte kan 

påvisas ha någon påverkan på företagets finansiella risk. Cabo et al. (2012) för ett 

liknande resonemang, och menar att detta beror på att de företag som tar stora risker, 

trots hög andel kvinnliga styrelseledamöter, exkluderar kvinnorna från beslutsprocesser 

som innefattar risktagande. Å andra sidan menar Charness och Gneezy (2013) att en 

högre andel kvinnliga styrelseledamöter leder till en lägre finansiell risk, vilket tyder på 
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ett statistiskt samband. Detta till följd av att kvinnor är mindre benägna att fatta 

investeringsbeslut som finansieras av skulder, som följaktligen har direkt effekt på 

skuldsättningsgraden och därmed företagets finansiella risk. 

 

Forskning av Sila et al. (2016) visar att en högre andel kvinnor i styrelser inte påverkar 

företagets totala risk. Författarna menar att detta beror på att kvinnliga styrelseledamöter 

söker sig till företag som inte tar höga risker, därmed förändrar inte de kvinnliga 

styrelseledamöterna företagets riskbenägenhet. 

 

2.4 Sammanfattning och hypotesuppställning 

 

Tidigare studie av Adams och Funk (2012) har visat att kvinnor inom styrelser tenderar 

att vara mer riskbenägna än kvinnor i allmänhet. Detta beror på att kvinnliga 

styrelseledamöter anpassar sitt beteende efter mäns riskbeteende, och även tenderar att 

vara mer riskbenägna än män. Graham et al. (2013) menar att styrelseledamöters 

riskattityd påverkar risktagandet, vilket i sin tur påverkar de finansiella besluten. 

Forskning av Huang och Kisgen (2013) och Charness och Gneezy (2013) visar att 

kvinnor är mer riskaverta än män och tar färre investeringsbeslut som finansieras av 

skulder. Detta leder till att företagets finansiella risk minskar. Utifrån denna forskning 

som visar att det finns ett samband mellan andel kvinnor och företagets finansiella risk 

bildas studiens första noll- respektive alternativhypotes enligt följande: 

 

H0: Det finns inget samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och finansiell 

risk i svenska onoterade aktiebolag. 

 

H1: Det finns ett samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och finansiell risk i 

svenska onoterade aktiebolag. 

 

Enligt prospektteorin (Kahneman och Tversky, 979) varierar riskbeteendet beroende på 

vad en investering kommer att generera. Vid potentiell hög avkastning av en investering 

tenderar investeraren att vara mer riskbenägen och desto mer riskaversiv vid låg 

avkastning. Huruvida en investering kommer att generera hög eller låg avkastning 

påverkar alltså riskbeteendet, vilket i sin tur påverkar styrelsens beslutsprocess och 

företagets risk. Tidigare forskning av Lenard et al. (2014) visar att andel kvinnor i 
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styrelsen har direkt påverkan på företagets resultat. Följaktligen leder en högre andel 

kvinnliga styrelseledamöter till en lägre rörelserisk. Utifrån tidigare forskning och 

teorier formas studiens andra noll- och alternativhypotes enligt nedan: 

 

H0: Det finns inget samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och rörelserisk i 

svenska onoterade aktiebolag. 

 

H2: Det finns ett samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och rörelserisk i 

svenska onoterade aktiebolag. 

 

Charness och Gneezy (2011) beskriver hur styrelseledamöters riskbeteende har 

betydande inverkan på företagets beslutsfattande. Forskning av Loukil och Yousfi 

(2015) har visat att kvinnors riskbeteende till stor del skiljer sig från mäns, vilket 

följaktligen genererar olika utfall inom företaget. Tidigare studier (Lenard et al., 2014; 

Charness och Gneezy 2011; Huang och Kisgen, 2013) har undersökt huruvida andel 

kvinnor i styrelser påverkar företags finansiella respektive rörelserisk. Resultaten har 

visat på både negativt (Lenard et al., 2014; Charness och Gneezy, 2011) och positivt 

samband mellan nämnda riskmått och andel kvinnliga styrelseledamöter. Hur dessa två 

komponenter tillsammans påverkar den totala risken, enligt Johansson (1995) 

sammansättningen av finansiella respektive rörelserisk, är relativt outforskat. Utifrån 

detta härleds studiens tredje noll- respektive alternativhypotes enligt nedan:  

 

H0: Det finns inget samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk i 

svenska onoterade aktiebolag. 

 

H3: Det finns ett samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk i 

svenska onoterade aktiebolag. 
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3. Metod 

 

 

I detta kapitel beskrivs de olika metodval som ligger till grund för undersökningen. 

Därefter beskrivs genomförandet av datainsamlingen, analys av data respektive empirin. 

I detta kapitels avslutande del reflekteras studiens valda metod utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt. 

 

 

3.1 Forskningsansats 
 

Likt tidigare studier inom området finansiering kommer även denna studie att tillhöra 

ett positivistiskt paradigm. Sohlberg & Sohlberg (2013) menar att positivismen är 

materialistisk i och med att materiella ting anses mätbara och därmed möjliga att 

observera på ett objektivt sätt. Studiens utgångspunkt är att finansiella beteenden, som 

exempelvis risk, är oberoende av den sociala värden, vilket representerar den objektiva 

synsättet. Studien kommer, likt tidigare studie av Sila (2016) som härrör risk, att testa 

statistiska samband och därmed kommer en kvantitativ metod att tillämpas. Studien 

kommer att ha en deduktiv ansats. Utifrån redan existerande teori kommer studien att 

härleda hypoteser för att testa teorierna och inte utveckla en redan existerande teori. 

 

3.2 Metodval 

3.2.1 Forskningsdesign 

 

För att genomföra studien kommer tvärsnittsdesign att tillämpas. Denna design lämpar 

sig enligt Bryman och Bell (2013) bäst för studien då undersökning av variation är i 

fokus. Detta innebär att flera fall observeras vid en specifik tidpunkt. Denna studie 

behandlar information om svenska onoterade aktiebolag för bokslutsåret 2015. Genom 

tvärsnittsdesign studeras förhållanden mellan olika variabler, vilket även är 

tillvägagångssättet i denna studie för att kunna dra slutsatser utifrån de ställda 

hypoteserna. För att kunna undersöka eventuell variation i fallen krävs det att den 

insamlade datan är kvantitativ eller kvantifierbar, detta för att just kunna undersöka 
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eventuella samband genom en eller flera variabler. Detta beskrivs vidare i 

forskningsstrategin nedan. 

3.2.2 Forskningsstrategi 

 

Denna studie behandlar insamling av numeriska data i form av nyckeltal genom 

årsredovisningar, vilket enligt Bryman och Bell (2013) visar på en kvantitativ metod 

genom att detta är mätbart. Detta gör även att studien är möjlig att replikera, och skulle 

generera ett liknande resultat som denna studie. Vidare beskriver de att 

tillvägagångssättet tyder på ett deduktivt synsätt mellan teori och forskning, då 

forskarna formar hypoteser utifrån teorin. Sekundärdata till form av tidigare forskning 

ligger till grund för denna studie, genom vilka hypoteser bildas för att sedan prövas. 

Detta är typiskt för ett deduktivt synsätt. Målet med studien är även att identifiera något 

slags orsakssamband mellan de olika variablerna, vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

handlar om kausalitet. Dock menar de att det är svårt att med säkerhet se ett kausalt 

samband, och att ett eventuellt samband endast är det forskare kan konstatera. Särskilt 

typiskt för tvärsnittsdesign är även målet att kunna generalisera resultaten till 

populationen. I detta fall är det intressant att ta reda på huruvida resultaten är 

generaliserbara till alla onoterade aktiebolags styrelser. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
 

Datan kommer att insamlas via databasen Retriever, där årsredovisningar kommer ligga 

till grund för denna studie. Utifrån datan från företagens årsredovisningar kommer 

avkastningsmåtten för eget kapital och totalt kapital att inhämtas mellan åren 2013-

2015. Datan bearbetas sedan i Excel, där de olika variablerna beräknas fram.  

 

Måtten som enligt Vos (1995) utgör riskmåtten för företagets totala risk, finansiella risk 

respektive rörelserisk beräknas fram, vilket kommer vara de tre beroende variablerna 

när studien testas genom regressionsanalyser. Djurfeldt och Barmark (2009) beskriver 

en multipel linjär regression och dess styrka och förmåga att hantera flera oberoende 

variabler samtidigt. Studiens regressionsmodell består av beroende variabler, vilket i 

detta fall är total risk, rörelserisk samt finansiell risk. Utöver dessa variabler tar studien 

hänsyn till den oberoende variabeln, vilken utgörs av andelen kvinnor i styrelser. För att 
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resultatet från regressionsanalysen ska visa ett trovärdigt resultat använder studien sig 

av flertal kontrollvariabler. 

 

3.4 Datainsamling 
 

Enligt Bryman och Bell (2013) är primär och sekundär datainsamling de grundläggande 

metoderna för datainsamling. När data samlas in utan någon egen tolkning kallas det 

sekundärdata. När information inhämtas för att sedan tolkas av forskaren används 

primärdata, vilket är en metod som kan ske vid exempelvis observationer. Denna studie 

kommer dels att använda sig av primärdata då studien främst kommer samla in data från 

svenska onoterade aktiebolags årsredovisningar. Primärdata kring de olika variablerna 

kommer även att samlas in från databasen Retriever. Viss sekundärdata kommer även 

att användas för att stödja den primära datan som samlas in. Den sekundärdata som 

kommer att samlas in är hämtad från vetenskapliga artiklar. 

 

3.5 Population och bortfall 
 

Denna studie kommer att riktats till alla svenska onoterade aktiebolag. Detta omfattar 

216 591 företag, efter exkludering av företag med omsättning under en miljon kronor. 

Detta då mindre företags styrelse vanligt förekommande består av endast VD. I en 

studie av Jönsson (2015) framgår att en styrelse inte enbart bör bestå av endast en 

verkställande position, det vill säga VD. Därför avgränsas studien ytterligare till att 

undersöka företag med minst två styrelseledamöter, för att kunna undersöka ett 

eventuellt samband med styrelsesammansättning som oberoende variabel likt Jönsson 

(2015). Den totala populationen uppgår därefter till 79106 företag.                  

 

Vidare i studien kommer ett visst bortfall av företag med bristfällig information 

gällande de variabler som kommer att användas i studien. Detta innefattar de företag där 

inte information om bransch eller avkastningsmått. Företag med utländska 

styrelseledamöter exkluderas, då personnummer ligger till grund för att kunna sortera 

efter kön. Då könet inte kan avgöras genom utländskt personnummer, kan företag med 

utländska styrelseledamöter inte inkluderas i studien då kön avgör den beroende 

variabeln. Bortfallet kommer att uppgå till 16120 företag. Efter detta uppgår 

populationen till 62986 företag. 
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Inom populationen har även extremvärden uppmärksammats. Efter regressionsanalyser 

genererades ett missvisande resultat då extremvärden hade stor inverkan. I och med att 

företagets totala risk är huvudsakligt undersökningsområde för studien kommer fem 

procent av de högsta respektive lägsta värdena att exkluderas i studien. Efter detta 

kommer studien att undersöka 56687 företag. 

 

3.6 Operationalisering 
 

 

Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och total risk i ett svenskt onoterat aktiebolag. För att kunna besvara 

detta syfte kommer vi att utföra multipla linjära regressioner för att kunna urskilja ett 

eventuellt samband mellan variablerna. Variablerna kommer att bestå av beroende-, 

oberoende- och kontrollvariabler. För att variablerna ska kunna vara till användning 

genom hela operationaliseringen, krävs det enligt Bryman och Bell (2013) att de är 

mätbara. Detta framgår i avsnitten 3.6.1 till 3.6.3, där det tydliggörs hur variablerna tas 

fram.  

3.6.1 Mätning av beroende variabler 

 

Finansiell risk 

 

Enligt Charness och Gneezy (2011) skiljer kvinnor och män sig åt i finansieringsbeslut 

gällande investeringar, det vill säga huruvida investeringarna ska finansieras med 

främmande kapital eller eget kapital. Enligt Modigliani och Miller (1958, 1963) 

påverkar företagets finansiering, det vill säga förhållandet mellan skulder och eget 

kapital, skuldsättningsgraden. De beskriver även hur skuldsättningsgraden utgör måttet 

på företagets finansiella risk. Därför utgör den finansiella risken den beroende variabeln 

i studiens första regressionsanalys. 

 

Skuldsättningsgrad = Totala skulder/Eget kapital 

 

Rörelserisk 
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I forskning av Lenard (2014) har variabiliteten i företags resultat tenderat att vara lägre, 

ju högre andel kvinnliga styrelseledamöter styrelsen har. Då resultatet har direkt effekt 

på avkastningen på totalt kapital, ter det sig intressant att undersöka huruvida detta har 

effekt på företagets rörelserisk. Detta eftersom måttet på rörelserisk enligt studie av Sila 

et al. (2016), kan beräknas som standardavvikelsen av avkastningen på totalt kapital. 

Detta mått som mäter rörelserisken, kommer att användas som den beroende variabel i 

studiens andra regressionsanalys. 

 

Avkastning på totalt kapital =  Rörelseresultat + Finansiella intäkter 

Totalt kapital 

 

Total risk 

 

Studiens tredje beroende variabel kommer att utgöra den totala risken. Måttet på denna 

variabel beräknas utifrån en studie av Sila et al. (2016), vilket är standardavvikelsen av 

avkastning på eget kapital. Utifrån Modigliani och Miller (1958, 1963) teori tar ej denna 

studie hänsyn till skatter i detta avkastningsmått, då studien utgår ifrån perfekta 

marknadsförhållanden.  

 

Avkastning på eget kapital =Resultat efter finansiella kostnader 

Eget kapital 

3.6.2 Mätning av oberoende variabel  

 

Den oberoende variabeln kommer i denna studie, likt tidigare studie (Loukil & Yousfi, 

2015; Sila et al., 2016) bestå av andelen kvinnliga styrelseledamöter. Variabeln kommer 

att beräknas genom att dividera antalet kvinnliga ledamöter med totala antalet 

styrelseledamöter. De beroende variablerna kommer tillsammans med den oberoende 

variabeln och olika kontrollvariabler generera ett resultat gällande huruvida andel 

kvinnliga styrelseledamöter påverkar företagets totala risk. 
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3.6.3 Mätning av kontrollvariabler 

 

Johansson Lindfors (1993) beskriver betydelsen av kontrollvariabler i 

regressionsanalysen för att visa ett rättvisande resultat. Enligt Sundell (2012) används 

kontrollvariabler för att potentiella kausala samband och effekter ska upptäckas. En 

regressionsanalys som inte tar hänsyn till kontrollvariabler tenderar att ge felaktiga 

resultat utifrån den insamlade datan. För att vår studie och dess resultat ska vara 

tillförlitliga kommer följande kontrollvariabler att vara av vikt för vår regressionsanalys. 

 

Styrelsens storlek 

 

Enligt Pathan (2009) påverkar styrelsens storlek företagets risktagande. Mindre styrelser 

har i denna studie visat en positiv effekt på risktagandet. Därmed anses styrelsens 

storlek relevant för studien och därför används denna kontrollvariabel i regressionen. 

Variabeln tas fram som styrelsens totala antal styrelseledamöter.  

 

Styrelsens ålder 

 

Då Watson och McNaughton (2007) menar att ålder kan ha inverkan på riskbeteende, 

tas åldern med som en kontrollvariabel i regressionsanalysen. Erb et al. (1997) styrker 

detta och menar att ju äldre en individ är, desto mindre är riskbenägenheten tenderar 

denne att vara. Variabeln beräknas som medelåldern av respektive företags totala 

styrelseledamöter. 

 

Företagets storlek 

 

Måttet på företagets storlek kan enligt Sila et al. (2016) tas fram som företagets 

omsättning. Denna variabel används för att studien ska kunna påvisa huruvida resultaten 

skiljer sig från stora till små företag. Det krävs att den är normalfördelad för att inte 

generera ett missvisande resultat. Skulle det inte råda normalfördelning kan 

omsättningen logaritmeras. Denna kontrollvariabel kommer att vara normalfördelad, 

vilket testas i SPSS. 
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Avkastning på totalt kapital  

 

Det har i tidigare studier av Lenard et al. (2014) visats att en hög andel kvinnor i 

bolagsstyrelser har en stark korrelation till företagens lönsamhet. Av den anledning 

inkluderas lönsamhet som variabel i regression 1. Måttet på ett företags lönsamhet kan 

likt en studie av Sila et al. (2016) beräknas som avkastning på totalt kapital. 

 

Skuldsättningsgrad  

 

Likt tidigare studier (Sila et al., 2016) kommer skuldsättningsgraden att användas som 

kontrollvariabel i denna studie. Denna variabel kommer att beräknas genom att dividera 

de totala skulderna med det egna kapitalet. En hög andel skulder i förhållande till det 

egna kapitalet är riskfyllt för aktiebolaget. 

 

Bolagets ålder  

 

Enligt Pries och Guild (2010) tenderar nystartade företag att vara mer riskfyllda än mer 

etablerade företag. Av denna anledning kommer bolagets ålder vid 2015 att vara en 

relevant kontrollvariabel för denna studie. 

 

 

3.7 Analysmetod 
 

För att undersöka den insamlade datan kommer studien att använda statistikprogrammet 

SPSS. Därigenom kommer deskriptiv statistik över samtlig data att tas fram. Pearsons 

korrelationstest och multipel linjär regression kommer sedan att utföras för att 

undersöka förhållandet mellan variablerna. 

3.7.1 Deskriptiv statistik 

 

Vid insamling av stor mängd data menar Järpe (2005) att deskriptiv statistik är lämplig 

för att kunna fokusera på den data som är av betydelse för studien. Vidare beskrivs att 

deskriptiv statistik är lämplig vid en studie som syftar till att finna samband samt 
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egenskaper som är relaterade till studien. Enligt Grinnell och Unru (2005) utformas 

deskriptiv statistik över samtliga variablers medelvärde respektive standardavvikelser. 

Statistiken kommer därmed visa hur värdena skiljer sig från det ursprungliga 

medelvärdet, samt minimum- och maximumvärde. En överblick av samtliga värden 

kommer göra det möjligt att urskilja extremvärden i datan.  

 

3.7.2 Pearsons korrelationstest 

 

Pearsons korrelationstest kontrollerar samvariationen mellan variablerna. För att 

undvika att studiens olika variabler samvarierar kommer Pearsons korrelationstest att 

utföras. Bryman och Bell (2013) beskriver hur sambandets riktning kan avläsas av 

korrelationskofficienten, r. Antingen är r, positiv eller negativ och genom 

kofficientvärdet, som ligget mellan -1 och +1, avläses huruvida stark samvariationen 

mellan de olika variablerna är. Vidare beskriver Bryman och Bell (2013) att ju närmare 

1 kofficienten ligger desto starkare samvarierar variablerna och tvärtom gällande 

kofficientvärden nära -1, där ett starkt negativt samband föreligger. Ett värde nära noll 

indikerar därmed en mycket svag samvariation mellan variablerna. 

  

För att de oberoende variablerna inte ska anses som kritiska värden för 

multikollinearitet, som beskrivs i avsnittet 3.7.5 menar Djurfeldt och Barmark (2009) att 

korrelationen mellan de oberoende variablerna inte bör överstiga 0,7-0,85. Genom att 

analysera Pearsons korrelationstest samt korrelationens signifikans har denna studie 

utfört ett korrelationstest på samtliga variabler. Dessutom kommer variablernas VIF-

värden, som beskrivs närmare i avsnittet 3.7.5, att testas i SPSS för att eventuella 

kritiska värden ska upptäckas. Denna studie kommer inte finna några kritiska värden 

som gör korrelationen missvisande. 

3.7.3 Multipel linjär regression 

 

Djurfeldt och Barmark (2009) beskriver hur en multipel linjär regressionsanalys kan 

hantera flera oberoende variabler samtidigt. I och med detta kan den beroende variabeln, 

total risk, antas som en funktion av konstans i en undersökning. Denna studie kommer 

att behandla flera oberoende variabler och av den anledningen kommer en multipel 
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linjär regression att användas som analysverktyg för att tydligt se hur de oberoende 

variablerna påverkar den beroende variabeln. Likt Sila et al. (2016) kommer 

förhållandet mellan de olika riskmåtten och andel kvinnor att betecknas med Beta.       

  

Total risk = Andel kvinnor i styrelsen + Storlekföretag + Ålderstyrelse + Ålderbolaget 

+ Styrelseledamöter + Skuldsättningsgrad 

 

 Andel kvinnor av totalt antal styrelseledamöter. 

 Företagens storlek mäts utifrån företagets omsättning. 

 Ålder i styrelsen utgör styrelseledamöternas genomsnittlig ålder för respektive företag. 

 Bolagens ålder hämtas från Retriever 

 Beräknas som totalt antal styrelseledamöter 

 Företagets förhållande mellan skulder och eget kapital utgör skuldsättningsgraden. 

3.7.4 Heteroskedasticitet 

 

Djurfeldt och Barmark (2009) beskriver hur specifika problem kan uppstå vid 

genomförandet av en regressionsanalys. Snedfördelning mellan olika variabler är ett av 

de vanligaste problemen som eventuellt uppstår när en regressionsanalys illustreras. En 

snedfördelning innebär att värdet på en oberoende variabel ökar, vilket leder till att den 

oförklarade variationen i den beroende variabeln antingen ökar eller minskar. Detta 

beror på att variansen hos variablerna inte är konstant. Problemet som beskrivs ovan 

kallas heteroskedasticitet. För att få ett trovärdigt resultat bör alltså denna skevhet, som 

heteroskedasticitet innefattar, undvikas. 

 

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) kan problemet, heteroskedasticitet, upptäckas 

genom ett spridningsdiagram. Ett exempel på problemet är outliers eller en avvikande 

observation. Respektive faktor är bidragande till att heteroskedasticitet uppstår och kan 

leda till att analysen av de framtagna resultaten blir missvisande. Detta beskriver 

Djurfeldt och Barmark (2009) beror på att de observationer som är outliers skiljer sig 

mycket från medelvärdet. I och med detta kommer denna studie att exkludera 

extremvärden som ligger långt från medelvärdet för att öka resultatets trovärdighet. 
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3.7.5 Multikollinearitet 

 

Enligt Andersson (2007) finns en viss svaghet med regressionsanalysen, 

multikollinearitet, vilket innebär att de oberoende variablerna är korrelerade med 

varandra. Detta kan leda till ett missvisande resultat i och med att det på grund av 

multikollinearitet finns en svårighet att påvisa vilken förklaringskraft de oberoende 

variablerna har på regressionens beroende variabel. Mason och Perreault (1991) 

beskriver en separat analys i SPSS som kan mäta huruvida de oberoende variablerna är 

korrelerade, variance inflation factor (VIF). Djurfeldt och Barmark (2009) menar på att 

VIF-värdena bör ligga mellan 1 och 2,5 för att inte vara kritiska för genomförandet av 

regressionsanalysen. 

 

För att upptäcka och undvika eventuella kritiska värden i regressionsanalysen kommer 

multikollinearitet kontrolleras genomgående i denna studie. Pearsons korrelationstest 

kommer även att tillämpas för att minimera risken för multikollinearitet ytterligare. 

 

3.8 Kvalitetskriterier 
 

Bryman & Bell (2013) beskriver fyra kriterier vilka är viktiga i bedömning av 

företagsekonomisk forskning, vilka är reliabilitet, replikerbarhet, validitet och 

generalisering. De tre förstnämnda är speciellt viktiga i en kvantitativ studie, då 

reliabilitet och validitet behandlar hur pass tillförlitliga och noggranna en studies 

mätningar är, samt hur riktig den är. Även generalisering anses vara ett 

kvalitetskriterium, vars tillämpning varierar beroende på metodik. 

3.8.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet behandlar frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet och 

följdriktighet. Det finns tre uppdelningar inom begreppet, stabilitet, intern reliabilitet 

och interbedömarreliabilitet. Stabilitet mäter huruvida hållbara måtten och mätningarna 

är, genom att kontrollera hur de inte förändras med tiden. Intern reliabilitet rör fler 

indikatorsmått, indikatorerna ska inte samvariera för att studien ska vara pålitlig. 

Interbedömarreliabilitet uppkommer då data ska översättas till kategorier. Det finns risk 
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för att tolkningarna av den insamlade datan blir missvisande och därmed minskar 

studiens pålitlighet. 

 

3.8.2 Validitet 

 

Enligt Bryman & Bell (2013) tar validiteten reda på om ett mått för ett begrepp 

verkligen mäter begreppet i fråga. Det ska finnas en överensstämmelse mellan teorin 

och forskarens observationer. Likt reliabiliteten delas även validiteten upp i olika delar. 

Den interna validiteten behandlar frågan om kausalitet, det vill säga huruvida ett 

orsakssamband kan utläsas från olika variabler. Om resultat kan generaliseras till en 

population behandlas inom den externa validiteten. För att kunna göra detta krävs en 

trovärdig redogörelse för sitt undersökningsområde och eventuellt urval. I denna studie 

görs inget urval, istället undersöks hela populationen. Tvärsnittsdesignen brister alltid 

inom intern validitet, då ett samband aldrig kan fastställas vara av kausal art. 

3.8.3 Replikerbarhet 

 

Tillförlitligheten i en studie grundar sig enligt Bryman och Bell (2013) i huruvida 

studien är möjlig att upprepa, det vill säga om den är replikerbar. Ett liknande resultat 

ska kunna genereras om denna studie prövas på nytt. Den information vi utgår ifrån 

innefattar främst information från företags årsredovisningar, vilket gör studien möjlig 

att upprepa. Replikerbarheten i denna studie anses därför vara hög, i och med att en 

upprepning av studien skulle generera ett resultat liknande detta.   

3.8.4 Generalisering 

 

Generalisering innebär enligt Bryman och Bell (2013) att de resultat som studien 

genererat ska kunna generaliseras och appliceras i ett annat förhållande och i andra 

grupper. Vidare beskriver Bryman och Bell (2013) hur generaliserbarhet är starkt 

relaterat till tvärsnittsdesign, vilken är den metod denna studie kommer att tillämpa. 

Patel och Davidson (2011) beskriver hur studier som utför enkätundersökningar kan ha 

svårigheter med generaliserbarhet i resultaten då egna tolkningar av de framtagna 

resultaten är svåra att undvika. Enligt Bryman och Bell (2013) är det även av stor vikt 
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att studien utför ett stort antal observationer för att de generaliserade resultaten skall 

anses vara trovärdiga. I och med att denna studie behandlar hela populationen, med ett 

visst bortfall, kan denna studies resultat anses som generaliserbar. 

 

3.9 Kritik av metod 

3.9.1 Forskningsstrategi 

 

Den kvantitativa metod som studien tillämpar kan enligt Bryman och Bell (2013) 

kritiseras till synsättet, tillvägagångssättet och analyserandet. De menar att kvantitativa 

forskare inte tar hänsyn till att den sociala verkligheten inte skiljer sig från den 

naturvetenskapliga ordningen. Dock menar de att forskare tillämpar naturvetenskapliga 

metoder, vilket är en av positivismens huvudprinciper. 

 

Bryman och Bell (2013) menar även att mätningen till viss del kan kritiseras för att inte 

vara riktig och precis, även om den upplevs som detta. Denna studie behandlar 

information om 56687 företag, vilket medför en mycket stor mängd data. Insamlandet 

av datan från databasen Retriever kan möjligtvis innehålla viss felaktig information, 

men som i stort sett inte har någon betydande inverkan på resultatet i och med den stora 

mängden data. Detta kan även kopplas till svårigheten att få ett riktigt resultat genom 

olika statistiska program. Exempelvis skulle studien kunna generera ett annat utfall om 

ett annat program använts. 

3.9.2 Forskningsdesign 

 

Tvärsnittsdesign ger enligt Bryman och Bell (2013) upphov till vissa svårigheter och 

problem när det gäller att dra slutsatser. Denna typ av forskningsdesign tar inte hänsyn 

till någon hållbar tidsmässig relation mellan variablerna, i och med att variablerna 

samlas in samtidigt. Tekniken nämns även som en faktor som kan ha inverkan på 

studiers resultat. Detta i form av vilket statistisk program som används, vilket kan 

generera olika utfall även om datan är densamma i olika tester. Att kunna identifiera ett 

kausalt samband mellan variabler kan på detta sätt försvåras. 
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Bryman och Bell (2013) anser att det finns en viss risk med att använda redan 

sammanställda källor eftersom att dessa källor inte alltid mäter det som exakt behöver 

mätas. De beskriver ytterligare en risk med denna insamlingsmetod, vilket är det 

eventuella bortfallet. Blir studiens bortfall för stort kan det resultera i ett missvisande 

resultat gentemot hur den verkliga populationen ser ut. Detta kan därmed leda till att 

resultatet inte är representativt för den population som studien ska hantera. 

3.9.3 Källkritik 

 

Källkritik är av vikt för att insamlandet av studiens data ska vara trovärdig. Av den 

anledningen menar Eriksson och Hultman (2014) att det är viktigt att studien har ett 

källkritiskt förhållningssätt vid insamlingen av den vetenskapliga teorin. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) beskriver hur kritiskt granskande innebär att bedöma 

huruvida aktuell en källa är för studien, samt källans reliabilitet. Enligt Eriksson och 

Hultman (2014) kan det förekomma att den insamlade datan har tolkats på ett felaktigt 

sätt vilket medför ett missvisande resultat av studien. Då vetenskapliga artiklar ligger 

till grund för denna studie, är det därför viktigt att dessa håller kvalitet. På de databaser 

där dessa är publicerade finns endast kontrollerade och godkända artiklar, vilket ger en 

ökad trovärdighet på den data som studien baseras på. Även den data som kommer att 

samlas in från databasen Retriever är de svenska onoterade aktiebolagens 

årsredovisningar. Denna databas är även den granskad och kontrollerad vilket gör att 

datan som kommer att samlas in från denna databas är trovärdig. 

 

Enligt Eriksson och Hultman (2015) finns det tre kriterier som kritiken till den 

insamlade datan grundas på. Dessa är reliabilitet, validitet och relevans. Dessa tre 

grundkriterier ger en överblick av huruvida forskningen verkligen mäter det som bör 

mätas.Vidare menar Eriksson och Hultman (2015) att samtidighet, 

beroendeförhållanden, tendenser och äkthet är fyra områden som avgör källornas 

kvalitet.
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4. Empiri 
 

 

I följande kapitel redogörs studiens empiriska resultat från den deskriptiva statistiken, 

korrelationstest samt regressionsanalyser. I efterföljande kapitel diskuteras resultaten 

mer djupgående. 

 

 

4.1 Deskriptiv statistik 
 

I denna del presenteras statistik av samtlig data. I tabellen nedan åskådliggörs statistik 

över samtliga bolag som denna studie hanterat. Den visar hur samtliga variabler, 

beroende och oberoende, är spridda över studiens population. Kolumn ‘N’ står för antal 

observationer som ingått i respektive variabel, vilket är 56687 i samtliga fall. Minimum- 

och maximumvärdet visar populationens lägsta respektive högsta värde för varje enskild 

variabel. I tabellen framgår även medelvärde samt standardavvikelse för respektive 

variabel. 

 

Innan samtliga testers genomförande rensas extremvärden bort. Detta i form av 5% av 

de högsta respektive lägsta värdena inom måttet ‘standardavvikelsen av avkastningen på 

eget kapital’. Extremvärdena rensas utifrån detta mått bort dels för att detta mått är 

huvudsakligt fokus för studien, men också eftersom datan inte ska modifieras till sättet 

att det istället enligt Bryman och Bell (2013) liknar manipulering av utfallen. Utifrån 

detta genereras statistik som vi anser vara trovärdig, trots att värdena mellan högsta 

respektive minsta värdet kan skilja sig mycket. 

 

Värdena för variabeln ‘andel kvinnor’ varierar från det lägsta antalet 2, till det högsta 

antalet 18. Andel kvinnor i styrelsen varierar från 0-100%, med ett medelvärde och 

standardavvikelse på 50,3275 respektive 8,45026. Intressant är även att titta på 

styrelsens medelålder, som har en stor variation från det lägsta värdet 19,5 till högsta 

värdet 86, och ett medelvärde på 50,3275. Bolagets ålder har även ett stort spann, då det 

lägsta värdet är 2, medan det högsta är 118. 
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Variabler N Min.värde Maxvärde Medelvärde Standardavv. 

Styrelseledamöter 56 687 2,00 18,00 3,037 1,43 

Andel kvinnor (%) 56 687 0,00 100,00 17,06 24,88 

Medelålder 56 687 19,5  86,00 50,33 8,45 

Omsättning (tkr) 56 687 -2219,0 124451000, 82653,67 1109323,33 

Bolagets ålder 56 687 2,00 118,00 19,10 16,67 

Skuldsättningsgrad 56 687 -160,88 16164,90 4,75 90,67 

Avkastning på eget 

kap. (%)  

56 687 -97,40 119,00 27,96 36,64 

Avkastning på totalt 

kap. (%) 

56 687 -870,8 15050,00 13,02 73,56 

Standardavvikelse av 

avkastn på totalt kapital 

56 687 0,00 8648,30 10,70 49,04 

 

Tabell 1, Deskriptiv statistik, indelning efter variabler 

 

 

4.2 Korrelationsanalys 

4.2.1 Pearson 

 

Pearsons korrelationstest kommer, som tidigare presenterats, att utföras i denna studie 

för att kontrollera de olika variablernas samband. I tabellen kan samvariationen mellan 

respektive variabel avläsas. Genom detta korrelationstest går det även att avläsa 

korrelationens signifikansnivå. Värden där ”**” förekommer betyder det att med 99 

procent sannolikhet föreligger en korrelation med stark signifikans. Värden med ”*” 

innebär att med 95 procent sannolikhet är sambandet mellan variablerna inte 

slumpmässigt. Överskrider korrelationen 0,7 innebär det enligt Djurfeldt och Barmark 

(2009) att det existerar en stark korrelation mellan variablerna. 

 

Kofficientvärderna varierar mellan de olika variablerna, och det förekommer ett svagt 

samband i nästan samtliga tester. Dock i ett enstaka fall samvarierade den beroende 

variabeln, som utgjorde standardavvikelsen av avkastning på totalt kapital, med en 

kontrollvariabel, avkastning på totalt kapital. Korrelationen mellan dessa variabler 

uppgår till ett värde av 0,823 och har en signifikansnivå p < 0,01. Av denna anledning 

exkluderades kontrollvariabeln, avkastning på totalt kapital, i regressionsanalysen där 
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standardavvikelsen av avkastningen på totalt kapital är beroende variabel. Med stöd av 

resultaten i detta korrelationstest kan risk för multikollinearitet uteslutas. 

 

 

 

Tabell 2, Pearsons korrelationsanalys 

 

Andelen kvinnor, som i denna studie utgör den oberoende variabeln, har en svag 

korrelation med de beroende variablerna, däremot förekommer inte någon signifikant 

korrelation mellan dessa variabler. Andelen kvinnor har dock en signifikant korrelation 

till antalet styrelseledamöter samt styrelsens medelålder, vilka är kontrollvariabler. 

Korrelationsvärdet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och antalet 

styrelseledamöter är 0,026. Korrelationsvärdet mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och styrelsens medelålder är 0,015. 

 

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) är korrelationsvärden mellan 0,7-0,85 kritiska 

värden. I tabellen kan vi se att det inte förekommer ett kritiskt korrelationsvärde mellan 

avkastning på totalt kapital och standardavvikelsen på totalt kapital. I och med detta 

utesluts måttet på lönsamhet, avkastning på totalt kapital, från regressionen där 

standardavvikelse på avkastning på totalt kapital är den beroende variabeln. Mellan de 

resterande variablerna förekommer inte hög korrelation. I SPSS har även en diagnos av 

kollinearitet skapats för att säkerställa samt kunna utesluta risken för problem med 

korrelationen. Denna multikollinearitetsdiagnos medför VIF-värden för samtliga 
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variabler, vilka låg under det kritiska värdet, 2,5, inom samtliga tre regressioner. Detta 

innebär därmed att risken för multikollinearitet kan uteslutas. 

 

4.3 Heteroskedasticitet 
 

I regressionsanalyser är ett vanligt förekommande problem att observationerna kan vara 

snedfördelade. Detta i form av att det kan förekomma extremvärden, vilka betraktas 

som outliers. Detta bidrar till en snedfördelad data. Därför testades omsättning i SPSS, 

för att se huruvida datan är normalfördelad. Resultatet visade på normalfördelning, 

vilket enligt Pallant (2013) ej kräver logaritmering av varibeln. 

 

4.4 Multipel linjär regressionsanalys 
 

Multipel linjär regressionsanalys är enligt Djurfeldt och Barmark (2009) baserad på 

korrelation, där målet är att undersöka förhållandet mellan en uppsättning variabler. 

Denna studie utför tre regressionsanalyser med tre olika beroende variabler, som senare 

kommer att diskuteras utifrån de ställda hypoteserna. 

4.4.1 Presentation av regressionsanalys 

 

I följande del av empiriavsnittet kommer en presentation av regressionsanalyserna att 

framställas och analyseras. I tabell 3 nedan visas en sammanställning av respektive 

regressionsanalys där en regression har konstruerats med den totala risken som 

beroende variabel. Ytterligare två regressioner utfördes med rörelserisk samt finansiell 

risk som beroende variabel. Likt Sila et al. (2016) kommer förhållandet mellan de olika 

riskmåtten och andel kvinnor att betecknas med B. Detta är ett ostandardiserat mått som 

visar hur en ökning i en oberoende variabel påverkar den beroende variabeln. Tabell 3 

nedan visar även variablernas standardiserade betavärde, vilket gör variablerna 

jämförbara. Genom betavärdet kan den variabel som har störst inverkan på den 

beroende variabeln urskiljas. 

 

I kolumnen ”variabel” tas de beroende, oberoende och de olika kontrollvariablerna upp. 

I slutet av kolumnen visas även R2, adjusted R2, F-värde, signifikans och N. R2 utgör 

respektive regressions förklaringsgrad, det vill säga hur mycket av förändringen av den 

beroende variabeln kan förklaras av förändringen i både de oberoende- och 
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kontrollvariablerna. Vid ett mindre urval av populationen tenderar R2 att överskatta 

förklaringsgraden. Den justerade förklaringsgraden, adjusted R2, justerar därför ned det 

överskattade måttet. Denna studie behandlar hela populationen och av den anledningen 

kommer R2 att vara relevant för studien. F är beteckningen för det kritiska värdet som 

fastställs utifrån signifikansnivån och antalet frihetsgrader i täljaren respektive 

nämnaren. F-värdet jämför variationen inom variablerna med variationen mellan de 

olika variablerna. Signifikansnivån står för sannolikheten att nollhypotesen förkastas 

när den är sann. N är beteckningen för antalet observationer för de tre regressionerna. 

 

 

 

Tabell 3, Sammanställning av regressionsanalys 

 

Kolumnerna Regression 1, Regression 2, samt Regression 3 visar ostandardiserad B-

koefficient, Standardiserade koefficient Betavärde samt signifikansnivå. ”Variabel” 

visar den beroende, de oberoende, samt kontrollvariabler. Kolumnen visar även R2, 

justerad R2, F-test, samt antal observationer. Regression 1 innefattar analysen där 
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Standardavvikelsen av avkastning på totalt kapital är beroende och Andel kvinnor är 

oberoende. Regression 2 innefattar analysen där Skuldsättningsgrad är beroende och 

Andel kvinnor är oberoende, samt regression 3 innefattar analysen där 

Standardavvikelsen av avkastning på eget kapital är beroende och Andel kvinnor är 

oberoende. 

4.4.2 Finansiell risk som beroende variabel 

 

I den första regressionsanalysen framgår även att B-koefficienten är 0,001 som resultat 

tyder på ett mycket svagt positivt samband mellan ‘andel kvinnor’ och företagets 

finansiella risk, skuldsättningsgraden. Detta innebär att för varje ökad enhet av den 

oberoende variabeln andel kvinnor, ökar den finansiella risken med 0,001 enheter. Dock 

är sambandet inte signifikant, då signifikansnivån för dessa två variabler är 0,813.  

 

De variabler som visar ett signifikant resultat i den första regressionen är bolagets ålder 

och styrelsens storlek, med värden av b-koefficienten på 0,033 och -0,085 med en 

signifikansnivå på 0,000. Regressionens P-värde i denna regression är 0,001 vilket 

understiger studiens signifikansnivå 0,05. Detta innebär att resultatet är signifikant och 

således kan den första nollhypotesen med mer än 95 procent sannolikhet förkastas. 

4.4.3 Rörelserisk som beroende variabel 

 

Resultatet i denna regression tyder på ett mycket svagt positivt samband mellan den 

oberoende variabeln ‘andel kvinnor’ och företagets rörelserisk. Detta tyder b-

koefficientens värde 0,003 på, vilket innebär att rörelserisken ökar med 0,003 enheter 

för varje ökad enhet av den oberoende variabeln, andel kvinnor. Dock är sambandet inte 

signifikant, då signifikansnivån för dessa två variabler är 0,737. 

 

Noterbart är att denna regression till skillnad från den första regressionen har tre 

variabler med ett signifikant negativt samband med rörelserisken. Dessa variabler 

innefattar medelålder, bolagets ålder och styrelsens storlek, med B-koefficienterna -

0,137, -0,139 respektive -0,781. Bland de signifikanta värdena är bolagets ålder den 

variabel som har mest inverkan på den beroende variabeln. Genom jämföring av dessa 
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variablers standardiserade betavärden framgår det att bolagets ålder har störst inverkan 

på den beroende variabeln med betavärdet -0,047.  

 

F-värdet i regression 2 är högt, 41,812. Detta beror på att variationen mellan de olika 

variablerna är hög samtidigt som variationen inom variablerna är låg. Nämnvärt är även 

att förklaringsgraden i regressionen har ett värde på 0,004, vilket betyder att 0,4 procent 

av regressionen kan förklaras. Detta skiljer sig från de andra regressionerna som har en 

förklaringsgrad på 0 procent. Regressionen visar däremot ett p-värde om 0,000, vilket är 

under studiens bestämda signifikansnivå 0,05. Detta innebär att den andra nollhypotesen 

kan med mer än 95 procent sannolikhet förkastas.  

4.4.4 Total risk som beroende variabel 

 

I tredje regressionsanalysen är den beroende variabeln total risk. I resultatet kan vi 

utläsa ett svagt positivt samband mellan andel kvinnor och företagets totala risk, med b-

koefficienten 0,119. I detta fall innebär det att riskmåttet total risk ökar med 0,119 

enheter för varje ökad enhet av ‘andel kvinnor’. Dock är sambandet inte signifikant, då 

signifikansnivån för dessa två variabler är 0,553. I regressionen har endast en variabel 

ett signifikant samband med den beroende variabeln, vilket är bolagets ålder. Denna har 

B-koefficienten -1,102, vilket tyder på ett negativt samband mellan variablerna. 

Företagets storlek och styrelsens medelålder visade sig ha minst inverkan på den 

beroende variabeln. Resultaten är däremot inte signifikanta med en signifikansnivå på 

0,973, respektive 0,846. Detta innebär att vi med mycket låg sannolikhet kan anta att det 

förekommer ett negativt samband. 

 

Förklaringsgraden i regressionen har värdet 0,000, vilket innebär att noll procent av den 

beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna. Sig. under kolumn 

‘Variabel’ visar regressionens p-värde, vilket i tredje regressionen har värdet 0,008. Då 

detta värde understiger signifikansnivån 0,05, innebär det att den tredje nollhypotesen 

med mer än 95 procent sannolikhet kan förkastas. Detta innebär att den tredje 

nollhypotesen förkastas utifrån Dancey och Reidy (2011) som menar att resultat med 

dessa egenskaper med hög sannolikhet tyder på ett svagt samband. 
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4.5 Sammanfattning av empiri 
 

Av regressionsanalyserna kan vi urskilja svaga B-koefficientvärden på samtliga tre 

regressioner, vilket tyder på svaga samband mellan den beroende och oberoende 

variabeln. B-koefficienten mellan andel kvinnor och rörelserisk respektive finansiell 

risk uppgår till 0,003 samt 0,001. Detta visar på ett mycket svagt positivt samband 

mellan andel kvinnor och respektive beroende variabel. Mellan andel kvinnor och total 

risk kan vi från regressionen utläsa B-koefficient på 0,119, vilket även tyder på ett 

mycket svagt positivt samband. Den kontrollvariabel som i samtliga regressionsnalyser 

haft mest inverkan på de olika riskmåtten är bolagets ålder. Ett negativt signifikant 

samband har visats mellan de olika riskmåtten och bolagets ålder. 

 

Förklaringsgraden för regressionsanalys ett och tre är 0,000, vilket enligt Dancey och 

Reidy (2011) innebär att noll procent av respektive regressions beroende variabel kan 

förklaras av respektive oberoende variabler. I regressionsanalys två är förklaringsgraden 

0,004. Detta betyder därmed att 0,4 procent av den beroende variabeln kan förklaras av 

de oberoende variablerna. Värdet är mycket lågt, då resterande 99,6 inte kan förklaras.  

Sammanfattningsvis kan studiens samtliga tre nollhypoteser förkastas. Detta i och med 

att de tre regressionerna har ett p-värde < 0,05, vilket är studiens signifikansnivå. Vi kan 

alltså med 95 procent sannolikhet förkasta studiens tre nollhypoteser. 
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5. Diskussion 
 

 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat, och knyter an till den tidigare forskning som 

ligger till grund för denna studie.  

 

 

5.1 Hypotes 1 
 

H0: Det finns inget samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och finansiell 

risk i svenska onoterade aktiebolag. 

 

H1: Det finns ett samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och finansiell risk i 

svenska onoterade aktiebolag. 

 

Den första alternativhypotesen antar ett samband mellan andel kvinnor och företagets 

finansiella risk. Resultatet från regressionsanalysen visar ett mycket svagt positivt 

samband, då B-koefficienten är 0,001. Regressionen är signifikant till mer än 99 procent 

sannolikhet. B-koefficientens låga värde i kombination med den höga signifikansnivån 

ger dock upphov till tankar kring hur stor effekten i praktiken faktiskt är. Detta då B-

koefficienten är nära 0, och således kan innebära att kvinnliga styrelseledamöter i 

praktiken inte har någon tydlig effekt på företagets finansiella risk. Troligheten för 

resultat med hög signifikans ökar även när studiens population är av stor omfattning likt 

denna.  

 

Tidigare forskning av Huang och Kisgen (2013) beskriver att andel kvinnliga 

styrelseledamöter har inverkan på företagets finansiella risk, till sättet att den finansiella 

risken minskar. Å andra sidan beskriver Matsa och Miller (2013) hur kvinnliga 

styrelseledamöter inte har någon inverkan på företags finansiella risk. Trots studiens 

svaga positiva samband, har detta i stort sett ingen betydelse i praktiken, varför det 

istället är troligt att resultaten är i enlighet med studien av Matsa och Miller (2013).  

 

De kontrollvariabler som har störst inverkan på den beroende variabeln, finansiell risk 

är bolagets ålder samt styrelsens storlek, med signifikanta betavärden på -0,016 

respektive 0,015. Ett svagt negativt samband förekommer alltså mellan bolagets ålder 
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och företagets finansiella risk. Detta innebär att resultaten gällande bolagets ålder är i 

enligthet med Pries och Guild (2010) som menar att bolagets ålder har inverkan på 

företagets riskbenägenhet. Cheng (2008) menar att stora styrelser kan leda till mindre 

riskfyllda beslut, vilket tyder på ett negativt samband mellan variablerna. Denna 

regression visar på ett mycket svagt positivt samband mellan styrelsens storlek och 

finansiell risk, vilket går emot forskningen av Cheng (2008).  

 

5.2 Hypotes 2 
 

H0: Det finns inget samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och rörelserisk i 

svenska onoterade aktiebolag. 

 

H2: Det finns ett samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och rörelserisk i 

svenska onoterade aktiebolag. 

 

Den andra alternativhypotesen antar ett samband mellan andel kvinnor och företagets 

rörelserisk. Resultatet av regressionsanalysen visar på ett positivt svagt samband mellan 

företagets rörelserisk och andel kvinnor i styrelsen, då B-koefficienten uppgick till 

0,003. Det tolkas som att en ökning med en enhet i andel kvinnor i styrelsen ökar 

företagets rörelserisk med 0,003 enheter. Resultatet i denna studie uppvisar ett mycket 

svagt positivt samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och företagets 

rörelserisk. I enlighet med Lenard et al. (2014) finns därmed ett samband mellan 

variablerna, dock uppvisar denna studie ett positivt samband till skillnad till det 

negativa sambandet som Lenard et al. (2014) uppvisar.  

 

Sambandet mellan rörelserisk och bolagets ålder är likt första hypotesprövningen mest 

utmärkande med ett negativt samband då betavärdet är -0,047. Även styrelsens storlek 

har ett signifikant negativt samband med den beroende variabeln, med ett betavärde på -

0,023. Det negativa sambandet kan bekräftas i enlighet med studien av Jönsson (2015), 

där styrelsens storlek visade ett negativt samband med företagets resultat, vilket är 

direkt kopplat till företagets rörelserisk. Regressionen visar även ett signifikant negativt 

samband med ett betavärde på -0,024 mellan medelålder och företagets rörelserisk. 

Detta är i enlighet med Watson och McNaughton (2007) som menar att ålder har 

inverkan på individens riskbeteende. 
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Regressionen visar signifikans till mer än 95 procent, vilket innebär att med mer än 95 

procent sannolikhet existerar ett positivt samband mellan andel kvinnor och rörelserisk. 

Med mer än 95 procent sannolikhet kan vi även konstatera att ett negativt samband 

existerar mellan de olika kontrollvariablerna och den beroende variabeln. I kombination 

med det höga signifikansvärdet och det svaga B-koefficientvärdet kan dock den 

betydande inverkan i praktiken diskuteras. Detta då studien omfattar en stor population, 

vilket ökar troligheten för signifikanta resultat.  

 

5.3 Hypotes 3 
 

H0: Det finns inget samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk i 

svenska onoterade aktiebolag. 

 

H3: Det finns ett samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk i 

svenska onoterade aktiebolag. 

 

Tredje alternativhypotesen antar att det finns ett samband mellan andel kvinnliga 

styrelseledamöter och total risk i svenska onoterade aktiebolag. Resultatet från 

regressionsanalysen visade ett svagt positivt samband, med en B-koefficient på 0,119. 

Då regressionen är signifikant till mer än 99 procent, kan vi med mer än 99 procent 

sannolikhet anta att det förekommer ett mycket svagt positivt samband. Likt de andra 

två regressionerna ökar troligheten för hög signifikans av resultaten i en studie som 

omfattar en stor population, vilket denna studie gör. I kombination med det mycket 

svaga positiva sambandet kan ett faktiskt positivt samband i praktiken inte konstateras.  

 

Den kontrollvariabel som har mest påverkan i denna regression är bolagets ålder med ett 

betavärde på -0,016. En ökning med en standardavvikelse i bolagets ålder minskar 

företagets totala risk med 0,016 standardavvikelse. Detta visar på ett mycket svagt 

samband mellan bolagets ålder och total risk. Detta negativa samband motsäger Pries 

och Guild (2010) som menar att nystartade företag anses vara mer riskfyllda än företag 

som är mer etablerade. 
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Forskning av Adams och Funk (2012) har visat att kvinnor i styrelser inte bara tenderar 

att vara mer riskbenägna än kvinnor i allmänhet, utan även mer riskbenägna än män i 

bolagsstyrelser. Detta då kvinnor i styrelser tenderar att efterlikna mäns riskbeteende för 

att passa in i det ofta mansdominerade företagsklimatet. Denna studies resultat visar 

dock att kvinnor inte har någon betydande inverkan på företagets totala risk. 

  

Kahneman och Tversky (1979) menar att individers beslutstagande under risk ter sig 

annorlunda beroende på vad risken kommer att generera. De svaga positiva sambanden 

från regressionen visar i enlighet med prospektteorin att olika riskbeteende inte beror på 

om individen är man eller kvinna. Även Farrell och Hersch (2005) menar att ett kausalt 

samband mellan företags risk och andel kvinnor i styrelser är svårt att fastställa, då 

kvinnor tenderar att söka sig till företag med lägre riskbenägenhet eftersom de själva 

generellt är riskaverta. De menar följaktligen att företagets riskbenägenhet inte påverkas 

av en ökad andel kvinnliga styrelseledamöter, vilket skulle kunna vara faktor till denna 

studies svaga positiva samband mellan kvinnliga styrelseledamöter och total risk.
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6. Slutsats och bidrag 
 

 

I detta kapitel kommer slutsatsen att återkopplas till studiens syfte samt problematik. 

Studiens syfte kommer här att besvaras och lämnar därefter studiens teoretiska 

respektive praktiska bidrag. Kapitlet avslutas därefter med att diskutera bidragens 

trovärdighet. 

 

 

6.1 Slutsats 
 

Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andel 

kvinnliga styrelseledamöter och svenska onoterade aktiebolags totala risk. Förhållandet 

mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och tre olika riskmått för räkenskapsåret 2015 

undersöks med hjälp av regressionsanalys. Resultaten av finansiell risk och rörelserisk 

som beroende variabel finner stöd i tidigare forskning (Adams & Funk, 2012; 14), 2014; 

Huang och Kisgen, 2013; Jönsson, 2015), som visar att andel kvinnor har påverkan på 

dessa riskmått. Regressionsanalysen med finansiell risk som beroende variabel visar ett 

svagt positivt samband, vilket avviker från tidigare forskning av Matsa och Miller 

(2013) som visar på att det inte finns något samband mellan dessa variabler.  

 

Studiens slutsats är därmed att det finns ett svagt positivt samband mellan andel 

kvinnliga styrelseledamöter och respektive riskmått, vilka framgår genom de ställda 

hypoteserna. Märkvärt är dock samtliga regressioners mycket svaga positiva samband, 

som inte ger oss stöd att påvisa ett kausalt samband. Samtliga analyser genererade 

signifikanta resultat, vilka visade på ett mycket svagt positivt samband. Dock är värdena 

så pass låga, att vi i praktiken inte kan utgå ifrån att det existerar ett samband. Denna 

studie kan alltså inte konstatera att andel kvinnliga styrelseledamöter har en betydlig 

påverkan på total risk i svenska onoterade aktiebolag. 
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6.2 Bidrag 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

 

Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andel 

kvinnliga styrelseledamöter och total risk i svenska onoterade aktiebolag. Tidigare 

forskning har till stor del riktats mot noterade aktiebolag. Vår studie har undersökt 

onoterade svenska aktiebolag, vilket är ett relativt outforskat område. Den unika 

tillgängligheten av information om onoterade aktiebolag i Sverige, möjliggör således 

genomförandet av studien. Då studien omfattar alla svenska onoterade bolag, alltså hela 

populationen, är studien unik och således bidragande till forskning inom området.  

 

Genom tidigare forskning har vi funnit att andel kvinnor i styrelser har påverkan på 

företags finansiella risk och rörelserisk (Lenard et al., 2014; Huang och Kisgen, 2013). 

Utifrån tidigare forskning har studien utformat tre hypoteser, vilka ska mynna ut i syftet 

huruvida andel kvinnliga styrelseledamöter påverkar total risk i svenska onoterade 

aktiebolag. Studien visar att ett företags totala risk, rörelserisk respektive finansiell risk 

har ett svagt positivt samband med andel kvinnliga styrelseledamöter. Dock kan en 

betydande påverkar mellan dessa variabler inte säkerställas. Därmed besvaras denna 

studie det utformade syftet, och lämnar det teoretiska bidraget att andel kvinnliga 

styrelseledamöter inte har någon betydande inverkan på total risk i svenska onoterade 

aktiebolag.  

6.2.2 Praktiskt bidrag 

 

Studiens praktiska bidrag riktas mot styrelser och dess sammansättning. Resultaten i 

denna studie kan hos företags verkställande befattningar väcka tankar om hur olika 

styrelsekonstellationer kan generera olika utfall. Tidigare studier visar på att män är mer 

riskbenägna än kvinnor. Däremot menar Adams och Funk (2012) att kvinnor i styrelser 

inte är mindre riskbenägna än män eftersom att kvinnor i styrelser är mer risksökande än 

kvinnor i allmänhet. Denna studie medför därmed ett praktiskt bidrag i och med det 

svaga positiva sambandet mellan andel kvinnor i styrelser och total risk. Studien visar 

att andel kvinnliga styrelseledamöter i praktiken inte har någon tydlig effekt på 

företagets totala risk. Detta då resultatet uppvisar ett mycket svagt positivt samband 

mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk. Resultatet visar alltså att en 
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styrelses könsdiversifiering inte har någon inverkan på företagets risknivå, vilket till 

skillnad mot studien av Adams och Funk (2012) tyder på att kvinnor i styrelser inte är 

mer riskbenägna än män. 

 

6.2.3 Bidragens trovärdighet 

 

Studiens bidrag grundar sig i de statistiska undersökningar som utgör det empiriska 

resultatet. Tidigare forskning som kan kopplas till studiens resultat bidrar till att syftet 

kan besvaras, och följaktligen bidrar till forskning inom området. Gällande hur 

trovärdiga studiens bidrag är, kan dessa diskuteras utifrån de kvalitetskriterier som är av 

vikt inom kvantitativ forskning.  

 

När en tvärsnittsdesign tillämpas, menar Bryman och Bell (2013) att den interna 

validiteten alltid brister. Detta innebär att vi inte kan säkerställa ett kausalt samband 

utifrån resultaten, vilket innebär att det finns ett orsak- och verkanförhållande mellan de 

framtagna variablerna. Vidare beskrivs generalisering som ett viktigt kriterium inom 

kvantitativ forskning. Den framtagna datan genererar ett visst bortfall till följd av 

otillräcklig information. Dessa företag inkluderas då inte i studien, även då hela 

populationen ligger till grund för analysen. En generalisering av resultaten kan därför 

till viss del bli missvisande. En annan aspekt som Bryman och Bell (2013) behandlar är 

huruvida studien är möjlig att upprepa, det vill säga om den är replikerbar. Vid en 

omprövning av studien skulle samma data och bortfall ligga till grund för studien, då 

datan samlades in från en databas. Detta skulle generera ett likartat resultat, vilket gör 

studien replikerbar.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 
Denna studie har besvarat det ställda syftet och de framtagna hypoteserna. 

Genomförandet av studien har även gett upphov till nya forskningsområden, som vi 

anser vara intressanta för en vidareutveckling inom ämnet. Dessa presenteras nedan. 

 

Vår studie använder en tvärsnittsdesign, vilket innebär att endast en viss tidpunkt 

undersöks, i detta fall år 2015. Det skulle te sig intressant att se huruvida resultaten 

förändras vid en undersökning som tar hänsyn till en längre tidsperiod. Förslagsvis kan 
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en longitudinell design tillämpas för vidare forskning, som då kan innefatta fler år för 

att sedan jämföras. 

 

Bolagets ålder har haft största inverkan på samtliga regressionernas riskmått. Däremot 

kan inte denna studies resultat urskilja huruvida det är nystartade eller mer etablerade 

bolag som har störst inverkan på de olika riskmåtten. Av den anledningen skulle det 

vara intressant att undersöka hur bolagets ålder påverkar företags totala risk. 

Exempelvis kan grupper vara ett tillvägagångssätt för en sådan undersökning.  
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