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Sammanfattning 

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

kvinnor i bankstyrelser i Europa och bankens kreditbetyg. Studien har ett positivistiskt 

synsätt och präglas av en kvantitativ metod. Studien har vidare använt sig av en 

tvärsnittsdesign och därmed observerat flera fall vid en given tidpunkt.  

 

Den empiriska sekundärdatan är dels insamlad via databasen Thomson Reuters Eikon 

som erhåller finansiell data från noterade bolag över hela världen. Studien har även 

hämtat information om kreditbetyg för bankerna via Standard & Poor’s databas. Vidare 

har en multivariat analys genomförts för att kunna upptäcka ett eventuellt samband 

mellan den beroende variabeln, kreditbetyg, och den oberoende variabeln, andel kvinnor 

i styrelsen. Studien presenterar även deskriptiv statistik samt en korrelationsanalys över 

den insamlade datan.  

 

Studiens resultat visar på att det finns ett positivt samband mellan andelens kvinnliga 

styrelseledamöter i europeiska bankstyrelser och bankens kreditbetyg. Detta betyder 

således att om andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar, så gör även kreditbetyget 

detsamma vilket indikerar att kreditrisken för banken sjunker. Detta resultat stödjer 

tidigare studier som menar att kvinnor i styrelser är mer riskaversiva än män (Arayssi et 

al., 2016; Huang och Kisgen, 2013).  

 

Studiens förslag till vidare forskning är att studera flera olika fall över tid, istället för att 

utgå från en given tidpunkt, vilket skulle möjliggöra undersökning av kausalitet mellan 

variablerna. Vidare ter det sig intressant att ta hänsyn till styrelseledamöternas ålder i 

vidare forskning då forskning indikerar att riskprofilen kan förändras beroende på ålder. 

Ett annat förslag är att inhämta kreditbetyg från fler kreditinstitut än endast S&P för att 

undersöka om resultatet skulle te sig annorlunda då. Slutligen kan det vara av intresse 

att ta hänsyn till om banken har spritt eller kontrollerat ägande då dessa faktorer kan 

tänkas påverka kreditbetyget och således kreditrisken i banken.  

 

Nyckelord: Kvinnor, bolagsstyrelse, Europa, banker, kreditbetyg, kreditrisk 

 

  



 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the relationship between the proportion of women 

in bank boards in Europe and the banks credit rating. The study has a positivistic 

approach and is characterized by a quantitative method to respond to the purpose of the 

study. Furthermore, the study has used a cross sectional design which means that it has 

observed several cases at a given time.  

 

The empirical data has been collected partly via the database Thomson Reuters Eikon 

which present financial data from listed companies worldwide. The study has also 

collected information about the banks credit rating from the database of Standard & 

Poor. Furthermore, a multivariate analysis has been completed in order to discover any 

connections between the dependent variable, credit rating and the independent variable, 

the proportion of women in the board. The study also presents descriptive statistics 

together with a correlation analysis over the collected data. 

 

The result from the study shows a positive correlation between the proportion of female 

board members in european bank boards and the banks credit rating. This means that if 

the proportion of women in bank boards increases, the banks credit rating also increases 

which indicates that the banks credit risk decreases. This result supports previous 

studies that say that women in boards are more risk averse than men (Arayssi et al., 

2016; Huang och Kisgen, 2013).  

 

Suggestions for further studies within the field is to do a similar study but to study 

several cases over time which would allow investigation of causality between the 

variables. Furthermore, it would be interesting to take the board members age into 

account as previous studies indicates that the risk profile changes depending on age. 

Another suggestion for further studies is to collect credit ratings from more than S&P in 

order to investigate if the result may differ from this study. Finally, it could be of 

interest to consider if the bank has scattered or controlled ownership as these factors can 

affect the credit rating and thus the credit risk.  

 

Key words: Women, board of directors, Europe, banks, credit rating, credit risk.  
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund med utgångspunkt i hur andelen kvinnor i 

bolagsstyrelser har utvecklats de senaste åren. Vidare i problematiseringen ställs tidigare 

teorier kring kvinnors riskbenägenhet och påverkan på företagets risk mot varandra för att 

konkretisera ett forskningsgap som mynnar ut i vårt syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Johansson (2016, 24 februari) presenterar i en intervju med Lundeteg att kvinnor tar mer plats 

i bolagsstyrelser än någonsin och Allbrights jämställdhetsrapport visar att antalet kvinnliga 

VD:ar i svenska börsbolag har ökat rekordartat, med hela 65 procent jämfört med i fjol (Svt, 

2018, 15 oktober). Även Andra AP-fondens kvinnoindex 2018 konstaterar att andelen kvinnor 

i börsbolagsstyrelser ökat de senaste fem åren och uppgår idag till ca 34 procent, vilket är en 

ökning med 11,6 procentenheter från 2013. Vidare argumenterar Johansson (2016, 24 

februari) att stora bolag, som exempelvis H&M och Stora Enso, brukar visa vägen för 

jämställdhet inom styrelsegruppen. Däremot presterar valberedningens nomineringar inte i 

nivå med förväntningarna. Lundeteg menar vidare i intervjun (Johansson, 2016, 24 februari) 

att mångfald är en viktig komponent i en framgångsrik styrelse, däribland kön, och 

uppmärksammar även vikten av kompetens.  

 

Sverige är numera ett av de länder i EU som har högst andel kvinnor i börsbolagsstyrelser och 

ökningen kan tänkas bero på att flera närliggande länder har infört lagar om kvotering de 

senaste åren (Schermer, 2018). Först ut var Norge att instifta en kvoteringslag där 

börsbolagens styrelser skulle bestå av minst 40 procent av vardera kön. Island var tätt efter 

och instiftade en lag med samma modell nästkommande år. Lagen om kvotering har även 

varit uppe som förslag i Sverige. Trots att lagen aldrig trädde i kraft, så har hotet om den gett 

effekt på jämställdhet mellan könen i bolagsstyrelser (Dickson, 2017, 3 januari). Ett exempel 

på detta är statistik från SCB (2018) som beskriver hur kvinnors inflytande i börsbolagens 

styrelser har ökat, då andelen kvinnor har ökat med 60 procent jämfört med 2006.  

 

Samtidigt som andelen kvinnor i bolagsstyrelser ökar kan vi konstatera att alla bolagsstyrelser 

är långt ifrån jämställda. Emdén (2015, 18 februari) presenterar statistik som visar att var 

tredje person i ledningsgrupperna inom finansbranschen är kvinna och i en artikel i SvD 

(Pettersson, 2017, januari) beskrivs hur banker i Sverige behöver arbeta mer med 
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jämställdheten inom sina bolagsstyrelser. Pettersson (2017, januari) förklarar att Nordea är 

den bank som ligger sämst till där endast 2 av 10 är kvinnor i den verkställande 

ledningsgruppen. SEB ligger inte långt efter och är näst sämst bland bankerna med 3 kvinnor 

av 12 i ledningen. SEB har även föreslagit en lägre andel kvinnor till styrelsen jämfört med 

föregående år rapporterar TT (2017, mars). Handelsbanken och Swedbank är de banker som 

ligger bäst till av storbankerna i Sverige. Handelsbanken har 9 kvinnor av 33 ledamöter i sin 

ledningsgrupp och Swedbank är ledande med 5 kvinnor av 16 ledamöter, det vill säga 31 

procent, i den verkställande ledningen.  

 

Enligt en undersökning gjord av Sila, Gonzalez och Hagendorff (2016) handlar jämställdhet 

inom bolagsstyrelsen snarare om rättvisa än de ekonomiska aspekterna. Författarna menar att 

det inte finns belägg för att en kvinnodominerad styrelse tar mer eller mindre riskfyllda beslut 

än mansdominerade. Vidare menar Adams och Funk (2012) att kvinnor i bolagsstyrelser är 

mer riskbenägna än kvinnor i allmänhet, även till den grad att kvinnor i styrelser ibland har en 

större riskaptit än män i bolagsstyrelser. Dock argumenterar flera forskare för att kvinnor i 

regel är mindre riskbenägna än män och att det kan påverka dess investeringsbeslut (Loukil 

och Yousfi, 2015; Charness och Gneezy, 2012; Arayssi, Dah och Jizi, 2016). Kristof (2009, 

februari) menar till och med att finanskrisen 2008 förmodligen inte hade eskalerat i samma 

grad om banken Lehman Brothers hade haft fler kvinnliga beslutsfattare i ledningsgruppen. 

 

Haq och Heaney (2012) beskriver hur finanskrisen belyser problematiken kring att banker tar 

på sig överdriven risk och betydelsen i att nya regleringar kring bankernas risktagande införs. 

Vidare förklarar Allahrakha, Cetina och Munyan (2018) hur krisen resulterade i stora 

förändringar inom det finansiella systemet i form av ett nytt ramverk som syftar till att 

förebygga sårbarheter som realiserades under krisen. Det framtogs en reformåtgärd, kallad 

Basel III, i syfte att införa ökade kapital-och likviditetskrav inom bankerna för att på så sätt 

reglera bankernas risktagande och minska risken för en ny finanskris. Samtidigt som nya lagar 

tar form för att stävja att något liknande sker igen fortsätter diskussionen kring hur styrelsens 

sammansättning kan påverka företagets risk och beslut om risk.  

 

1.2 Problematisering 
 

Bolagsstyrelsen är en viktig mekanism inom företagsstyrning och fungerar som ett internt 

maskineri genom sitt bestämmande av generell företagsstrategi såväl som utnämning av 
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framtida chefer och ledare (Campbell och Mingues-Vera, 2008). Som en väg i att förbättra 

företagsledning har ett växande fokus inom könsdiversifiering i bolagsstyrelser brett ut sig 

inom forskningen (de Cabo, Gimeno och Nieto 2012) och Campbell och Mingues-Vera 

(2008) påpekar även hur effekten av en diversifierad bolagsstyrelse ligger till grund för ny 

forskning. Tinsley, Wade, Main och O’Reilly (2017) menar att företag är under stor press 

med att öka antalet kvinnor i bolagsstyrelser där allt fler regeringar och organisationer 

uppmuntrar till en mer könsdiversifierad företagsledning.  

 

En könsdiversifierad styrelse definieras av Joecks, Pull och Vetter (2013) utifrån critical 

mass-teorin (Kanter, 1997a, b) som en bolagsstyrelse där kvinnor ska representera 20-40 

procent, så kallad “critical mass”, för att styrelsen ska kunna dra fördel av de förmågor och 

kompetenser som kvinnor kan tillföra. En diversifierad bolagsstyrelse har enligt Adams och 

Ferreira (2009) en signifikant effekt på styrelsens insats och menar att en diversifierad 

sammansättning av bolagsstyrelsen är positivt relaterad med styrelsens effektivitet. De Cabo, 

Gimeno och Nieto (2012) har studerat diversifiering inom bolagsstyrelser i europeiska banker 

där resultatet visade att antalet kvinnor var högre i banker som påvisade lägre risk och 

skuldsättningsgrad. Lenard, Yu, York och Wu (2014) påvisar i sin forskning att diversifiering 

i bolagsstyrelser har inverkan på företagsprestation, riskhantering och företagsvärde. 

Resultaten i studien pekar på att en könsdiversifierad bolagsstyrelse påverkar aktieavkastning 

där en högre andel kvinnor leder till en lägre variabilitet i avkastning på aktiemarknaden, 

vilket indikerar att en högre andel kvinnor leder till lägre risk. Å andra sidan argumenterar 

Berger, Kick och Schaeck (2014) för att det finns ett positivt samband mellan antalet kvinnor 

i bolagsstyrelser och bankernas risktagande efter att ha undersökt styrelsesammansättningens 

påverkan på bankens portföljrisk, där en ökad andel kvinnor i bolagsstyrelser höjer bankens 

risk. Sila et al. (2016) presenterar en studie som däremot konstaterar att könsdiversifiering i 

bolagsstyrelser inte har någon påverkan på företagets risk, vare sig styrelsen är mans-eller 

kvinnodominerade.  

 

Diskussionen kring om kvinnors deltagande i bolagsstyrelser har inverkan på företagets 

prestation och riskhantering samt skillnaden mellan män och kvinnors riskattityd är utbredd 

bland flera forskare. En studie gjord av Loukil och Yousfi (2015) visar att kvinnor undviker 

risk i större utsträckning än vad män gör. Forskarna menar därför att kvinnor kan vara en väg 

till bättre lönsamhet i företaget eftersom att de inte tar risker i lika hög grad som män. 

Charness och Gneezy (2012) stödjer detta då deras forskning påvisar att kvinnor är mindre 
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riskvilliga än män. De menar att kvinnor investerar i lägre grad jämfört med män och 

uppträder därför på ett mer riskavert sätt. Vidare beskriver Arayssi, Dah och Jizi (2016) att 

kvinnor är mer riskaverta i sitt beslutsfattande jämfört med män. Påståendet förklaras av att 

kvinnor fokuserar mer på riskjusterad avkastning för aktieägare och marknaden, medan män 

ser till sig själva och är därmed mer riskbenägna. 

 

Samtidigt finns det studier som påvisar motsatsen till att kvinnor ska uppträda mer riskavert 

än män. En studie av Adams och Funk (2012) konstaterar att kvinnor skiljer sig i sina 

värderingar och riskattityder när de är en del av en bolagsstyrelse jämfört med kvinnor i 

allmänhet. Författarna menar att kvinnor tenderar att bli mindre riskaverta när de tillhör en 

bolagsstyrelse och kan till och med uppträda mer riskbenäget än män. Adams och Funk 

(2012) menar således att en ökad andel kvinnor i bolagsstyrelser inte behöver leda till ett mer 

riskavert beslutstagande. Likt tidigare nämnd forskning menar Berger et al. (2014) att kvinnor 

är mindre riskaverta än män då deras studie inom banksektorn visar att en högre andel 

kvinnor i bolagsstyrelser ökar risken i bolaget. 

 

Män och kvinnors riskbenägenhet och beteendeegenskaper kan påverka hur finansiella beslut 

tas av styrelsen för bolaget då män och kvinnor har olika riskprofiler och därmed tar olika 

beslut (Graham, Harvey och Puri, 2013). Forskare som Huang och Kisgen (2013) samt Barber 

och Odean (2001) har kommit fram till att män erhåller högre självförtroende än kvinnor vad 

gäller investeringar vilket leder till att kvinnor uppfattas som mer riskaversiva i jämförelse 

med män. Vidare menar Huang och Kisgen (2013) att den riskaversion som finns hos kvinnor 

kan leda till att färre investeringar finansieras av skulder när en kvinna fattar 

investeringsbeslut. Även Charness och Gneezy (2012) visar att det finns skillnader i män och 

kvinnors riskaversion och påpekar att kvinnors högre andel av riskaversion har inverkan på 

finansieringsbeslut beträffande investeringar.  

 

Hur investeringsbeslut fattas kan leda till stora konsekvenser, särskilt inom bankindustrin. 

Enligt Driga och Dura (2014) spelar banker en viktig roll i det finansiella systemet. Inte minst 

som den främsta aktören inom nationalekonomin utan även hur banksystemet och dess 

effektivitet är en nyckelfaktor i den hållbara tillväxten. Quack och Hancké (1997) förklarar att 

de beslut som tas inom banker och finansiella institutioner har stora konsekvenser för Europas 

ekonomi och befolkning. På en mikronivå har banker och finansiella institutioner makten att 

bestämma över hur tillgången av krediter ska vara utformad till företag och privata hushåll 
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såväl som dess möjlighet för sparande till investeringar eller privata behov. På en makronivå 

menar författarna att bankernas och institutionernas beslut påverkar den ekonomiska 

utvecklingen, monetär stabilitet samt tillväxt i sysselsättningen.  

 

Då tidigare studier (Haq och Heaney, 2012; Allahrakha et al., 2018) undersökt hur den nya 

reformen Basel III har gett inverkan på bankernas risktagande finns det anledning att ställa 

frågan huruvida det finns andra faktorer som kan påverka bankernas riskbenägenhet. På grund 

av oenig forskning kring huruvida andelen kvinnor i bolagsstyrelser har inverkan på 

företagets risknivå (de Cabo et al., 2012; Lenard et al., 2014; Berger et al., 2014; Sila et al., 

2016) i kombination med banker och dess viktiga roll i ekonomin (Driga och Dura, 2014; 

Quack och Hancké, 1997) är det ur ett företagsekonomiskt perspektiv intressant att studera 

sambandet mellan andel kvinnor i bankstyrelser och bankens risknivå.  

 

Det finns olika sätt att mäta bankens risknivå på. En fundamental risk som banker står inför är 

enligt Grier (2007) kreditrisk, vilket definieras som bankens återbetalningsförmåga och risken 

för betalningsinställelse. Kreditrisk kan i sin tur speglas i kreditbetyg som tas fram av olika 

kreditvärderingsinstitut där kreditbetyget ger en indikation på bankens risk och dess möjlighet 

att fullfölja sina finansiella åtaganden (Grier, 2007). Tidigare forskning har mestadels använt 

rörelserisk som riskmått (Lenard et al., 2014; de Cabo et al., 2012; Berger et al., 2014) vid 

undersökning av kvinnors påverkan på risk vid närvaro i bolagsstyrelser. Kreditbetyg som 

riskmått är däremot begränsat i studier kring huruvida andelen kvinnor i bolagsstyrelser har 

effekt på risk. Även studier i bankbranschen är begränsat inom effekterna av kvinnor i 

bolagsstyrelser (Adams och Mehran, 2008; Caprio et al., 2007; Setiyono och Tarazi, 2018). 

Med anledning av detta ter det sig intressant att undersöka huruvida det finns ett samband 

mellan andel kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditrisk med utgångspunkt i bankens 

kreditbetyg som mått på kreditrisk.  

 

1.3 Syfte 
 

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

europeiska bankstyrelser och bankens kreditbetyg, samt huruvida det är ett positivt eller 

negativt samband. 
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2. Referensram 
 

I studiens referensram redogörs för de grundläggande delarna i studien. Här presenteras 

begreppen kreditrisk och kreditbetyg som är det riskmått som ligger till grund för studien. 

Kapitlet redogör även för de finansiella nyckeltal som anses vara viktigast vid bedömningen 

av kreditbetyget. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning kring kvinnors riskbenägenhet 

och dess inverkan på bolagsstyrelser. Till sist ges en motivering till den ställda hypotesen.  

 

2.1 Kreditrisk 
 

Kreditrisk definieras enligt Lopez och Saidenberg (2000) som mängden fluktuationer i ett 

skuldinstrument på grund av förändringar i den underliggande kreditkvalitén hos låntagare 

och motparter. En fundamental risk som banker står inför är enligt Grier (2007) kreditrisk, 

vilket definieras som bankens återbetalningsförmåga och risken till betalningsinställelse. 

Kreditrisk kan i sin tur speglas i kreditbetyg som tas fram av olika kreditvärderingsinstitut där 

kreditbetyget ger en indikation på bankens risk och dess möjlighet att fullfölja sina finansiella 

åtaganden (Grier, 2007). Även Allen och Powell (2011) tar upp hur betydelsen för banker att 

mäta och reglera kreditrisk växte sig allt större efter finanskrisen år 2008 då många banker 

ställdes inför stora förluster och betydande kreditproblem.  

 

2.2 Kreditbetyg 
 

Kreditinstitutens uppgift är att erbjuda investerare ett enkelt verktyg för att gardera ett bolags 

kreditvärdighet. Kreditbetyget ger en indikation på företagets risk och dess möjlighet att 

fullfölja sina finansiella åtaganden samt hur stor sannolikheten är till betalningsinställelse 

(Moody’s, 2018; FitchRating, 2018; S&P, 2018.). Enligt S&P (2018) uttrycker deras 

kreditbetyg förmågan och viljan, hos ett land eller bolag att fullfölja sina finansiella åtaganden 

och undvika betalningsinställelse. Vidare kan kreditbetyget även spegla kreditkvalitén på en 

skuld samt sannolikheten att skulden förfaller till betalning. De flesta kreditvärderingsinstitut 

har liknande symboler för kreditbetygen och är ofta benämnda från AAA till D för att på så 

sätt kommunicera institutets åsikt kring bolagets kreditrisknivå (S&P, 2018). Varje symbol 

representerar en grupp där kreditvärdigheten i stort sett är densamma där AAA indikerar hög 

kreditvärdighet och där D indikerar att det råder betalningsinställelse (Moody’s, 2018; S&P, 

2018). S&P (2018) uttrycker att kreditbetyget inte ger indikationer på investeringens värde 
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eller huruvida investerare bör köpa eller sälja, utan ger endast indikationer på kreditkvalitén i 

en investering och bolagets risknivå.  

 

Vid bedömningen av ett bolags kreditbetyg ser S&P (2014) till ett antal faktorer som beaktas 

och analyseras och som i sin tur kan påverka bolagets möjlighet att uppfylla sina åtaganden. 

Bedömningen utgår i två huvudområden; operationell risk och finansiell risk. Det 

förstnämnda huvudområdet inkluderar risker som landrisk, branschrisk och konkurrenskraft 

(BIS, 2018). Här ser kreditinstitutet till element såsom landets ekonomiska och politiska 

situation, möjligheter för tillväxt och eventuella inträdesbarriärer samt hur bolaget står sig till 

andra aktörer på marknaden. Det andra huvudområdet innefattar riskfaktorer som kassaflöde 

och skuldsättningsgrad, vilka enligt Bouchaud och Potter (2003) kan definieras som finansiell 

risk. Kreditinstituten bedömer bankens belåningsgrad samt hur framtida kassaflöden kan 

komma att se ut. S&P (2014) inkluderar även fler faktorer i bedömningen av ett bolags 

kreditvärdighet. I analysen ingår, förutom ovanstående; diversifiering, kapitalstruktur, 

finansiell policy, likviditet, bolagsstyrelse/styrning och benchmarking samt om eventuella 

påtryckningar från politiker eller regering. Efter att alla dessa faktorer har analyserats kan 

institutet presentera bolagets kreditbetyg. Adams, Burton och Hardwick (2003) förklarar att 

S&P’s viktigaste bedömningsfaktorer till kreditbetyget är lönsamhet, likviditet och 

skuldsättningsgrad där högre lönsamhet och likviditet leder till ett högre kreditbetyg hos S&P. 

Studien påvisade även att en högre skuldsättningsgrad gör att det blir svårare för företaget att 

möta sina åtaganden, som i sin tur leder till högre kreditrisk vilket sedan mynnar ut i ett lägre 

kreditbetyg. 

 

Kreditbetyget är av stor praktisk betydelse då det påverkar företagets finansiella struktur och 

bolagets möjlighet att fortsätta med sin verksamhet (Gray, Mirkovic och Ragunathan, 2006). I 

en studie gjord av Graham and Harvey (2001) konstateras att kreditbetyget är den andra 

viktigaste bedömningsfaktorn vid beslutsfattning kring hur stor skuldsättning företaget ska 

erhålla. Gray et al. (2006) menar att kreditbetyget är ett hjälpmedel för att bedöma hur 

kreditvärdigt ett företag eller ett värdepapper är och kan användas för att bedöma motpartens 

risk till betalningsinställelse Vidare menar författarna att företagets kostnad för att finansiera 

sin verksamhet med skulder beror på kreditbetyget eftersom att skulderna blir dyrare desto 

lägre kreditbetyget är. Med andra ord är kreditbetyget en väsentlig faktor som är viktig att ta 

hänsyn till när företag ska fatta finansiella beslut (Gray et al., 2006). Författarna menar till 
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exempel att en höjning av företagets belåningsgrad, vid finansiering av ett förvärv, kan leda 

till ett lägre kreditbetyg vilket i sin tur kan påverka företagets kassaflöde (Gray et al., 2006).  

 

Under tidigt 1970-tal skedde en viktig förändring i kreditvärderingsinstitutens affärsmodell 

vilket påverkade marknaden. Tidigare var det intressenten som betalade för att få ett 

kreditbetyg på ett givet företag men detta ändrades till att emittenten, det vill säga bolaget i 

fråga, står för kostnaden av ett kreditbetyg som de kan presentera för sina intressenter (White, 

2010). Det finns flera teorier kring varför förändringen genomfördes, men främst la den 

grunden för möjliga intressekonflikter då det finns risk att kreditvärderingsföretaget väljer att 

värdera företaget högre än vad som är rimligt. Detta för att hålla kunden, det vill säga 

företaget, nöjd och förebygga att kunden väljer att vända sig till ett annat värderingsinstitut. 

Dock menar Partnoy (1999) å andra sidan att värderingsinstituten har god anledning till att 

inte hamna i en intressekonflikt då det färgar institutets rykte och således dess pålitlighet i 

kreditbetyget. Detta skulle kunna leda till att de mister en stor del av sina befintliga kunder 

och i värsta fall måste lämna marknaden.  

 

2.3 Kreditvärderingsinstitut  

Kreditvärderingsinstituten härstammar från 1800-talets USA där handels- och kreditbyråer  

började bedömda köpmäns förmåga att fullfölja sina finansiella åtaganden (Cantor och 

Packer, 1994). I dyningarna av den tidiga finanskrisen år 1837 grundade Louis Tappan den 

första handels- och kreditbyrån år 1841 i New York som publicerade sin första rating guide år 

1859. Det var först år 1909 i USA som John Moody, grundaren till Moody’s Investor Service, 

utförde det första kreditbetyget i världshistorien (Cantor och Packer, 1994). Tätt därefter 

utfärdades de första kreditbetygen från Poor’s Publishing Company och Standard Statistics 

Company, som senare kom att bli Standard & Poor’s (S&P). Även Fitch Publishing Company 

utförde sina första kreditbetyg i mitten av 1900-talet. Dessa tre kreditinstitut kallas idag The 

Big Three och har ett stort inflytande på världsmarknaden (Reuters, 2016).  

 

Syftet med kreditinstituten är att ge en indikation på hur väl företagen uppfyller sina 

finansiella åtaganden. De flesta institut har utformat sina egna betygssystem i form av 

symboler, bokstäver och siffror, för att på så sätt rangordna sannolikheten att företaget mötte 

sina finansiella åtaganden, från extremt säkert till mycket osäkert (Canton och Packer, 1994). 

Dessa omdömen härstammar från grundandet av Securities and Exchange Comission (SEC) 

år 1934 som införde regleringar kring att företag skulle erbjuda standardiserade finansiella 
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rapporter (White, 2010). När SEC senare kom att införa kategorin Nationally Recognized 

Statistical Rating Organization (NRSRO) där de tre kreditinstituten Moody’s, S&P och Fitch 

inkluderades, stärktes institutens makt på marknaden. Regleringarna innebar att endast 

kreditbetyg från NRSRO var ansedda att vara rättfärdiga vilket innebar att The Big Three fick 

lagligt stöd och en betydande roll för kreditbetygssättning (White, 2010) 

 

2.4 Finansiella nyckeltal 
 

Utifrån S&P’s (2014) ramverk för bedömning av kreditbetyg samt Adams et al., (2003) 

framtagning av S&P’s viktigaste bedömningsfaktorer sammanställs i detta avsnitt de 

finansiella nyckeltal som anses vara mest betydelsefulla vid betygsättningen för banker. 

 

2.4.1 Räntabilitet 

 

Räntabilitet på totalt kapital är det mest betydelsefulla nyckeltalet, speciellt för att mäta 

lönsamheten (Carlson, 2014). Genom att ställa verksamhetens resultat i relation till företagets 

totala tillgångar får vi veta hur effektivt resurserna har nyttjats för att generera vinst i bolaget 

(Carlson, 2014; Karlöf och Lövingsson; 2012). 

2.4.2 Likviditet  

 

Likviditeten är uppdelad i två komponenter - kassalikviditet och balanslikviditet (Carlsson, 

2017). Kassalikviditeten är enligt Carlsson (2017) ofta av mer betydelse än balanslikviditeten 

när det gäller att bedöma bolagets betalningsförmåga. Genom att ställa 

omsättningstillgångarna, med varulager och pågående arbeten exkluderat, i förhållande till de 

kortfristiga skulderna så kan vi utläsa företagets kassalikviditet (Frostenson och Prenkert, 

2015). Vi bör dock beakta det faktum att kassalikviditeten är beroende av att alla 

omsättningstillgångar kan jämställas med kontanter, exempelvis räknas kundfordringar som 

omsättningstillgång och en sådan kan bolaget ha lämnat en relativt lång kredittid på (Carlsson, 

2017).  

2.4.3 Skuldsättningsgrad 

 

Skuldsättningsgraden är ett sätt att förstå hur stora skulderna, det främmande kapitalet, är i 

förhållande till det egna kapitalet. Desto högre skuldsättningsgrad, desto högre finansiell risk i 

organisationen (Carlsson, 2017). Om det finns obeskattade reserver i bolaget krävs det att 
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skulderna och det egna kapitalet justeras innan kvoten för skuldsättningsgraden presenteras 

(Carlson, 2014; Carlsson, 2017).  

 

2.5 Bolagsstyrning 
 

Termen bolagsstyrning kan definieras som “det system som företag är styrda och 

kontrollerade genom” (Cadbury Report, 1992 s. 68). Av Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

(2018) beskrivs syftet med bolagsstyrning som att säkerställa att bolag som inte styrs av sina 

ägare, drivs i ägarnas intresse. Bolagsstyrelsen anses enligt Campbell och Mingues-Vera 

(2008) vara en viktig styrningsmekanism som innefattar en serie av olika element som genom 

ledning, aktieägare och andra intressenter bildar en grupp som agerar i företagets intresse. 

Vidare beskriver författarna bolagsstyrelsens uppgift som en övervakningsroll som under de 

senaste åren fått ökad uppmärksamhet som ett resultat av de misslyckanden som skett inom 

stora bolag under finanskrisen år 2008. Misslyckanden inom bolagsstyrning beskrivs av 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2018) ofta komma ifrån intressekonflikter som uppstår 

genom ett spritt ägande, där bolaget inte drivs utifrån ägarnas intresse. För att minska risken 

för dessa intressekonflikter har diverse regleringar framtagits för styrningen av bolag som ett 

komplement till den rådande lagstiftningen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2018). 

 

2.6 Bankstyrelser 
 

Kim, Burns och Prescott (2009) menar att det är styrelsens ansvar att värna om aktieägarnas 

tillgångar i företaget och intressenternas intressen. Styrelsen har huvudsakligen fyra viktiga 

uppgifter: tillsätta och avsätta VD, chefer och beslutsfattare, fungera som rådgivare och 

informationsgivare till chefer, övervaka att lagar, regler och kompensations-policys efterlevs 

samt vara en länk mellan företaget och omvärlden (Carter, D'Souza, Simkins, och Simpson, 

2010). Extra viktiga kan dessa uppgifter komma att vara inom banker. Bolagsstyrelsen i 

banker uttrycks av The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2015) inte bara 

utgöra en viktigt del inom banken i sig utan har även en viktig inverkan på ett sunt 

ekonomiskt system och genom det, landets ekonomiska utveckling. Även Adams och Mehran 

(2003) beskriver hur bankstyrelser spelar en stor roll för världsekonomin då bolagsstyrelsens 

insats avbildas i bankens prestation, som i sin tur påverkar ekonomin i stort.  

 

Styrelsens sammansättning anses också utgöra en viktig del i bolagsstyrelser då den påverkar 

vad styrelsen gör och vilka beslut som tas (Adams, Hermalin och Weisbach, 2010). Caprio 



 

 13 

och Levine (2002) menar att bankstyrelser har en viktigare funktion än övriga verksamheters 

styrelser då varken enskilda aktieägare eller Finansinspektionen tvingande kan införa effektiv 

styrning i banker trots att det är av stor vikt för många externa parter. Dessutom menar Driga 

och Dura (2014) att bankernas arbete har en nyckelfunktion i samhällets hållbara utveckling 

vilket tyder på vikten av att dess verksamhet leds av en effektiv styrelse. Även Pathan och 

Faff (2013) bekräftar detta i sin studie där de påvisar att styrelsens sammansättning är extra 

viktig för banker och dess prestation.  

 

 

2.7 Kvinnor i styrelser 
 

Trots framsteg inom diversifiering på arbetsmarknaden råder ett stort gap mellan könen på 

arbetsmarknaden bland europeiska länder (Christiansen, Lin, Pereira, Topalova och Turk, 

2017). Ett fokus kring könsdiversifiering har genom detta vuxit sig allt starkare i och med 

viljan av att utveckla och förbättra företagsstyrning och många europeiska länder har infört 

kvoteringsregler för kvinnlig representation i bolagsstyrelser (de Cabo et al., 2012). Termen 

diversifiering definieras enligt Campbell och Mingues-Vera (2008) som variationen av 

personer som ingår i bolagsstyrelsens sammansättning och kan mätas genom många olika 

dimensioner; kön, ålder, etnicitet, nationalitet, utbildning med flera.  

 

Adams och Ferreira (2009) har undersökt kvinnors inverkan på bolagsstyrelser och hur en 

diversifierad bolagsstyrelse kan påverka företagets prestation. Författarna kommer fram till att 

könsdiversifiering i bolagsstyrelser har en signifikant effekt på styrelsens insats och att 

kvinnor uppträder annorlunda jämfört med män vid beaktning av närvaro. Adams och Ferreira 

(2009) menar att män bär större sannolikhet att ha problem med närvaro i styrelsen jämfört 

med kvinnor. Utifrån detta konstaterar författarna att kvinnor antar en mer övervakande roll i 

bolagsstyrelser än vad män gör vilket kan ge både positiva och negativa effekter i företaget. 

De menar att diversifiering kan ha en positiv inverkan på prestationen hos företag med en 

svag bolagsstyrning men att företag med en stark bolagsstyrning kan ta skada av att ha en allt 

för diversifierad styrelse, då det kan försämra värdet för aktieägarna. En möjlig förklaring till 

detta menar Adams och Ferreira (2009) kan vara att en ökad andel kvinnor i bolagsstyrelser 

kan leda till en för hög grad av övervakning.  

 

Till skillnad från Adams och Ferreira (2009) har Campbell och Mingues-Vera (2008) kommit 

fram till att ökad könsdiversifiering i bolagsstyrelsen inte nödvändigtvis försämrar värdet för 
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aktieägare, utan menar att en diversifierad bolagsstyrelse kan ha en positiv inverkan på 

företagets värde. Däremot menar författarna att det inte är kvinnorna i sig självt som påverkar 

företagsvärdet utan att det snarare är balansen mellan kvinnor och män som kan ge en positiv 

inverkan på företaget. Likt tidigare nämnd forskning har även Carter, Simkins och Simpson’s 

(2003) studie påvisat ett positivt samband mellan andelen kvinnor i bolagsstyrelsen och 

företagsvärde där en mer diversifierad bolagsstyrelse ökar företagets värde samt värdet för 

aktieägarna. 

 

Tidigare forskning kring effekterna av en könsdiversifierad styrelse i banker är relativt 

begränsad (Adams och Mehran, 2008; Caprio, Laeven och Levine, 2007, Setiyono och Tarazi, 

2018). Richard (2000) undersökte relationen mellan diversifiering, företagsstrategi och 

företagsprestation i bankbranschen och kom fram till att diversifiering tillsammans med en 

tillväxtstrategi kunde förbättra produktiviteten hos banken, som i sin tur bidrog till att skapa 

värde för banken. Bantel och Jackson (1989) argumenterar för att heterogenitet leder till 

innovativt och kreativt beslutsfattande där deras studie visade att innovativa banker leds av 

mer välutbildade ledningsgrupper som kommer från diversifierade bakgrunder. Likt 

föregående forskare har Hagendorff och Keasey (2012) undersökt värdet av en diversifierad 

bolagsstyrelse inom banker. Resultatet fann ett positivt samband mellan avkastning från 

förvärv och en diversifierad beslutsfattande grupp.  

 

 

2.8 Riskaversion 
 

Kvinnor ses i allmänhet som mer riskaverta än män (Barber och Odean, 2001; Charness och 

Gneezy, 2012; Byrnes, Miller och Schafer, 1999; Eckel och Grossman, 2008; Loukil och 

Yosfi, 2015) och det finns även studier som visar på att närvaron av kvinnor i bolagsstyrelser 

sänker företagsrisken (Arayssi et al., 2016; Huang och Kisgen, 2013). Barber och Odean 

(2001) menar att män ofta har en övertro på sig själva som investerare och överskattar således 

den förväntade avkastning på investeringen (Huang och Kisgen, 2013). Detta leder till att de 

gör fler affärer och investerar mer, men också att de presterar sämre än kvinnor gällande sina 

investeringar. Även Ermer, Cosmides och Tooby (2008) påvisar att män tar högre risker när 

de fattar finansiella beslut. Charness och Gneezy (2012) förklarar att kvinnor gör mindre 

investeringar i riskfyllda tillgångar än vad män gör, och således uppträder de mer riskaversiva 

i finansiella beslut. 
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Å andra sidan finns forskning som visar på att fler kvinnor i styrelsen inte nödvändigtvis leder 

till mer riskaverta beslut (Adams och Funk, 2012; Sila et al., 2016). I en studie av Berger et 

al. (2014) visar resultatet, efter att ha följt ett urval av tyska banker, att portföljrisken för 

banken ökade i samband med att andelen kvinnliga styrelseledamöter ökade. Vidare menar 

Adams och Funk (2012) att kvinnor i styrelser skiljer sig både från män i styrelser och 

kvinnor i den allmänna populationen gällande deras värderingar. Författarna påstår att ökad 

andel kvinnor i styrelsen inte alltid leder till mer riskaversiva beslut då kvinnor som är 

inkluderade i en bolagsstyrelse ofta är mer riskbenägna jämfört med deras manliga 

motsvarigheter. 

 

En studie utförd på bankstyrelser i Europa har funnit att banker med lägre risk har en större 

andel kvinnor i sina bolagsstyrelser (de Cabo et al., 2012). Författarna menar att en rimlig 

förklaring till detta kan vara att kvinnliga ledare uppfattas som mindre riskbenägna än män 

och är således mindre betrodda i att ta sådana riskfyllda beslut som krävs för att nå framgång i 

banken. Författarna har även funnit ett samband som visar att desto större styrelsen är, desto 

större är andelen kvinnor i den. Samtidigt finner Haider och Fang (2016) att när storleken på 

en styrelsen ökar, så minskar företagets framtida risk. Detta säger oss att en större styrelse, 

generellt sätt, minskar bolagets risk. Lenard et al. (2014) menar dock att det snarare handlar 

om en kombination, att desto större och mer väldiversifierad styrelsen är, desto lägre är 

företagsrisken mätt som variabiliteten i aktieavkastning.  

 

 

2.9 Styrelsens storlek 
 

Mycket av den tidigare forskningen kring förhållandet mellan styrelsens storlek och företagets 

prestation och risk indikerar att en mindre bolagsstyrelse leder till ett högre risktagande 

(Yermack, 1996; Cheng, 2008; Pathan, 2009; Nakano och Nguyen, 2012). Detta förklaras av 

att stora grupper har sämre förmåga att kommunicera och nå konsensus vilket leder till att det 

slutgiltiga beslutet reflekteras av fler kompromisser som i sin tur resulterar i ett lägre 

risktagande.  

 

Pathan (2009) menar att styrelsestrukturen är en viktig bestämmande faktor vid utvärdering av 

ett företags riskbeteende. Efter en undersökning kring banker kom Pathan (2009) fram till att 

bankens risktagande ökar när bankstyrelsen antar en mindre form. Det innebär att banker som 

har en mindre styrelse har en högre riskbenägenhet samt tar högre risker än vad en bank med 
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en större bolagsstyrelse tenderar att göra. Vidare visar Nakano och Nguyen’s (2012) 

forskning att det är svårare för en större grupp att bli eniga kring ett beslut vilket indikerar på 

att större bolagsstyrelser generellt är mindre risktagande. Författarna menar att ett lägre 

risktagande kan hindra större bolagsstyrelser att ta vara på investeringsmöjligheter vilket i sin 

tur kan ha en negativ effekt på företagets prestation. Även Sila et al., (2016) presenterar 

liknande resultat där de, likt Cheng (2008) och Yermack (1996) påvisar att beslutsfattande i 

större bolagsstyrelser färgas av fler kompromisser vilket leder till ett lägre risktagande.  

 

Däremot har Belkhir (2009) inte funnit några belägg för detta. Genom att undersöka banker 

och finansiella institut i USA har författaren inte funnit att det ska finnas en negativ 

association mellan bolagsstyrelsens storlek och bankens prestation. Istället visar resultaten på 

en positiv relation mellan de två variablerna och Belkhir (2009) argumenterar i kontrast till 

många andra forskare (Nakano och Nguyen, 2012; Wang, 2012) att större bolagsstyrelser 

presterar bättre än mindre bolagsstyrelser. Författaren menar således att en reducering av 

ledamöter i styrelsen kan ge skadliga effekter på företagets prestation. 

 

2.10 Motivering av hypotes 
 

Stor del av tidigare forskning tyder på att kvinnor är mer riskaversiva vid finansiella beslut då 

de uppvisar en lägre riskbenägenhet i jämförelse med män (Barber och Odean, 2001; 

Charness och Gneezy, 2012; Byrnes et al., 1999; Eckel och Grossman, 2008; Loukil och 

Yosfi, 2015). Däremot menar Adams och Funk (2012) att kvinnor i bolagsstyrelser tenderar 

att vara mindre riskaverta jämfört med kvinnor i allmänhet. Detta förklaras av att kvinnor 

anpassar sin riskattityd gentemot män och kan i vissa fall uppträda mer riskbenäget än sin 

manliga motsvarighet. Vidare argumenterar Arayssi et al. (2016) och Huang och Kisgen 

(2013) för att kvinnors närvaro i bolagsstyrelser sänker företagsrisken med anledning av 

kvinnors låga självförtroende berörande risktagande.   

 

Lückerath-Rovers (2013) påvisar i sin studie att kvinnor i bolagsstyrelser är positivt 

associerad med företagets lönsamhet och argumenterar för att en ökad andel kvinnor i 

bolagsstyrelser skulle öka företagets värde. Vidare menar Charness och Gneezy (2012) att 

kvinnors riskaversion har effekt på deras finansieringsbeslut då investeringar, i lägre grad 

finansieras av skulder. Detta tyder på att kvinnor i styrelser kan ha inverkan till en lägre 

skuldsättningsgrad. Samtidigt beskriver Adams et al., (2003) att de mest betydelsefulla 
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bedömningsfaktorerna till kreditbetyget är lönsamhet, likviditet och skuldsättningsgrad. Den 

utformade nollhypotesen stöds således i att kvinnor erhåller en lägre riskbenägenhet jämfört 

med män och uppträder därför mer riskaversivt i bolagsstyrelser. Detta i sin tur leder till att en 

högre andel kvinnor i bolagsstyrelsen minskar företagets risk och således minskar 

skuldsättningsgraden samt ökar lönsamheten. Hypotesen formuleras därför som följande:  

 

H0: Det finns inget samband mellan andelen kvinnliga ledamöter i europeiska bankstyrelser 

och dess kreditbetyg 

 

H1: Det finns ett samband mellan andelen kvinnliga ledamöter i europeiska bankstyrelser och 

dess kreditbetyg 

 

Det vill säga att: 

 

Hypotes: Vi förväntar oss ett positivt samband mellan andelen kvinnor i bankstyrelser och 

bankens kreditbetyg.  
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3. Metod 
 

I detta kapitel redogör studien för dess metodologi och tillvägagångssätt. Vidare presenteras 

genomförandet av datainsamling samt de variabler som används i analysen. Avslutningsvis 

uppvisas ett kritiskt förhållningssätt kring studiens metodval.   

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
 

Denna studie är kopplad till det företagsekonomiska området finansiering vilket innebär att 

studien kommer att tillämpa en positivistisk vetenskapsteori. Positivismen beskrivs enligt 

Sohlberg och Sohlberg (2014) som materialistisk i den mån att materiella ting kan avgränsas, 

mätas, jämföras och förklaras vilka sedan är möjliga att observera på ett objektivt sätt. 

Eftersom att studiens syfte grundar sig i att undersöka sambandet mellan andel kvinnor i 

bankstyrelser och bankens kreditbetyg blir utgångspunkten att undersöka finansiella 

beteenden. Detta görs enligt Sohlberg och Sohlberg (2014) på ett objektivt sätt, oberoende av 

den sociala världen. Studien kommer, likt tidigare forskning inom området risk (Loukil och 

Yousfi, 2015; Lenard et al.,2014; Sila et al., 2016) att anta en kvantitativ metodologi vilket är 

typiskt för positivismen (Sohlberg och Sohlberg, 2014).  

 

Studien ger uttryck för en deduktiv slutledning med bakgrund i att syftet bygger på att, utifrån 

ställda hypoteser, förklara ett samband mellan två forskningsbara variabler som mynnar ut i 

en logisk slutsats (Sohlberg och Sohlberg, 2014). Detta stöds av Patel och Davidsson (2011) 

vilka beskriver att den deduktiva ansatsen grundar sig i att hypoteser härleds från den 

befintliga teorin och sedan testas. Författarna förklarar även att det deduktiva arbetssättet 

stärker forskningens objektivitet vilket innebär att forskningsprocessen påverkas mindre av 

forskarens subjektiva uppfattningar.  

 

3.2 Metodval 
 

3.2.1 Forskningsdesign 

 

För att kunna svara upp till syftet i studien tillämpas en tvärsnittsdesign, detta med 

utgångspunkt i Bryman och Bell’s (2011) beskrivning av tvärsnittsdesign som insamling av 

data från mer än ett fall vid en given tidpunkt. Syftet i det är att framställa en uppsättning 

kvantifierbar data med koppling till två eller fler variabler som sedan granskas där syftet är att 
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upptäcka sambandsmönster. Genom valet av tvärsnittsdesign studeras flertalet kvantitativa 

variabler i syfte att undersöka sambandet mellan andel kvinnor i bankstyrelser och bankens 

kreditbetyg.  

3.2.2 Forskningsstrategi  

 

Som tidigare nämnt är studien kopplad till den kvantitativa metodologin som förklaras av 

Bryman och Bell (2011) ha sin utgångspunkt i insamling och analys av data, där tyngden 

ligger på förhållandet mellan teori och praktisk forskning. Vid genomförandet av studien 

behandlas insamling av numerisk data. Valet av insamling av data grundar sig i att kunna 

mäta och fastställa samband mellan olika variabler, vilket enligt Bryman och Bell (2011) är 

en huvudsaklig anledning i kvantitativa undersökningar. Även Patel och Davidsson (2011) 

menar att den kvantitativa metoden grundar sig i mätningar av insamlad data samt statistiska 

analysmetoder. Bryman och Bell (2011) beskriver hur vi genom ett mätinstrument kan göra 

beräkningar av vilken relation som finns mellan olika begrepp, exempelvis genom en 

sambandsanalys. Således kan vi göra bättre bedömningar om hur starkt sambandet är mellan 

andel kvinnor i bankstyrelser och kreditrisk.  

 

Genom studiens användning av en kvantitativ metod där databaser används för att samla in 

data kring olika variabler uppfyller studien det kriterium inom kvantitativ forskning som 

kallas reliabilitet och validitet (Bryman och Bell, 2011). Bryman och Bell (2011) menar att 

dessa begrepp är viktiga för att studien ska bli så trovärdig som möjlig. Även Patel och 

Davidsson (2011) uttrycker att validitet och reliabilitet är av stor vikt vid kvantitativa 

undersökningar där validiteten speglar att vi undersöker det vi faktiskt avser att undersöka. Då 

studien använder sig av pålitliga mätinstrument relaterat till studiens syfte kan 

undersökningen därmed bidra till studiens trovärdighet. Genom studiens formulerade syfte 

bestäms den beroende och oberoende variabeln för att på så sätt kunna undersöka sambandet 

mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och kreditbetyg. För att kunna bidra till att 

orsakssambandet blir så trovärdig som möjligt måste forskaren, enligt Bryman och Bell 

(2011) sluta sig till att den ena variabeln påverkar den andra. Studien sluter sig till att 

kvinnliga styrelseledamöter är den oberoende variabeln och kreditbetyget är den beroende 

variabeln för att på så sätt se om andelen kvinnliga styrelseledamöter har någon påverkan på 

kreditbetyget i banken. En nackdel med denna metod är enligt Bryman och Bell (2011) att det 

alltid finns en risk att slutsatsen blir felaktig eller grundlös då idén utgår från “sunt förnuft” 

eller teoretiska idéer som hur slutsatsen kommer att framträda.  
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3.3 Tillvägagångssätt 
 

Undersökningen bygger på offentlig finansiell data från banker i Europa. Bryman och Bell 

(2011) bekräftar att offentlig data är en vanlig metod inom tvärsnittsdesign. Främst av intresse 

för studien är data över kreditbetyg samt andelen kvinnor i bankens styrelse. Databasen som 

används för insamling av information kring andelen kvinnor i bankstyrelser är Thomson 

Reuters Eikon vilken erhåller finansiell data för noterade bolag över hela världen. Insamling 

av kreditbetyg i syfte att undersöka bankens kreditrisk samlas in från kreditinstitutet Standard 

& Poor’s databas.  

 

För att uppskatta relationen mellan andel kvinnor i bankstyrelser och kreditbetyg tillämpar 

studien statistikprogrammet SPSS som enligt Bryman och Bell (2011) är det mest använda 

programmet för analys av kvantitativ data. Studien tillämpar även en multivariat analys då 

denna metod har förmåga att granska fler än två variabler samtidigt (Bryman och Bell, 2011). 

Ett korrelationstest kallat Pearsons r genomförs i studien vilket enligt Bryman och Bell (2011) 

är en välanvänd metod inom kvantitativ forskning vilken bidrar till att påvisa korrelationen 

mellan de olika variablerna. Avslutningsvis mynnar metoden ut i en multipel 

regressionsanalys som enligt Djurfeldt och Barmark (2009) kan hantera flera olika oberoende 

variabler samtidigt.    

 

 

3.4 Datainsamling 
 

Bryman och Bell (2011) beskriver att det finns två tillvägagångssätt vid insamling av data; 

primärdata och sekundärdata. Bryman och Bell (2011) förklarar att sekundärdata är data som 

samlas in utan egen tolkning och som samlats in i ett annat syfte än för forskaren. Denna 

studie använder sig enbart av sekundärdata vid insamling av data. Sekundärdatan utgörs av 

bankstyrelser i Europa samt de olika variablerna i studien, som båda samlas in från databasen 

Eikon. Sekundärdata i studien består även av insamling av kumulativ forskning genom 

vetenskapliga artiklar. Den insamlade datan sammanställs i ett Exceldokument för att kunna 

föras in i statistikprogrammet SPSS där datan till sist analyseras.  

 

3.5 Population och bortfall 
 

Studiens population utgår ifrån 87 bolag hämtade från Asset4 ESG i databasen Eikon och 

bygger på att bolaget bedriver bankverksamhet och att de innehar ett kreditbetyg från S&P. 
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De bolag som finns redovisade under Asset4 är noterade på någon av börserna FTSE 250, 

S&P 500, NASDAQ 100, DJ STOXX, Russell 1000, S&P ASX 200 eller MSCI World 

indices och är således en global databas (Tilburg University, 2018). Den finansiella data som 

inhämtas är den senaste som tillhandahållits från årsredovisningar och utifrån dessa beräknas 

andelen kvinnliga styrelseledamöter i procent genom databasen Eikon och applikationen 

Datastream. Kreditbetygen samlas in manuellt via S&P’s databas.  

 

Studien utgår från en population om 87 bolag, dock uppstår ett bortfall om 30 bolag som 

utesluts från studien. De företag som benämns som finansiella institutioner bedriver inte 

bankverksamhet i den traditionella bemärkelsen som studien av avgränsad till och är därmed 

inte aktuella för studiens undersökning. Bankerna som inte innehar ett kreditbetyg från S&P 

utgör ett naturligt bortfall då de inte är möjliga att inkludera i studien då vår beroende variabel 

är S&P’s kreditbetyg. Trots bortfallet anses studien ändå erhålla en tillräckligt stor population 

för att kunna generalisera resultatet vilket bekräftas av Bryman och Bell’s (2011) kriterier för 

generaliserbarhet och bortfall.  

 

Tabell 1, population och bortfall 

Studiens population 87 

Finansiella institutioner 3 

Banker som uteslutits då de ej 
innehar ett kreditbetyg 

27 

Populationsurval 57 

 

3.6 Operationalisering 
 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och kreditbetyg i europeiska banker. För att svara upp till detta tillämpar 

studien multipla linjära regressioner. Då en multipel linjär regression kan hantera fler 

oberoende variabler samtidigt är denna typ av mätning av relevans för vår studie (Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen, 2018). Studiens analys inkluderar beroende- oberoende- samt 

kontrollvariabler där Bryman och Bell (2011) menar att variablerna måste vara mätbara om de 

ska vara till användning under operationaliseringen.  

3.6.1 Mätning av beroende variabler 
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Kreditbetyg 

En fundamental risk som banker står inför är enligt Grier (2007) kreditrisk, vilket definieras 

som bankens återbetalningsförmåga och risken till betalningsinställelse. Vidare menar Grier 

(2007) att kreditrisken är kopplad till bankens kreditvärdighet vilken kan speglas i 

kreditbetyget som ger en indikation på företagets risk och dess möjlighet att fullfölja sina 

finansiella åtaganden samt hur stor sannolikheten är till betalningsinställelse (Moody’s, 2018; 

FitchRating, 2018; S&P, 2018.). Gray et al., (2006) menar att kreditbetyget är en oberoende 

utvärdering som bygger på kvalitativ och kvantitativ information om företaget. Kreditbetyget 

visar ett företags förmåga att betala tillbaka sina skulder i tid. Det kan hänföras till en specifik 

situation, eller vara en generell indikation på hur väl företaget klarar av sina åtaganden. 

Genom författarnas resonemang kan studien konstatera att kreditbetyg är den beroende 

variabeln i studiens regressionsanalys.  

 

De flesta kreditvärderingsinstitut har liknande symboler för kreditbetygen och är ofta 

benämnda från AAA till D för att på så sätt kommunicera institutets åsikt kring bolagets 

kreditrisknivå (S&P, 2018). Varje symbol representerar en grupp där kreditvärdigheten i stort 

sett är densamma där AAA indikerar hög kreditvärdighet och där D indikerar att det råder 

betalningsinställelse (Moody’s, 2018; S&P, 2018). Nedan definieras de symboler som speglar 

Standard & Poor’s kreditbetyg.  
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Standard and Poor (2017) 

 

Då kreditbetyget från S&P uttrycks i bokstäver krävs det att dessa kodas om till kvantitativa 

variabler som kan mätas i studiens analys. För att möjliggöra detta har studien skapat ett 

schema som sträcker sig från 1 till 20 där 20 är det högsta möjliga kreditbetyget, det vill säga 

AAA, och det lägsta möjliga är CC och kodas med 1. Vi har exkluderat R, SD/D och NR ur 

betygsskalan då dessa innebär antingen att bolaget försatts, eller är påväg att försättas i 

konkurs, alternativt inte har ett kreditbetyg. Dessa är inte relevanta för studien då 

undersökningen studerar verksamma bolag som innehar ett kreditbetyg. 
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3.6.2 Mätning av oberoende variabel  

 

Andel kvinnor i bankstyrelser 

Likt tidigare studier kring könsdiversifiering i styrelser (Loukil och Yousfi 2015; Arayssi et 

al., 2016; Berger et al., 2014) utgörs den oberoende variabeln av andel kvinnliga 

styrelseledamöter. Detta mäts i moderbolaget av den enskilda bankstyrelsen. Variabeln 

beräknas genom att dividera antalet kvinnor i styrelsen med det totala antalet 

styrelsemedlemmar. På så sätt bildas en kvot (Bryman och Bell, 2011) som står för den 

kvinnliga representationen i bankstyrelser. För att kunna generera ett resultat som svarar upp 

till huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter i bankstyrelser 

och bankens kreditbetyg tillämpar studien även kontrollvariabler som redogörs för i nästa 

stycke.  

 

3.6.3 Mätning av kontrollvariabler 

 

Kontrollvariabler är enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) viktiga att använda i 

regressionsanalysen då det ger möjlighet till att upptäcka samband som inte är reella. Likt 

tidigare nämnda författare argumenterar Sundell (2012, 11 maj) för att kontrollvariabler är 

viktiga att inkludera vid undersökning av orsakssamband då det bidrar till att utesluta 

felaktiga samband. Det kan uppstå när forskaren tycker sig se ett samband mellan två 

variabler men där sambandet egentligen beror på att variablerna orsakas av en tredje variabel. 

Detta stödjs även av Patel och Davidsson (2011) som menar att det är viktigt att kontrollera 

andra oberoende variabler som skulle kunna påverka den beroende variabeln för att studera 

om och hur de påverkar resultatet. Genom att införa kontrollvariabler kan studien öka sin 

tillförlitlighet då felaktiga resultat kan undvikas. De kontrollvariabler som inkluderas i studien 

presenteras och beskrivs nedan.  

 

Region 

Nylin och Bernhardz (2012, februari) presenterar statistik över andelen sysselsatta kvinnor i 

Europa och kartlägger skillnader mellan Öst- Väst- Syd och Nordeuropa där 

sysselsättningsgraden sjunker desto längre söderut i Europa vi förflyttar oss. Det finns även 

tydliga skillnader mellan Öst- och Västeuropa. Med anledning av de påvisade skillnaderna 

som existerar mellan Europas olika delar är det av vikt för studiens undersökning att ta 

hänsyn till i vilken europeisk region banken är belägen, då studiens hypotes förväntar sig att 
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banken erhåller högre kreditbetyg när fler kvinnliga ledamöter det finns i bankens styrelse. 

Därav delar studien in Europas länder i regioner i enlighet med Nylin och Bernhardz (2012, 

februari).   

 

Då variabeln inte kan mätas som den är då den inte är kvantitativ, krävs att varje kategori 

omvandlas till en dummyvariabel. Körner och Wahlgren (2002) förklarar att dessa kodas med 

antingen värdet 1 eller 0. Djurfeldt och Barmark (2009) beskriver vidare att alla 

dummyvariabler utom en sedan används i tabellen. Denna kallas för referenskategori. 

Studiens referenskategori är Östeuropa med anledning av att denna region har minst antal 

storbanker.  

 

Skuldsättningsgrad 

Likt tidigare studier av Campbell och Mínguez-Vera (2008) tillämpas skuldsättningsgrad som 

en kontrollvariabel. Skuldsättningsgraden beskrivs av forskarna som förhållandet mellan 

totala skulder och totala tillgångar och beräknas genom att dividera totala skulder med eget 

kapital. Sila et al., (2016) beskriver att skuldsättningsgraden är en bestämmande faktor för 

risk och menar att ju högre skuldsättningsgraden är, desto högre kommer risken att vara, 

vilket implementeras i studien.  

 

Lönsamhet  

Tidigare forskning (Carter et al., 2003; Lückerath-Rovers, 2013) påvisar att andelen kvinnor 

är positivt associerad med företagets lönsamhet vilket utgör valet av att tillämpa lönsamhet 

som en kontrollvariabel. Likt tidigare studier (Adams och Ferreira, 2009; Campbell och 

Mingues-Vera, 2008; Lenard et al., 2014) anser studien att ett lämpligt mått för att mäta 

lönsamheten i banken är nyckeltalet avkastning på totalt kapital. Kvoten anges i procent och 

beräknas genom att ställa bolagets rörelseresultat finansiella ränteintäkter i förhållande till 

totalt kapital (Karlöf och Lövingsson, 2012). 

 

Styrelsens storlek 

Styrelsens storlek har visats sig ha en effekt på ett företags riskbenägenhet då Berger et al. 

(2014) menar att en större bolagsstyrelse kan inverka till att reducera företagets risknivå. 

Även Cheng (2008) påvisar att företag med större bolagsstyrelser har en lägre rörelserisk. 

Berger et al., (2014) använde styrelsens storlek som kontrollvariabel i sin studie vilket gör det 
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relevant att ta hänsyn till styrelsens storlek även i denna studie i form av en kontrollvariabel. 

Styrelsens storlek mäts som totalt antal styrelseledamöter.  

 

Bankens storlek 

Likt Sila et al. (2016) använder studien bankens storlek som kontrollvariabel. En stor bank 

associeras med lägre risk då större banker ofta är väletablerade och erhåller därmed bland 

annat lägre kreditrisk än en mindre bank (Deng och Elyasiani, 2008). Bankens storlek 

beräknas likt Berger et al. (2014) och Sila et al. (2016) utifrån bankens totala tillgångar. För 

att göra denna variabel mer normalfördelad och lätthanterlig är summan av de totala 

tillgångarna för varje bank logaritmerad då detta annars kan leda till problem i 

regressionsanalysen (Sundell, 2010). 

 

 

3.7 Analysmetod 
 

Den insamlade datan bearbetas i statistikprogrammet SPSS för att på så sätt kunna svara upp 

till studiens syfte. Deskriptiv statistisk presenteras för att ge en överskådlig bild av 

populationsurvalet. Avslutningsvis presenteras resultaten från Pearsons korrelationstest samt 

en multipel linjär regressionsanalys som genomförts för att undersöka huruvida det finns 

någon korrelation respektive samband mellan variablerna.  

3.7.1 Deskriptiv statistik 

 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att det kan vara av värde att presentera deskriptiv data 

då den hjälper studien att fokusera på det som är relevant för undersökningen. Även Järpe 

(2005) bekräftar detta då han menar att insamlad data måste göras överskådlig för att göra det 

möjligt att se studiens huvuddrag. Dahmström (2011) beskriver att det kan vara bra att 

bestämma fördelningen för de insamlade variablerna och därmed presentera olika läges- och 

spridningsmått för dessa.  

3.7.2 Pearsons korrelationstest 

 

Utöver deskriptiv statistik menar Dahmström (2011) att det ofta är mer givande att studera två 

eller fler variabler samtidigt, det vill säga att studera sambandet mellan variablerna. Då 

studien vill säkerställa att studiens oberoende variabler inte samvarierar utförs Pearsons 

korrelationstest. Anledningen till varför det är viktigt behandlar studien i avsnitt 3.7.5. 

Bryman (2008) menar att vi kan läsa av samvariationen med hjälp av 
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korrelationskoefficienten som benämns med r, vilken kan anta ett värde mellan 1 och -1. Vid 

1 uppvisar variablerna ett perfekt positivt samband, det vill säga om X ökar så ökar Y med 

lika mycket och det är ingen annan variabel som påverkar dem. Vid -1 gäller det motsatta, 

variablerna har ett perfekt negativt samband vilket betyder att om X ökar så minskar Y med 

lika mycket och ingen annan variabel påverkar dem. Om r är 0 betyder detta att de båda 

variablerna inte har något samband alls med varandra och de båda påverkas av andra variabler 

än de som testats.  

3.7.3 Multipel linjär regression 

 

Fördelarna med en multipel linjär regression är styrkan att kunna hantera flera oberoende 

variabler samtidigt (Djurfeldt och Barmark, 2009). Då studien avser mäta fler än en 

oberoende variabel anses denna analysmodell passa väl in eftersom att den hjälper studien att 

avgöra i vilken grad de oberoende variablerna påverkar den beroende. För denna 

undersökning innebär detta att den beroende variabeln, kreditbetyg, är en konstant i 

förhållande till de övriga variablerna; andel kvinnliga styrelseledamöter, region, bolagets 

storlek, styrelsens storlek, skuldsättningsgrad samt lönsamhet.  

 

Kreditbetyg = Andel kvinnor i styrelsen + RegionEuropa + Storlekföretag + Storlekstyrelse + 

Skuldsättningsgrad + Lönsamhet 

 

• Andel kvinnor i styrelsen av totala antalet styrelseledamöter. 

• Region i Europa vilket moderbolaget har sitt säte i. Regionerna är omvandlade till 

dummyvariabler och i denna studie är Östeuropa referenskategori. 

• Storleken på företaget mäts som bolagets totala tillgångar (Log). 

• Skuldsättningsgrad mäts som bankens förhållande mellan skulder och eget kapital. 

• Lönsamheten mäts som avkastning på totalt kapital i procent.  

3.7.4 Heteroskedasticitet 

 

Om variansen hos variablerna inte är konstant leder detta till snedfördelning, så kallat 

heteroskedasticitet. Det innebär att värdet på den oberoende variabeln ökar, vilket medför en 

förändring av den oförklarade variationen i den beroende variabeln (Djurfeldt och Barmark, 

2009). Snedfördelning mellan variablerna är ett mycket vanligt problem i regressionsanalysen 
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och för att vår undersökning ska presentera ett trovärdigt resultat bör skevheten som 

heteroskedasticitet medför undvikas. Lyckligtvis är problemet enkelt att upptäcka och åtgärda.  

 

Broms (2013) menar att det kan upptäckas heteroskedasticitet i ett spridningsdiagram. Ett 

vanligt exempel är vad som kallas outliers, en avvikande observation. Då outliers skiljer sig 

mycket från medelvärdet bör dessa inte inkluderas i analysen då det kan det ge ett 

missvisande resultat (Djurfeldt och Barmark, 2009). Vi exluderar därför extremvärden i vår 

regressionsanalys för att säkerställa att vårt redovisade resultat är tillförlitligt. Däremot menar 

Nyman (2015) att det kan vara fördelaktigt att redovisa två versioner av resultatet, både där 

extremvärden är inkluderade och exkluderade. Med grund i vår studies begränsade resurser 

och tid väljer studien att endast presentera resultatet utan extremvärden.  

 

3.7.5 Multikollinearitet 

 

Detta problem i regressionsanalysen uppstår när två eller flera oberoende variabler 

samvarierar med varandra, det vill säga att de har en hög korrelation (Sundell, 2010). Desto 

mer studiens oberoende variabler samvarierar med varandra, desto mer sjunker 

regressionsmodellens förklaringskraft, R2. Detta betyder att det blir svårare för studien att 

påvisa de oberoende variablernas bidrag till variationen i den beroende variabeln (Djurfeldt 

och Barmark, 2009).  

 

Sundell (2010) menar att det enklaste sättet att upptäcka multikollinearitet är att undersöka de 

oberoende variablernas korrelation, Pearsons r. Detta gör studien för att försäkra att 

oberoende samt kontrollvariabler inte korrelerar med varandra. Enligt Djurfeldt och Barmark 

(2009) bör korrelationen mellan de oberoende variablerna inte anta ett värde större än 0,7-0,8, 

då finns det anledning att tro att koefficienterna inte är trovärdiga. Studien tar även hjälp av 

SPSS för att säkerställa studiens data, detta med hjälp av VIF-faktorerna (Variance Inflation 

Factors) som ökar i värde om en oberoende variabel är multikollineär med en eller flera 

variabler. VIF-värdet bör ligga mellan 1 och 2,5 (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

 

 

3.8 Kvalitetskriterier 
 

Utifrån studiens metodval kommer detta avsnitt redogöra för de kriterier som Bryman och 

Bell (2011) tar upp som de viktigaste kriterierna för företagsekonomisk forskning; reliabilitet, 
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replikerbarhet och validitet. Avslutsningsvis kommer avsnittet ta upp Generalisering då det 

anses relevant för studiens syfte och som Bryman och Bell (2011) menar är ett ytterligare 

viktigt kriterium inom kvantitativ forskning.  

3.8.1 Reliabilitet 

 

Begreppet reliabilitet beskrivs enligt Bryman och Bell (2011) beröra studiens tillförlitlighet 

och huruvida resultaten blir densamma om en forskare skulle genomföra undersökningen 

igen. Bryman och Bell (2011) uttrycker att reliabiliteten utgör en viktig roll för kvantitativa 

forskare då de oftast är intresserade av hur pålitliga och följdriktiga resultaten är. Då denna 

studie utgår ifrån sekundär data innebär det att om samma undersökning skulle genomföras på 

nytt kommer resultatet komma att bli detsamma. En faktor som skulle kunna orsaka ett annat 

resultat är om någon eller några av bankerna som undersöks försvann från kreditinstitutets 

lista över företag med kreditbetyg. Undersökningen skulle då erhålla ett annat urval vilket 

skulle kunna leda till ett annat resultat.  

 

Bryman och Bell (2011) tar även upp tre viktiga faktorer som forskaren bör ta ställning till vid 

bedömning av om ett mått är reliabelt eller inte; stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. Stabilitet ser till måttets stabilitet över tid och att måttet inte varierar. 

Intern reliabilitet innebär att de mått som utgör en skala eller index ska vara pålitliga och 

följdriktiga. Den tredje faktorn, interbedömarreliabilitet berör frågan kring huruvida det kan 

uppkomma subjektiva bedömningar då forskaren observerar eller översätter data till 

kategorier.  

 

Efter beaktning av ovanstående kriterier kan det konstateras att studiens reliabilitet är hög då 

undersökningen skulle ge samma resultat om studien skulle genomföras på nytt. Detta med 

anledning av att studien använder sig av sekundärdata där informationen blir svår att 

misstolka och som möjliggör ett objektivt synsätt. Studiens val av kreditbetyg som riskmått 

för kreditrisk kan även argumenteras för att vara stabilt samt pålitligt då det används i stor 

utsträckning och är ett välkänt mått på kreditrisk, vilket uppfyller kriterierna för stabilitet och 

intern reliabilitet.  

3.8.2 Replikerbarhet 
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En studies replikerbarhet liknar begreppet reliabilitet på många sätt då det syftar till 

möjligheten att återupprepa en studie (Bryman och Bell, 2011). Utförlig beskrivning av 

studiens tillvägagångssätt utgör en väsentlig del för studiens replikerbarhet enligt Bryman och 

Bell (2011) då det är denna andra forskare ska förlita sig på när de vill replikera 

undersökningen. Denna studie kan anses erhålla hög replikerbarhet då tillvägagångssättet 

beskrivs utförligt där all insamlad data är allmän information. Genom att hämta kreditbetyg 

från kreditinstitutet Standard & Poor där all data är offentlig möjliggör studien för forskare att 

replikera undersökningen. Även studiens unika riskmått, kreditbetyg, bidrar till studiens 

replikerbarhet då detta bidrar till att forskare kan återupprepa studien på ett enkelt sätt. Vidare 

används databasen Eikon för inhämtning av data för de oberoende, -beroende,-  och 

kontrollvariabler som används i studien vilket även det är offentlig information. Med 

anledning av detta anses studien erhålla en hög replikerbarhet då den enkelt kan upprepas av 

andra forskare.  

 

3.8.3 Validitet 

 

Det tredje kriteriet för företagsekonomisk forskning som tas upp av Bryman och Bell (2011) 

är validitet. Det beskrivs enligt författarna vara det viktigaste i flera avseenden och handlar 

om att bedöma om de slutsatser som framställts från undersökningen är tillförlitliga eller inte. 

Bryman och Bell (2011) förklarar att det inom kriteriet finns olika huvudsakliga slag av 

validitet; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. Denna 

studie tillämpar huvudsakligen begreppsvaliditet och intern validitet.  

 

Begreppsvaliditet grundas i att bedöma huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar det 

som begreppet anses betyda (Bryman och Bell, 2011). I denna studie mäts kreditrisk genom 

kreditbetyg där betyget banken får speglar hur kreditvärdig banken är, det vill säga hur stor 

kreditrisk som ligger hos banken. Begreppet kreditrisk är sedan tidigare välbeforskat (Lopez 

och Saidenberg, 2000; Grier, 2007; Allen och Powell, 2011) där det beskrivs spegla 

låntagarens kreditkvalité och återbetalningsförmåga. Kreditbetyget ger, enligt S&P (2018) en 

indikation på företagets risk och dess möjlighet att fullfölja sina finansiella åtaganden samt 

hur stor sannolikheten är till betalningsinställelse. Genom detta kan det argumenteras för att 

måttet kreditbetyg faktiskt speglar begreppet kreditrisk vilket leder till att begreppsvaliditeten 

kan anses vara hög. Då studien inte utformar egna begrepp utan använder sig av redan 
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utformade och välanvända begrepp leder även det till att begreppsvaliditeten erhåller en hög 

nivå.  

 

Bryman och Bell (2011) menar att intern validitet berör frågan kring hur säkra vi kan vara på 

att den oberoende variabeln verkligen är ansvarig för den variation som funnits i den beroende 

variabeln. Vidare menar författarna att denna form av validitet oftast har med kausalitet att 

göra och hur forskare kan dra hållbara slutsatser kring kausala samband. Denna studie 

kommer inte att undersöka kausala förhållanden utan kommer istället att undersöka variation i 

variabler där vi ställer oss frågan hur pass säker forskare kan vara att den oberoende 

variabeln, andelen kvinnor i bankstyrelser verkligen är ansvarig för variationen i bankens 

kreditbetyg. Då begreppen andel kvinnliga styrelseledamöter och kreditbetyg överensstämmer 

med verkligheten och att ett eventuellt samband mellan dem kan förklaras genom att en ökad 

andel kvinnliga styrelseledamöter leder till ett högre eller lägre kreditbetyg kan studien anses 

erhålla hög intern validitet.  

3.8.4 Generaliserbarhet  

 

Kvantitativa forskare är enligt Bryman och Bell (2011) intresserade av att kunna generalisera 

resultat från utförda studier till andra grupper än de som varit aktuella i den specifika 

undersökningen. Detta är vad som kallas generaliserbarhet. Populationen i denna studie består 

av banker i Europa som erhåller ett kreditbetyg från S&P. Vissa bortfall uppkom i studien 

med anledning av att några banker inte hade ett kreditbetyg från S&P vilket gör att en viss del 

av den ursprungliga populationen försvinner. Patel och Davidson (2011) menar att när sådant 

händer, ska den del av populationen som är kvar kunna analyseras på ett sätt som gör det 

möjligt för resultatet att återkoppla till hela populationen. Trots bortfallet i populationen anses 

studien kunna generalisera sitt resultat till storbanker i Europa som erhåller ett kreditbetyg 

från S&P eftersom att studien undersöker totalpopulationen vilket gör att 

generaliseringsproblemet inte är bekymmer i denna studie. Dessutom kan studien även 

uppvisa ett resultat som liknar tidigare studiers inom samma område, vilket gör resultatet 

pålitligt och i viss mån generaliserbart. 

 

 

3.9.5 Metodkritik 
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Denna studie utgår ifrån en kvantitativ metod och innebär att den förlitar sig på en mängd data 

för sitt resultat. Som tidigare nämnt skedde ett naturligt bortfall av vår ursprungliga 

population då några bolag inte räknades som banker utan benämndes finansiella institut. 

Dessutom föll även ett större antal bolag bort då de ej erhöll ett kreditbetyg från S&P. Detta 

kan ses som kritik mot den valda metoden då den är begränsad till ett enda kreditinstitut, 

S&P. Eftersom att de olika kreditinstituten kan använda sig av olika bedömningsfaktorer i 

betygsättningen (Moody’s, 2018; FitchRating, 2018; S&P, 2018) skulle det även kunna tänkas 

att resultatet blir annorlunda vid val av ett annat kreditinstitut alternativt vid inkludering av 

flertalet kreditinstitut. Med anledning av detta uppstår även svårigheter med att generalisera 

studiens resultat utifrån det valda kreditinstitutet. Det kan även anses minska studiens validitet 

då definitionen av kreditbetyg varierar beroende på vilket kreditinstitut forskaren väljer att 

studera kreditbetyget från.  

 

Studien har även som tidigare nämnt kontrollerat den insamlade datan för att kunna utesluta 

så kallade extremvärden, eller outliers. Detta för att undvika att data är snedfördelad och 

risken att resultatet som presenteras inte är rättvist. Studien fick endast ett bortfall på grund av 

extremvärden och denna observation uteslöts från undersökningen. Trots att studien bör 

utesluta denna typ av data, så kan ett alternativ vara att redovisa resultatet som ges med 

extremvärdet inkluderat (Nyman, 2015). På så vis presenteras en tydlig bild för läsaren på 

vilket eller vilka sätt som extremvärdet påverkar resultatet och dessutom visar detta på 

transparens från författarna. I denna studie har det inte funnits utrymme, på grund av 

begränsade resurser, att presentera och kommentera både ett resultat med och utan outliers 

trots att det vore önskvärt. 

 

Dahmström (2011) menar även att statistiska undersökningar, såsom denna, bör kompletteras 

med kunskap från det verkliga problemområdet. Därav kan studien inte i sig ge ett klart och 

tydligt svar på ett problem, utan hypoteserna bör även testas i andra typer av undersökningar. 

Studien kan dock uppmuntra till fortsatt forskning inom området vilket i sig är ett bidrag till 

den större helheten och framtida studier.  

 

 

3.9.6 Källkritik 
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Enligt Eriksson och Hultman (2014) finns det fyra kriterier för att pröva äktheten på olika 

källor. De menar att forskare bör titta på äkthet, samtidighet, beroendeförhållanden samt 

tendenser. Författarna menar även att forskare borde klassificera källorna med bakgrund av 

tre faktorer: validitet; om uppgiften är giltig. Relevans; det vill säga väsentlig för de frågor vi 

söker svar på, samt om den är reliabel; det vill säga tillförlitlig och således saknar 

systematiska fel. Eriksson och Hultman (2014) menar att det kan vara svårt att använda alla 

kriterier i vissa undersökningar, men att läsaren åtminstone bör skaffa sig en subjektiv bild av 

de tre första kriterierna som presenteras.  

 

Gustavsson (1998) instämmer även med tidigare författare då han menar att författaren inte 

bör vara cynisk och tveksam till data och litteratur, men att den bör beaktas med försiktighet. 

Gustavsson (1998) förklarar att läsaren eller tolkaren bör inse sina begränsningar och i den 

mån det går, objektivt betrakta resultat och text. Denna studie utgår till stor del från litteratur 

som är erkänd inom ämnet men även den del ny forskning då detta är ett aktuellt ämne som 

ständigt studeras och således utvecklas. Vad gäller artiklar utgår studien från hur citerade och 

omnämnda de är, men även om de är publicerade i en tidskrift som anses vara tillförlitlig. 

Vidare, vad gäller internetkällor samt rapporter och böcker, har studien ett kritiskt 

förhållningssätt till dessa och läser även vidare inom ämnesgrenen för att på så sätt kontrollera 

att den information vi använder oss av är relevant och tillförlitlig.  
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4. Empiri  
 

I kapitlet redogörs för studiens empiriska resultat från den deskriptiva statistiken, 

korrelationstestet samt regressionsanalysen. I följande avsnitt presenteras och diskuteras 

resultaten mer ingående. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 
 

Den deskriptiva statistiken presenteras i tabell 2. Här åskådliggörs en sammanställning av 

samtliga banker som är inkluderade i studien där minimum- och maximumvärde, medelvärde 

och standardavvikelse presenteras. Kreditrisken mäts genom variabeln kreditbetyg som 

speglar bankens senast uppdaterade kreditbetyg. Bankens storlek mäts genom värdet av 

tillgångarna (Log), styrelsens storlek genom antalet styrelseledamöter samt andel kvinnor i 

styrelsen genom andelen kvinnliga styrelseledamöter i procent. Lönsamheten mäts genom 

bankens avkastning på totalt kapital i procent samt bankens skuldsättningsgrad genom att 

ställa totala skulder i relation till totala tillgångar.  

 

Samtliga banker som är inkluderade i studien kommer från ett urval ur databasen Asset4 ESG 

i Eikon. I tabell 2 presenteras statistik över variablerna skuldsättningsgrad, avkastning på 

totalt kapital, andel kvinnor i styrelsen, styrelsens storlek, tillgångar (Log) samt kreditbetyg. 

Tabellens minimum-och maximumvärde representerar det lägsta respektive högsta värdet på 

samtliga variabler i populationen. Kolumnen som benämns “mean” står för medelvärdet för 

varje studerad variabel i populationen och “Std. Deviation” betyder standardavvikelse och 

visar hur mycket värdena i studiens population avviker från medelvärdet. Kolumnen som 

benämns ‘N’ står för antalet banker i undersökningen, vilka är 56 på samtliga variabler. 

 

För att upptäcka eventuella extremvärden har studien upprättat ett lådagram. Lådagrammet 

visade ett extremvärde i avkastning på totalt kapital hos banken Dexia vilken erhöll ett värde 

på -10,11 %. I enlighet med Djurfeldt och Barmark (2009) som beskriver att inkludering av 

extremvärden i studien kan ge missvisande resultat har Dexia uteslutits ur studiens population 

för att undvika och förebygga ett snedvridet resultat.  

 

 

 

 



 

 35 

 

Tabell 2, deskriptiv statistik 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Skuldsättningsgrad 56 0,1 92,09 52,96 31,99 
Avkastning på tot kap % 56 -6,51 15,63 4,58 4,85 
Andel kvinnor i styrelsen % 56 6,25 50 26,99 12,13 

Storlek styrelse 56 7 23 13,14 3,95 
Tillgångar (Log) 56 15,29 21,46 19,04 1,46 

Kreditbetyg 56 5 18 12,75 3,25 
 

Kolumnen för “Variabel” står för de oberoende och beroende variabler som ingår i studien. “N” avser antalet 

banker som undersökts i respektive variabel. “Minimum” speglar det lägsta värdet för varje variabel i studiens 

population. “Maximum” speglar det högsta värdet för respektive variabel inom populationen. “Mean” avser 

medelvärdet för variablerna för studiens population. “Std. Deviation” speglar respektive variabels 

standardavvikelse för studiens population.  

 

Den deskriptiva statistiken i tabell 2 visar att variationen i skuldsättningsgrad är stor. 

Minimivärdet antar ett värde på 0,1 och maximivärdet erhåller ett värde på 92,09 vilket har 

gett ett medelvärde om 52,95. Minimivärdet orsakas av att OTP Bank hade en 

skuldsättningsgrad om 0,1 och det högsta värdet kommer ifrån banken Natixis som erhöll en 

skuldsättningsgrad om 92,09.  

 

Resultatet för avkastning på totalt kapital visade inte på en lika stor variation som variabeln 

skuldsättningsgrad. Avkastning på totalt kapital visade ett minimivärde om -6,15 % och ett 

maximivärde om 15,63 %. Medelvärdet uppgår till 4,58 %. Det lägsta värdet orsakas av 

National Bank of Greece som redovisade ett värde om -6,15 % på avkastning på totalt kapital 

det senaste året vilket innebär att denna bank erhåller lägst lönsamhet av samtliga banker. 

Maximivärdet för avkastning på totalt kapital erhålls av KBC bank med ett värde om 15,63 % 

och ses därför som den bank med bäst lönsamhet.  

 

Resultatet från den deskriptiva statistiken på andel kvinnor i styrelsen visar på ett minimum 

om 6,25 % och ett maximum om 50%. Denna variation har resulterat i ett medelvärde om 

26,99% för andel kvinnor i styrelser. Det lägsta värdet kommer ifrån OTP Bank som påvisar 

en andel om 6,25 % kvinnor i styrelsen. Maximivärdet presenteras av Valiant Bank som 

redovisar en procentsats om 50 % kvinnor i styrelsen.  
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Den fjärde variabeln, styrelsens storlek, påvisade ett minimivärde om 7 stycken 

styrelsemedlemmar och ett maximivärde om 23 stycken styrelsemedlemmar. Detta gav ett 

medelvärde om 13,14 stycken styrelseledamöter. Minimiantalet om 7 stycken 

styrelsemedlemmar redovisades av hela 7 st banker; DNB, ABN Amro, BCV bank, ING Bank 

Slaski, Bank of Georgia, Cembra Money Bank samt Moneta Money Bank. Det högsta antalet 

styrelsemedlemmar om 23 stycken kommer från den franska banken Credit Agricole.  

 

Bankens storlek speglas i variabeln tillgångar (Log) som erhöll ett resultat på minimivärde om 

15,29 och ett maximivärde på 21,46. Medelvärde redovisade således ett värde om 19,04. 

Resultatet visade att den minsta banken, sett till tillgångar, var Cembra Money Bank som 

erhöll tillgångar med ett värde om 4 355 351 EUR vilket motsvarar 15,29 efter logaritmering. 

Den största banken, HSBC redovisade ett värde på sina tillgångar som uppgick till 2 098 406 

351 EUR vilket motsvarar 21,46 efter logaritmering.  

 

Den sista variabeln “Kreditbetyg” visade på ett lägsta värde om 5 och ett högsta värde om 18 

där medelvärdet antog ett värde om 12,75. Minimivärdet kommer ifrån Alpha Bank, 

Eurobank Ergasias och National Bank of Greece vilka alla är banker i Grekland som erhåller 

kreditbetyget B-. Det högsta kreditbetyget erhålls av den Schweiziska banken BCV Bank 

vilken uppvisar kreditbetyget AA.  

 

Resultatet av den deskriptiva statistiken visar även på en relativt stor variation i variablernas 

standardavvikelser. Skuldsättningsgrad påvisar den högsta standardavvikelsen om 31,99. 

Denna kan förklaras av OTP Bank som redovisade en skuldsättningsgrad om endast 0,1 samt 

Natixis Bank som redovisade en skuldsättningsgrad om hela 92,09. Standardavvikelsen för 

avkastning på totalt kapital visar även den ett relativt högt värde om 4,85. Detta orsakades 

mestadels av den låga avkastningen på totalt kapital som redovisades av National Bank of 

Greece. Styrelsens storlek och kreditbetyg hade liknande värden för standardavvikelsen på 

3,95 respektive 3,25. Den lägsta standardavvikelsen kan utläsas från variabeln tillgångar 

(Log) vilken erhåller en standardavvikelse om 1,46. Det låga värdet innebär att 

observationerna här är mer koncentrerade kring medelvärdet jämfört med de andra 

observationerna på de andra variablerna.  
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4.2 Korrelationsanalys 

 
Studien har upprättat Pearsons korrelationstest för att undersöka om variablerna i studien 

samverkar med varandra. Tabell 3 redovisar hur varje enskild variabel korrelerar med de 

andra variablerna i studien. Signifikansnivån utläses från kolumnen som kallas Sig. (2-tailed) 

där “**” innebär att korrelationen är signifikant på 0,01 nivån vilket i sin tur innebär att vi 

med 99 procent sannolikhet kan konstatera att den givna korrelationen mellan variablerna 

stämmer. Kolumnen ‘N’ visar antal observationer som existerat i respektive variabel. 

Kontrollvariabeln region har inte räknats med i korrelationsanalysen då detta är en 

dummyvariabel som kodats med 1 och 0.  

 

Tabell 3, Pearsons korrelationstest 

 

Korrelationstestet visar att det finns en relation mellan alla variabler i undersökningen. 

Studiens oberoende variabel, andel kvinnor i styrelsen, och den beroende variabeln, 

kreditbetyg har en statistisk signifikant korrelation på signifikansnivå p < 0,01. Värt att notera 

är att denna korrelation är studiens högsta och uppgår till 61,4 procent. Vidare finns det 

signifikant korrelation mellan tillgångar (Log) och andel kvinnor i styrelsen som uppgår till 

50,6 procent. Vi kan även återfinna en relativt hög signifikant korrelation mellan 

kontrollvariablerna skuldsättningsgrad och tillgångar (Log) på 50,2 procent. Som tidigare 

nämnt menar Djurfeldt och Barmark (2009) att den kritiska nivån för multikollinearitet är 

korrelationer som uppgår till 70-80 procent. I vår studie finns det inga oberoende variabler 

som når denna korrelationsnivå sinsemellan.  
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För att utesluta problemet multikollinearitet och att de oberoende variablerna korrelerar med 

varandra så har vi även utfört en kollinearitetsdiagnos i SPSS vilket genererar VIF-värden. 

Djurfeldt och Barmark (2009) beskriver att det VIF-värdet bör ligga mellan 1 - 2,5 för att inte 

vara kritiskt. Inga variabler i vår studie uppnår eller överskrider detta värde. Studien har även 

kontrollerat regionerna var för sig med den oberonde variablen samt kontrollvariablerna, även 

detta test visade att regionernas VIF-värden låg under det kritiska värdet. Utifrån ovanstående 

information kan därför studien utesluta problemet med multikollinearitet i 

regressionsanalysen. 

 

4.3 Multipel linjär regressionsanalys 
 

I tabell 4 presenteras studiens multipla regressionsanalys. Den består av en kolumn som visar 

studiens variabler och en kolumn för regression där betavärdet samt signifikansnivån, inom 

parentes, visas. Kolumnen “Variabel” visar studiens alla variabler som är uppdelade i 

beroende- oberoende samt kontrollvariabler. Längre ner i denna kolumn kan även R2, 

Adjusted R2, F-värde, Signifikans samt N utläsas. R2 och Adjusted R2 anger 

förklaringsgraden i modellen, det vill säga hur mycket av variationen i den beroende variabeln 

som kan förklaras av de oberoende variablerna (Djurfeldt och Barmark, 2009). Adjusted R2 

är ett justerat värde som tar hänsyn till antalet oberoende variabler i undersökningen och är 

därav lämplig för vår studie. F-värdet är ett värde som jämför variationen variablerna emellan 

med variationen inom variablerna, värdet ökar desto högre variationen mellan variablerna är 

och desto lägre variationen inom variablerna är. Signifikansen visar analysens 

signifikansnivå, det vill säga med vilken säkerhet slutsatser kan dras. N visar antalet 

observerade fall. 

 

Tabell 4, sammanställning av regressionsanalys 

Variabel Regression 

Beroende Kreditbetyg 
Oberoende  
Andel kvinnor i styrelsen 0,358 (0,021) 

  
Kontrollvariabler  
Skuldsättningsgrad -0,171 (0,446) 
Avkastning på tot kap % 0,179 (0,168) 
Storlek styrelse -0,136 (0,281) 
Tillgångar (Log) 0,263 (0,112) 
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Region dummies  
Västeuropa 0,229 (0,346) 
Nordeuropa 0,12 (0,534) 
Sydeuropa -0,075 (0,742) 

  
R2 0,512 
Adj. R2 0,428 
F 6,155 
Sig. 0,000 
N 56 

 

”Variabel” avser samtliga variabler i undersökningen.  ”Regression” visar resultatet av regressionsanalysen där 

det första värdet är Beta och det värdet avser signifikansnivån. ”R2” avser förklaringsgraden i regressionen. 

”Adj. R2” avser justerad förklaringsgrad. ”Sig.” avser signifikansnivå. ”N” avser antalet observationer i 

regressionen. 

 

Regressionsanalysen visar att det delvis finns positiva samband men även negativa samband. 

Regressionsanalysen finner ett positivt samband mellan den beroende variabeln och den 

oberoende. Det tenderar även att finnas, om än svagare, positiva samband med 

kontrollvariablerna “avkastning på totalt kapital” och tillgångar (Log) det vill säga bolagets 

storlek. Adjusted R2 antar ett värde på 42,8% vilket innebär att förändringar i den beroende 

variabeln kan förklaras till 42,8% av de oberoende variablerna. Regressionens P-värde när 

alla variabler inkluderas är 0,000. P-värdet understiger studiens signifikansnivå, 0,05 vilket 

betyder att resultatet är signifikant och därför kan vår nollhypotes förkastas med 95% 

säkerhet.  

 

Med koncentration på studiens beroende variabel, kreditbetyg, och oberoende variabel, andel 

kvinnliga styrelseledamöter, så presenteras ett betavärde som uppgår till 0,358. Detta innebär 

att det finns ett positivt samband mellan variablerna. Det betyder att om andelen kvinnliga 

styrelseledamöter ökar med en standardavvikelse så genererar detta en ökning i bankens 

kreditbetyg med 0,358 standardavvikelser. Resultatet är även signifikant, då p-värdet uppgår 

till 0,021 vilket understiger gränsen på 0,05.  

 

Beträffande kontrollvariablerna är betavärdet för skuldsättningsgraden är -0,171 vilket 

innebär att om skuldsättningsgraden ökar med en standardavvikelse, så kommer bankens 

kreditbetyg att falla med 0,171 standardavvikelser. Beträffande avkastning på totalt kapital så 

kommer en ökning med en standardavvikelse i denna, medföra en ökning med 0,179 
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standardavvikelser i kreditbetyget. Om styrelsens storlek däremot ökar med en 

standardavvikelse, så innebär detta en sänkning i företagets kreditbetyg med 0,136 

standardavvikelser. Om bankens storlek, det vill säga tillgångarna (Log) ökar med en 

standardavvikelse så ökar även kreditbetyget i det berörda fallet med 0,263. Dock är inget av 

dessa samband statistiskt signifikant, då alla p-värden för kontrollvariablerna är > 0,05. 

 

Vidare visar studiens analys hur varje enskild region har ett samband med kreditbetyget eller 

inte. Västeuropa är den region som har högst betavärde vilket uppgår till 0,229. Även 

regionen Nordeuropa visar på ett positivt betavärde om 0,12. Däremot uppvisar betavärdet för 

Sydeuropa ett svagt negativt samband med kreditbetyget. Betavärdet ligger på -0,075 men 

signifikansnivån är högt över 0,05 vilket gör att detta samband inte är statistiskt signifikant. Å 

andra sidan är inte heller betavärdet för Nord- och Västeuropa statistiskt signifikanta. 

Östeuropa är som tidigare nämnt studiens referenskategori och finns därför inte med i 

resultatet för analysen. 

     

4.4 Sammanfattning av empiri 
 

Av resultatet från undersökningen kan vi utläsa ett förväntat positivt samband mellan den 

beroende variabeln, kreditbetyg och den oberoende variabeln andel kvinnor i styrelsen. 

Variablerna uppvisar ett positivt betavärde om 0,358 vilket tyder på att vi kan bekräfta den 

förväntade hypotesen om ett positivt samband mellan andel kvinnor i bankstyrelsen och 

bankens kreditbetyg. Undersökningen uppvisar negativa samband mellan kreditbetyg och 

kontrollvariablerna skuldsättningsgrad och styrelsens storlek med betavärden på -0,171 

respektive -0,136. Däremot tenderar de andra två kontrollvariablerna, avkastning på totalt 

kapital och tillgångar (Log), att ha ett positivt samband mot den beroende variabeln med 

betavärden om 0,179 respektive 0,263. Vidare uppvisas en signifikansnivå om 0,021 mellan 

kreditbetyg och andel kvinnor i bankstyrelsen i regressionsanalysen. Eftersom att värdet om 

0,021 understiger 0,05 tyder detta på ett statistiskt signifikant samband mellan bankens 

kreditbetyg och andel kvinnor i bankstyrelsen. 
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5. Diskussion och slutsats 
 

Det avslutande kapitlet kommer att inledas med en diskussion, med utgångspunkt i studiens 

syfte och hypotes, kring studiens resultat och hur det ställer sig mot tidigare studier. Vidare 

kommer en slutsats att presenteras följt av studiens teoretiska och praktiska bidrag. 

Avslutningsvis tas studiens begränsningar samt förslag till vidare forskning upp.  

 

5.1 Diskussion av resultat 
 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnor 

i bankstyrelser och kreditbetyg genom bankens kreditbetyg. Effekterna av en ökad andel 

kvinnor i bankstyrelser är ett outforskat område enligt Adams och Mehran (2008), Caprio et 

al., (2007) samt Setiyono och Tarazi (2018) vilket tyder på att denna undersökning är unik i 

sitt syfte. De Cabo et al. (2012) beskriver att banker som uppvisar lägre risk ofta har en större 

andel kvinnor i styrelsen. Denna studie indikerar att det finns ett positivt samband mellan 

andel kvinnor i bankstyrelsen och bankens kreditbetyg vilket kan tänkas förklaras på olika 

sätt. En möjlig anledning, likt Sila et al. (2016) är att kvinnor generellt sett söker sig till 

företag som tar lägre risker och inverkar därmed inte på risken i företaget. Detta innebär att 

företagets riskbenägenhet inte förändras och att vi kan se en större andel kvinnor i de 

bolagsstyrelser hos företag som tar lägre risker. En ytterligare anledning skulle kunna grunda 

sig i den uppfattning om att kvinnor tar lägre risker än män och upplevs som mer riskaversiva 

jämfört med sina manliga motsvarigheter (Charness och Gneezy, 2012; Loukil och Yousfi, 

2015; Eckel och Grossman, 2008). Studiens resultat skulle följaktligen kunna förklaras med 

grund i kvinnors riskaversiva inställning där ett större antal kvinnor i bankstyrelsen skulle 

minska bankens kreditrisk och således höja bankens kreditbetyg.  

 

Studiens resultat påvisar statistisk signifikans mellan den beroende variabeln, kreditbetyg och 

den oberoende variabeln andel kvinnor i bankstyrelsen. Detta tyder på att effekten som en 

ökad andel kvinnor i bankstyrelsen har på bankens kreditbetyg är tillförlitlig och trovärdig. 

Vidare antar betavärdet mellan de två variablerna ett relativt svagt värde vilket indikerar att 

effekten av en ökad andel kvinnor i styrelsen är förhållandevis låg vilket innebär att en ökad 

andel kvinnor i bankstyrelsen leder till en liten ökning i kreditbetyget. Följaktligen leder detta 

till att studien kan förkasta nollhypotesen som antyder att studien inte skulle finna något 

samband mellan andel kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg. Däremot kan studien 

inte heller anta alternativhypotesen till fullo. Detta med anledning av att undersökningens 
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population inte kan anses vara tillräckligt omfattande. Trovärdigheten i det statistiska 

signifikansvärdet kan därför ifrågasättas då studien omfattar en relativt liten population, vilket 

i sin tur kan minska troligheten för signifikanta resultat. Däremot inkluderar studien alla 

storbanker i Europa med ett kreditbetyg vilket gör att resultatet bör kunna generaliseras till 

just den populationen.  

 

Tidigare studier har mestadels grundat sin forskning i rörelserisk som mått på risk (Lenard et 

al., 2014; de Cabo et al., 2012; Berger et al., 2014). Till skillnad från tidigare studier mäter 

denna undersökning bankens risk med hjälp av bankens kreditbetyg, men finner ändå 

liknande resultat som föregående studier där en ökad andel kvinnor i bolagsstyrelser inverkar 

till en lägre företagsrisk. Detta anses vara positivt för studien då den blir robust och trovärdig 

med anledning av att resultatet går i linje med tidigare studier. Däremot går denna studies 

resultat emot resultatet från Bergers et al. (2014) undersökning då den studien påvisade att en 

ökad andel kvinnor i bankstyrelsen höjer bankens risknivå. En förklaring till Bergers et al. 

(2014) resultat skulle kunna grundas i Adams och Funks (2012) samt Silas et al., (2016) 

resonemang kring att kvinnor i styrelser ofta kan uppträda mindre riskaversiva än sina 

manliga kollegor. Forskarna menar att en ökad andel kvinnor i bolagsstyrelser inte behöver 

leda till mer riskaverta beslut, utan tvärtom, det kan i flera fall leda till att företaget tar högre 

risker.   

 

Beaktande kontrollvariablernas inverkan kan studien inte uppvisa några statistiskt signifikanta 

resultat. Skuldsättningsgrad och styrelsens storlek antyder ett negativt samband mellan 

kontrollvariabeln och kreditbetyget. Detta indikerar att en lägre skuldsättningsgrad leder till 

ett högre kreditbetyg vilket stämmer överens med Adams et al. (2003) resonemang kring att 

en lägre skuldsättningsgrad ger bättre förmåga till banken att uppfylla sina åtaganden vilket i 

sin tur höjer bankens kreditbetyg. Angående styrelsens storlek har tidigare studier kommit 

fram till att mindre bolagsstyrelser leder till ett högre risktagande (Pathan, 2009; Sila et al., 

2016; Cheng, 2008; Berger et al.,2014). Resultatet i studien antyder att en mindre styrelse ger 

ett högre kreditbetyg vilket motsäger tidigare studier i den bemärkelsen att ett högre 

kreditbetyg indikerar ett lägre risktagande. Ett resonemang kring varför mindre bankstyrelser 

leder till högre kreditbetyg är att en mindre bankstyrelse har lättare för att nå konsensus 

(Cheng, 2008) vilket kan tänkas mynna ut i bättre, mer rättfärdiga belut om vad som gör bäst 

för banken, som i sin tur leder till ett högre kreditbetyg.  
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Kontrollvariablerna avkastning på totalt kapital och tillgångar (Log) visar båda på positiva 

betavärden vilket antyder på att det finns ett positivt samband mellan variablerna och 

kreditbetyget. Följaktligen innebär det att en högre procentsats på avkastning på totalt kapital, 

som ett mått på bankens lönsamhet, ger ett högre kreditbetyg. Resultatet kan bekräftas i Carter 

et al., (2003) och Lückerath-Rovers (2013) argumentation för att en högre andel kvinnor i 

bolagsstyrelser ökar företagets lönsamhet. Vidare kan resultatet även bekräftas av Adams et 

al. (2003) då de menar att högre lönsamhet leder till högre kreditbetyg. Följaktligen kan 

studien argumentera för att en större andel kvinnor i bankstyrelser leder till att banken erhåller 

ett högre kreditbetyg med anledning av att en större andel kvinnor i styrelsen påverkar 

lönsamheten positivt vilket resulterar i ett högre kreditbetyg.  

 

Likt tidigare forskning av Deng och Elyasiani (2008) påvisar det positiva betavärdet för 

tillgångar (Log) att ju större banken är, sett till bankens tillgångar, desto lägre kreditbetyg 

erhåller banken. Studien kan således antyda att stora banker med stora tillgångar leder till att 

banken tillhandahåller en lägre kreditrisk vilket i sin tur medför ett högre kreditbetyg. En 

förklaring till detta skulle kunna vara att banker med stora tillgångar ofta är de banker som är 

mer väletablerade och erhåller stora andelar på marknaden. Detta i sin tur kan ge 

konkurrensfördelar och en indikation om trygghet för den som investerar eller lånar ut medel 

till banken. Således bör en större bank leda till ett högre kreditbetyg eftersom att kreditbetyget 

grundas i hur väl banken kan möta sina åtaganden.  

 

 

5.2 Slutsats 
 

Då studiens resultat indikerar att en större andel kvinnor i bankstyrelser leder till ett högre 

kreditbetyg för banken kan det tänkas att det positiva sambandet grundas i kvinnors 

riskaversiva inställning. En tanke som växer sig starkare är således om detta resultat skulle 

kunna anlägga en väg till ett lägre risktagande inom banksektorn. Finanskrisen som 

eskalerade 2008 visade sig bildats, till stor del av så kallade subprime-lån som gavs ut av 

banker på bostadsmarknaden. En fråga som kan ställas är således om finanskrisen föddes ur 

en allt för hög riskbenägenhet? Då bankstyrelser på Wall Street vid perioden för finanskrisen 

mestadels bestod av män (Kristof, 2009, februari) kan vi resonera i enlighet med Ermer et al. 

(2008) att högre risker låg till grund för de beslut som togs då forskarna menar att män har en 

tendens att ta högre risker när de ska fatta finansiella beslut och är omringade av andra män i 

samma position. Om kvinnor hade varit inkluderade i högre grad inom bankstyrelser under 
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denna tid kan det argumenteras utifrån studiens resultat samt tidigare forskning (Charness och 

Gneezy, 2012; Loukil och Yousfi, 2015; Eckel och Grossman, 2008) att bankerna bör erhållit 

en lägre riskbenägenhet vilket skulle kunna ha lett till ett lägre risktagande, som i sin tur 

skulle kunna haft en inverkan på finanskrisen, som eventuellt inte hade eskalerat i samma 

grad som den gjorde.  

 

De dåliga prestationer som visade sig inom banksektorn under finanskrisen relateras ofta till 

en svag bolagsstyrning (Berger et al., 2014) där styrelserna inte agerade fullt ut i intresse för 

ägarna samt tog på sig överdriven risk. Genom att se till denna studies resultat samt tidigare 

forskning (Lenard et al., 2014; Campbell och Mingues-Vera, 2008) som menar att en mer 

könsdiversifierad styrelse tar lägre risker respektive presterar bättre skulle det kunna 

argumenteras för att en ökad andel kvinnor i bankstyrelsen skulle kunna förbättra bankens 

prestation genom att sänka bankens risktagande. Följaktligen skulle en könsdiversifierad 

bolagsstyrelse kunnat vara till nytta under finanskrisen som i det fallet eventuellt hade kunnat 

minska kraften av dess genomslag. Med beaktning i Adams och Mehrans (2003) resonemang 

kring att bankstyrelsens insats har en stor betydelse för världsekonomin kan det argumenteras 

för att en könsdiversifierad styrelse kan bidra till en bättre och mer hållbar banksektor och 

således världsekonomi. Följaktligen kan studien argumentera för att undersökningens resultat 

erhåller ett potentiellt värde för banksektorn och dess framtida utveckling i att förebygga nya 

finanskriser.   

 

  

5.3 Teoretiskt bidrag 
 

Syftet i denna studie lämnar ett teoretiskt bidrag till vidare forskning då det föreligger ett 

statistiskt signifikant samband mellan andel kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg. 

Undersökningen bidrar till den rådande diskussion som finns inom forskningen kring 

kvinnors inverkan på risk. Resultatet indikerar på ett svagt positivt samband mellan andel 

kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg och kan bekräftas av tidigare studier inom 

ämnet (De Cabo et al., 2012). Däremot är denna studie unik i sitt syfte då den mäter risk på ett 

annorlunda sätt än vad som gjorts tidigare där stor del av den tidigare forskningen har utgått 

från rörelserisk som mått på risk (Lenard et al., 2014; de Cabo et al., 2012) samt att studien 

undersöker bankbranschen som enligt Adams och Mehran (2008), Caprio et al., (2007) samt 

Setiyono och Tarazi (2018) är en obeforskad bransch inom ämnet.  
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Studiens resultat visar ett svagt positivt betavärde mellan andel kvinnor i bankstyrelsen och 

bankens kreditbetyg. Detta resultat bekräftas av Lenard et al. (2014) och de Cabo et al. (2012) 

som visar på att andel kvinnliga styrelseledamöter sänker företagets risk vilket i sin tur ger ett 

högre kreditbetyg. Denna studies resultat lämnar således ett teoretiskt bidrag då den bidrar till 

ytterligare forskning att använda till framtida studier. Då studien använder en unik bransch i 

undersökningen ger även detta ett teoretiskt bidrag då detta kan bidra till vidare diskussion 

och forskning inom banker.  

 

 

5.4 Praktiskt bidrag 
 

Enligt studiens resultat bör det ligga i bankernas intresse att beakta hur stor andel kvinnor de 

väljer att tillsätta i styrelser då detta har ett samband med bankens kreditbetyg och således 

dess kreditrisk. Trots att studien argumenterar för att resultatet inte är generaliserbart till fullo, 

finns en indikation till att vissa samband existerar. Studiens diskussion menar att närvaron av 

kvinnor i bolagsstyrelser sänker företagsrisken och att detta eventuellt är en faktor som hade 

kunnat dämpa den ekonomiska kris som stora delar av världen försattes i 2008. Studiens 

resultat stödjer denna hypotes och ger banker anledning att arbeta för en könsdiversifierad 

styrelse då detta kan förebygga liknande situationer. Resultatet liknar även de tidigare studier 

som gjorts inom ämnet trots att dessa studier använt sig av en annan typ av riskmått. Ett 

resonemang kring varför denna studie uppvisar liknande resultat som tidigare studier inom 

området, som dock använt andra mått för risk, är att S&P vid bedömning av kreditbetyget 

inkluderar både operationell- och finansiell risk. Detta innebär att kreditbetyget tar hänsyn till 

flera olika typer av risk och eftersom finansiell risk har en nära relation till rörelserisk så kan 

det tänkas att studier som inkluderar dessa riskmått uppvisar liknande resultat.  

 

Ett annat praktiskt bidrag från studien är att det finns andra faktorer som påverkar 

kreditbetyget än de som denna studie har tagit i beaktning. Ingen av studiens kontrollvariabler 

visar på ett statistiskt signifikant samband med kreditbetyget och detta ger bankerna anledning 

till att undersöka vilka övriga faktorer som kan påverka dess kreditbetyg, utöver andelen 

kvinnliga styrelseledamöter, då de inte är några av dem som denna studie tagit i beaktning.  

 

Vidare kan studiens resultat vara behjälplig när bankstyrelser ska fatta finansiella beslut 

eftersom att olika riskprofiler kan leda till olika beslut (Graham, Harvey och Puri, 2013). 

Grey et al. (2006) beskriver att bankens kostnad för att finansiera sin verksamhet beror av 
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kreditbetyget eftersom att kostnaden för lånat kapital bör blir högre desto lägre kreditbetyg 

banken erhåller, detta eftersom att bankens förmåga att fullfölja sina förpliktelser minskar. 

Studiens resultat kan följaktligen argumentera för att om bankstyrelsen ökar andelen 

kvinnliga styrelseledamöter bör skuldsättningsgraden minska då kvinnor generellt tar lägre 

risker än män samt finansierar investeringar med skulder i lägre grad jämfört med sina 

manliga motsvarigheter (Charness och Gneezy, 2012). När bankens skuldsättningsgrad 

minskar kommer bankens kreditbetyg att höjas vilket i sin tur bör ge lägre kostnader från 

bankens långivare. Genom att förhålla sig till studiens resultat kan banker i praktiken således 

minska sina kostnader och på så sätt bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.   

 

 

5.5 Studiens begränsningar 
 

Denna studie utgår ifrån storbanker etablerade i Europa och mäter kreditrisken i dessa utifrån 

S&P’s system för kreditbetyg. Det finns en viss begränsning då populationsurvalet är relativt 

litet och uppgår till 57 observationer. Detta gör att det kan vara svårt att generalisera resultatet 

till mindre banker eller till andra typer av branscher och bolag. Å andra sidan bidrar denna 

studies resultat med kunskap kring att styrelsesammansättning i fråga om kön har en 

betydande inverkan på bankens prestation och är därför intressant.  

 

Andra metodval som utgör begränsningar för studien är bland annat måttet på risk, det vill 

säga kreditbetyg. Måttet i sig är egentligen inte problematiskt, men det kan tänkas att studien 

erhållit högre tillförlitlighet om kreditrisken hade mätts i fler mått än endast kreditbetyg då 

resultatet på så sätt varit mer omfattande. På grund av begränsade resurser och med tanke på 

att arbetet är en kandidatuppsats är det ändå rimligt att anse att kreditbetyget är ett tillräckligt 

mått. Studien ansåg även att S&P’s kreditbetyg kunde operationaliseras i enlighet med 

Bryman och Bell’s (2011) kriterium och var därför passande för studiens undersökning. Men 

det är en begränsning som kan, och bör, utvecklas i framtiden. 

 

 

5.6 Förslag till vidare forskning 
 

Denna studie har utgått ifrån en tvärsnittsdesign, det vill säga att den tar hänsyn till 

observationer från flera olika fall vid en given tidpunkt. För framtida studier kan det även vara 
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intressant att studera dessa fall över tid. Detta skulle även möjliggöra för studien att 

undersöka möjlig kausalitet mellan variablerna.  

 

Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara att inkludera alla kreditinstitut från 

The Big Three, S&P, Moody’s och Fitch. Denna studie är begränsad till att endast inhämta 

kreditbetyg från S&P och detta medför ett naturligt bortfall av de banker som inte innehar ett 

kreditbetyg från detta institut. Det finns dock en chans att dessa banker har kreditbetyg från 

andra institut, och därför skulle det vara intressant att se om resultatet skulle te sig liknande 

som i denna studie om framtida studier valde att inkludera betyg från fler kreditinstitut.  

 

Vidare kan det även vara av intresse för framtida studier att undersöka om åldern på 

styrelseledamöterna har påverkan på bolagets kreditbetyg. Det finns forskning som menar att 

människans riskaptit sjunker desto äldre vi blir, och att det därför finns anledning att tro att 

åldern på styrelseledamöterna kan vara betydande för kreditrisken i bolaget.  

 

Slutligen skulle det även te sig intressant att undersöka huruvida bankerna som observeras i 

denna undersökning har spritt eller kontrollerat ägande. Även dessa faktorer kan vara 

avgörande för hur stora risker styrelsen är beredda att ta då ett spritt ägande exempelvis kan 

kräva större avkastning och således kan det vara en variabel som påverkar kreditbetyget och 

således kreditrisken i banken. 
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