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Sammanfattning 

 

Titel: Avkastningskrav och riskpreferenser – En studie om sambandet mellan ägarnas 

avkastningskrav och företagsledningens riskpreferenser. 

 

Nivå: Examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi 

 

Författare: Pontus Gelin 

 

Handledare: Peter Lindberg 

 

Datum: Februari 2019 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan 

ägarnas avkastningskrav och en kvinnlig verkställande direktör. 

 

Metod: Kvantitativ forskningsdesign med multipel linjär regressionsanalys. 

 

Resultat och slutsats: Det går inte att fastställa någon korrelation mellan ägarnas 

avkastningskrav och en kvinnlig verkställande direktör. Resultatet visar på att den 

eventuella risken, som en kvinnlig vd medför, har diversifierats bort av investerare. 

 

Vidare forskning: En given fortsättning på studien vore en kategorisering av aktuella 

bolag, där de bolagen med en kvinnlig vd ställs mot övriga. Detta test skulle visa på om 

ägarnas avkastningskrav är lägre för de bolag som har en kvinnlig vd, än övriga. 

 

Nyckelord: Avkastningskrav, kapitalstruktur, risk, CAPM, betavärde (β), verkställande 

direktör (vd), riskpreferenser. 
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Abstract 

 

Titel: Yield requirements and risk preferences - A study on the relationship between the 

owners' return requirements and management's risk preferences. 

 

Level: Bachelor's Degree in Business Administration 

 

Author: Pontus Gelin 

 

Supervisor: Peter Lindberg 

 

Date: Februari 2019 

 

Aim: The purpose of this study is to investigate whether there is a connection between 

the owners' required rate of return and a female CEO. 

 

Method: Quantitative research design with multiple linear regression analysis 

 

Result & Conclusion: It is not possible to establish any correlation between the 

owners' required rate of return and a female CEO. The result shows that the potential 

risk that a female CEO entails has been diversified away by investors. 

 

Sugegestions for future research: A given continuation of the study would be a 

categorization of the companies in question, where the companies with a female CEO 

are opposed to the rest. This test would show whether the owners' return requirements 

are lower for the companies that have a female CEO than the others. 

 

Key words: Return requirements, capital structure, risk, CAPM, beta value (β), CEO 

(CEO), risk preferences. 
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Begreppslista 

 

Betavärde (β): Mått på den systematiska risken 

 

CAPM: Föredragen metod för att beräkna avkastningskravet och fastställa vilken 

kompensation investerare förväntar sig. 

 

Finansiell risk:  Exempelvis marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. 

 

ICB (Industry klassifikation benchmark): Sektorindelning, 10 sektorer 

 

Kapitalstruktur: Avser förhållandet mellan eget och lånat kapital (skulder) som 

företaget finansierats av. 

 

Marknadseffektivitet: Innebär att priset på en tillgång speglar all tillgänglig 

information och den kollektiva analysen hos samtliga investerare. 

 

OMX30: Ett index över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen 

 

Operationell risk: Ekonomiska förluster som kan uppstå på grund av fel och brister 

inom tekniker, processer eller kompetenser. 

 

Riskpremie: Symboliserar den avkastning som investerare kan förvänta sig, utöver den 

riskfria räntan. 

 

Skattesköldseffekt: Den skattereduktion företaget erhåller genom sina räntebärande 

skulder då dessa är avdragsgilla.   

 

Systematisk risk: Likställs med marknadsrisk och är den risk som investerare ej kan 

undvika/diversifiera bort. Exempelvis räntor, inflation och konjunktursvängningar. 

 

Symmetrisk information: Alla har tillgång till samma information vid beslut 

 

Tokenism: Är när ett företag anställer en person endast för att det ska se ut som att 

företaget jobbar med exempelvis jämställdhet. Försöker skapa en positiv bild av 

organisationen utåt medans en annan återfinns på insidan. 

 

Volatilitet: Volatilitet beskriver hur mycket priset på en finansiell tillgång svänger eller 

varierar. 

 

Variansen: Ett spridningsmått som baseras på avvikelser från medelvärdet.  

 

Weighted average cost of capital (WACC): Den sammanlagda kapitalkostnaden för eget 

kapital och räntebärande skulder. 

 

Eget kapital: Utgörs av organisationens egna medel och kan ses som en skuld till 

ägarna, investerarna, som tillfört kapitalet. Eget kapital kan även vara vinster inom 

företaget. 

 

Kassaflöde: Kassaflöde är ett företags inbetalningar och utbetalningar under en 

tidsperiod. 
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1.Bakgrund 
 

Människors förhållande till risk är idag ett mer aktuellt ämne någonsin. Aldrig tidigare 

har vi utsatts för så stort mediadrev gällande casinon, betting och andra riskförknippade 

verksamheter som nu. För att människor ska utsätta sig för risk, så krävs en acceptabel 

kompensation i förhållande till riskens storlek. Denna kompensation kan i 

spelsammanhang vara höga odds, eller krav på hög avkastning vid en kapitalinvestering. 

Är risken för stor i förhållande till kompensationen, anses erbjudandet ofördelaktigt. 

Kompensationen för risk, och således kravet på avkastning, är inom företagsekonomin 

ständigt aktuellt då tillgången till kapital är en viktig del av varje organisations 

verksamhet. 

 

Det kapital som företag behöver för att vara verksamma, kan inhämtas i form av lån 

eller via investerare. Det som vi idag benämner som kapitalstruktur, är den valda 

kombinationen mellan dessa två finansieringsalternativ. Oavsett vilket 

finansieringsalternativ företag väljer, tillkommer alltid en kostnad i form av ett 

avkastningskrav. Ur ett företagsperspektiv benämns detta krav som kapitalkostnader, 

men ur ett investerarperspektiv (ägarperspektiv) är avkastningskrav den korrekta 

benämningen. Avkastningskravet är alltså den kompensation som ägarna kräver i utbyte 

mot riskerat kapital.  Ett lågt avkastningskrav vittnar således om att företag omfattas av 

en låg riskprofil, då investerare accepterar en lägre ersättning på allokerat kapital. 

 

Vad riskprofil innebär inom ett företag, kan exempelvis identifieras i faktorer såsom 

skuldsättningsgrad och sviktande lönsamhet. T.ex. skapar en hög skuldsättning ofta 

osäkerhet gällande företags åtaganden (Modigliani & Miller, 1958) och sviktande 

lönsamhet kan skapa osäkerheter gällande likviditeten inom företaget (Urwitz 1980). 

Besluten om hur dessa faktorer ska hanteras, samt hur kapital ska införskaffas och till 

vilken kostnad, ligger till stor del på den verkställande direktörens (vd) bord (Dahlgren, 

2003). Detta innebär att vd:ns personlighet och egna preferenser gällande risk, borde 

återspeglas i bolags risknivå (Croson & Gneezy 2009). 

 

Avkastningskravet ligger idag till grund för vilka kapitalkostnader som företaget 

belastas med, och bör således vara en beaktad fråga inom all företagsverksamhet. Idag 
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saknas dock studier som ställer individers riskbenägenhet mot de företagsinterna 

riskmått, likt ägarnas avkastningskrav. 

 

1.2 Problemdiskussion  
 

Forskningen kring kapitalstruktur grundar sig i ett flertal teorier som avser att förklara 

bakgrunden till ett företags finansieringsbeslut. Teoriernas utgångspunkt återfinns i 

Modigliani och Millers (1958,1963) andra teorem som beskriver att en kapitalstruktur 

som omfattar hög belåning är att föredra, då företag här kan dra fördelar av ökade 

skattereduktioner. En vidareutveckling av Modiglianis och Millers (1958, 1963) teori är 

Trade Off-modellen som Myers presenterade 1984. Här beskrivs strävan efter den 

optimala balansen mellan skattereduktion och belåning, i beaktning av 

konkurskostnader.  

 

Genom en kapitalstruktur där finansiering sker via belåning, i kombination med eget 

kapital, uppstår en situation där kapitalkostnader för två diversifierade 

finansieringsformer måste beaktas av företag. Kostnaden uppkommer då båda dessa 

finansiärer kräver en avkastning på det allokerade kapitalet. Beräkningen av den totala 

kapitalkostnaden sker genom en viktad medelkostnad, vilken uttrycks med den 

finansiella termen weighted average cost of capital (WACC) (Modigliani & Miller, 

1958). Kostnaden för kapital, likt övriga, bör minimeras och därför är valet av 

kapitalstruktur av stor vikt. WACC kan även användas för att avgöra om företaget ska 

acceptera eller avstå nya projekt och förvärv. Detta görs genom modellen DCF 

(Discounted cash flow), där WACC används som diskonteringsränta. 

 

De kapitalkostnader som ingår i WACC, uppkommer alltså genom ägarnas och 

långivarnas krav på avkastning. Ägarnas avkastningskrav baseras på att en premie krävs 

för att utsätta sig för den risk som en investering i företag innebär. Denna premie, som 

senare benämns som riskpremie, är alltså den avkastning som ägarna kräver utöver den 

garanterade riskfria räntan. 

 

För att beräkna ägarnas avkastningskrav har flertalet modeller under åren introducerats. 

Sharpe (1964) lade grunden för den modell (CAPM) som av marknaden anses vara den 

mest tillämpningsbara och praktiska metoden för att beräkna ägarnas avkastningskrav 
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(Graham & Harvey, 2001). Modellen grundar sig främst på nyckeltalet Beta (β), som 

beskriver hur ett företags aktiekursutveckling förhåller sig till marknadsindex 

utveckling. Modellen omfattar även faktorer såsom den riskfria räntan och den 

förväntade marknadsavkastningen, vilka är konstanta faktorer för samtliga tillgångar på 

den aktuella marknaden. De faktorer som anses påverka β främst, och ägarnas 

avkastningskrav enligt Sharpe´s (1964) CAPM-modell, är tre fundamentala faktorer: 

Skuldsättning, cykliska förändringar samt fasta kostnader i förhållande till totala 

kostnader. Samtliga av dessa faktorer bör vd:n beakta i arbetet med den löpande 

förvaltningen och vid hanteringen av den operationella risken (Wibowo & Kleiner, 

2005) 

 

En vd:s främsta uppgift kan annars summeras till att säkerställa företagets överlevnad, 

genom att intäkterna är större än kostnaderna (Wibowo & Kleiner, 2005). Vd:ns 

riskhantering vid finansiella beslut, såsom kapitalstruktur och kapitalallokering, är ett 

område som är väl utforskat – främst vad det gäller skillnader i riskpreferenser. Här 

identifierats främst skillnader mellan män och kvinnor (Croson & Gneezy, 2009).  

 

Enligt Chiles et al (1996) finns idag tre accepterade riskkategorier som beskriver vilken 

nivå av riskprofil en person omfattas av, risk neutral, risk averse och risk lover. Den 

riskneutrala personen är förhållandevis neutral till risk, medan den som tar stora risker 

klassificeras som en risk lover. Kvinnor ingår i kategorin risk averse, vilket är den 

grupp som uppvisar den lägsta viljan att utsätta sig för risk (Croson & Gneezy, 2009).  

Att kvinnliga ledare idag associeras med företag som omfattats av en låg riskprofil är 

således föga överraskande. Företag med en kvinnlig vd omfattas generellt även av lägre 

skuldsättning, låg intäktsvolatilitet samt en minskad konkursrisk jämfört med manligt 

ledda företag. Det är även konstaterat att en övergång från en manlig till en kvinnlig vd 

associeras med signifikant minskade företagsrisker och vice versa (Faccio et al, 2016). 

Enligt Huang (2013) så är bolag med kvinnlig representation i ledningen dessutom mer 

restriktiva med att genomföra bolagsförvärv, vilket generellt leder till att företag 

underpresterar (Rau & Vermaelen, 1998; Agrawal et al, 1992). 

 

De ovan presenterade faktorerna, som påverkar kapitalstrukturen och ägarnas 

avkastningskrav, grundar sig i begrepp såsom skuldsättningsgrad, intäktsvolatilitet, och 

riskpreferenser. Dessa identifieras även utgöra skillnader mellan en kvinnlig och en 
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manlig vd. Det finns idag övergripande forskning om hur kapitalstrukturen påverkas av 

en manlig respektive kvinnlig företagsledning, men en avsaknad upplevs gällande 

sambandet mellan ägarnas avkastningskrav och företagsledningens riskpreferenser.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan ägarnas 

avkastningskrav och en kvinnlig verkställande direktör. 
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2. Referensram 
 

2.1 Kapitalstruktur 
 

Nedan följer ett grundläggande kapitel om hur valet av kapitalstruktur påverkar den 

genomsnittliga kostnaden för kapital (WACC) hos ett företag. Avsnittet avslutas med att 

beskriva hur WACC kan användas för att avgöra om en investering är lönsam eller ej. 

Detta för att poängtera betydelsen av WACC och exemplifiera användningsområden. 

2.1.1 Kapitalkostnader 

 

Modigliani och Miller (1958,1963) lade grunden för kapitalstrukturen och hur denna 

ska beaktas. I en första proposition så presenteras en syn som baseras på att 

kapitalmarknaden är perfekt, vilket innebär att symmetrisk information återfinns. Här 

exkluderas även skatter och transaktionskostnader. Modigliani och Miller (1958) menar 

att under dessa förutsättningar kan inte mervärde skapas genom valet av kapitalstruktur, 

då det företaget tjänar i kapitalkostnader förloras genom den högre finansiella risken. 

Förklaringen till detta är att högre belåning skapar en högre finansiell risk, vilket leder 

till att ägarna kräver högre avkastning på investerat kapital. Detta gör således att 

fördelningen mellan dessa två kostnader ej har betydelse, då de väger upp varandra. 

 

Då exkluderandet av skatter blev allt för ifrågasatt, så kompletterade Modigliani och 

Miller (1963) sitt teorem genom att lyfta ur skatteantagandet. Genom att addera skatter 

(skattesköldseffekt) så förmedlas budskapet att företag bör sträva efter hög andel 

belåning, då WACC minskar och företagsvärderingen ökar. Detta sker genom att den 

skatt, på resultatet, som företaget belastas med minskar på grund av de ökade 

avdragsgilla räntekostnaderna. Rent teoretiskt innebär detta att ett företag skulle kunna 

optimera sin kapitalstruktur genom att enbart finansiera sin verksamhet med skulder. 

Detta scenario existerar dock inte vilket föranledde att Trade off-teorin utvecklades, där 

sökande efter den optimala kapitalstrukturen fortsätter (Myers, 1984) 

 

Kapitalkostnaden bör, som tidigare nämnts, beräknas som en genomsnittlig kostnad för 

det kapital som ingår i ett företags kapitalstruktur. Denna genomsnittliga kostnad 

benämns enligt Modigliani och Miller (1958) som WACC.  
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Nedan presenteras formeln för WACC. 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒𝑞 ×
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
+ 𝐾𝑑 ×

𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

Keq representerar här kostnaden för eget kapital och tillika ägarnas avkastningskrav. Kd 

visar den räntekostnad som uppbärs genom lånat kapital. 

 

För att återspegla ett realistiskt scenario inkluderar Hillier et al (2016) den 

skattesköldseffekt som identifierades av Modigliani och Miller (1963) 

 

Nedan återfinns formeln där skattesköldseffekten adderats: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝐸(
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + 𝑅𝐷(

𝐷

𝐸 + 𝐷
) × 𝑅𝐷(1 − 𝑡𝑐) 

 

I formler ges uttrycket för det som identifierats som avkastningskravet, 𝑅𝐸 ,som 

investerare (ägare) kräver för att aktivera deras kapital. Den första delen, 
𝐸

𝐸+𝐷
, visar det 

egna kapitalet i förhållande till eget kapital + skuld vilket summeras i termen totalt 

kapital. Motsvarande term återfinner vi i formelns andra del, 
𝐷

𝐸+𝐷
, där vi ser skulderna i 

förhållande till det totala kapitalet. Termen 𝑅𝐷 representerar den kostnaden som 

företaget belastas med i samband med skuldsättning, vilket uttrycks som räntekostnad 

och den gällande skattesatsen återges i termen  𝑡𝑐.  

 

Sammanfattningsvis indikerar ovanstående resonemang på att WACC bör vara en 

naturlig del i företags kostnadskalkyl. Genom de slutsatser som Modigliani och Millers 

(1958, 1963) presenterar bör riskprofilen inom ett företag hållas på en låg nivå, då 

denna står i direkt korrelation med företagets kostnad för kapital. En högre företagsrisk 

innebär en ökad riskexponering för investerare och således ett ökat avkastningskrav och 

ökade kostnader hos företag. 
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2.1.2 Trade Off-teorin 

 

Trade-off teorin, presenterad av Myers 1984, är en vidareutveckling av det resonemang 

som Modigliani och Miller (1958, 1963) förde gällande att alla företag kan uppnå den 

optimala kapitalstrukturen via ökad skuldsättningsgrad. I denna teori adderar Myers 

(1984) konkurskostnader till beräkningen, vilket hänförs till sannolikheten att ett företag 

går i konkurs. Konkurskostnaderna ökar i paritet med att företagets belåning, då 

sannolikheten för likviditetsproblem och konkurs ökar via högre belåning. Syftet med 

teorin är att hitta rätt balans i skuldsättningsgraden, för att kunna utnyttja maximala 

skattereduktioner, utan att konkurskostnaderna ökar för mycket. 

 

Vikten av rätt balans, mellan konkurskostnader och skattekostnader, kan sammanfattas 

med att hög skuldsättning leder till lägre WACC och högre företagsvärdering, men även 

ökad företagsrisk. Först när den perfekta balansen mellan dessa kostnader uppstår, kan 

företaget nå den optimala kapitalstrukturen (Myers, 1984). Strävan efter att uppnå denna 

balans är enligt Myers (1984) av stor betydelse för samtliga företagsledningar, då 

kostnaden för kapital bör minimeras. 

2.1.3 WACC som investeringsgrund 

 

När ett företag ska ta ett investeringsbeslut, så kan även WACC vara en indikator på om 

exempelvis ett förvärv är lönsamt eller ej. Detta ses genom att ta företagets WACC 

kostnader och subtraherar dessa med företagets avkastning.  För att exemplifiera detta, 

beakta följande situation; Ett företag har en avkastning om 20% och WACC uppgår till 

11%. Detta innebär att företaget avkastar 9%, eller 9 öre, på varje krona som företaget 

investerar. Det här betraktas då som en lönsam investering. Men om ett företag istället 

uppvisar en avkastning om endast till 11%, medans WACC uppgår till 17%, innebär 

detta att företaget förlorar 6%, 6 öre, per investerad krona. WACC utgör alltså 

företagets avkastningskrav vid en investering. 

 

För att beräkna lönsamheten i en investering via WACC, använder företag främst 

modellen Discounted cash flow (DCF). Genom DCF så beräknas det framtida 

kassaflödet som investeringen kommer att generera, vilket sedan kan användas som 

beslutsunderlag i en förvärvssituation. För att detta ska vara möjligt krävs att vi kan 

göra en prognos av kassaflödet i projektet och sedan en diskontering, vilket innebär en 
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omräkning bakåt i tiden. Genom denna metod erhåller vi ett nuvärde (NPV). Till 

nuvärdet tillkommer en lämplig diskonteringsränta, som vanligen representeras av 

företagets WACC kostnad (Mian & Vélez-Pareja, 2008).  

Formeln för beräkningen visas nedan: 

 

 

CF visar kassaflödet medans R är vår diskonteringsränta i form av WACC. 

 

2.2 Avkastningskrav 
 

Nedan följer ett kapitel som beskriver avkastningskravet på en grundläggande nivå. 

Detta görs för att öka förståelsen för hur risker, i olika situationer, påverkar såväl 

företag som individer 

2.2.3 Avkastningskrav och riskbedömning 

 

Avkastningskravet beskrivs i enkelhet som kompensation till ett företags ägare och 

eventuella långivare som har tillfört kapital. Avkastningskravet bestäms av hur stor risk 

ett företag anses omfattas av, då ägare och långivare kräver ökad kompensation för ökad 

riskexponering. För att sätta begreppet i perspektiv och öka förståelsen, kan likheter 

dras mellan att privatpersoner som vill låna pengar eller försäkra ett fordon.  

 

Ponera att en familj vill köpa ett nytt hus, vilket kräver kapital. Familjen går därför till 

sin bank och begär ett hypotekslån (bostadslån). Banken gör då en bedömning av hur 

stor risken är att familjen inte kan återbetala det lånade kapitalet. Bankens bedömning 

baseras exempelvis på vilka löner som familjer har och hur stabila dessa är. Banken 

bedömer även vilka övriga tillgångar familjen har i sin ägo, exempelvis i form av 

fastigheter eller sparat kapital, då dessa vid behov användas som säkerhet. Ju högre risk 

som familjen omfattas av desto högre kompensation kommer banken kräva, i form av 

ränta, och familjens kostnad för kapitalet kommer öka. Familjen kan även erhålla 

kapital från andra aktörer (Föräldrar, vänner m.fl.), om det egna kapitalet inte är 

tillräckligt stort ur bankens synvinkel. Kombinationen av lånat kapital från bank A och 

exempelvis erhållet kapitalet från föräldrar, blir familjens kapitalstruktur. Den 
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kompensation som bank A kommer kräva i kombination med den eventuella ersättning 

som föräldrarna kräver, kommer vara familjens genomsnittliga kostnad för kapital. 

 

Jämförelsen med ett företag kan göras då lön (Lönsamhet), tillgångar (säkerhet för lån) 

kostnad för kapital (WACC, Modigliani & Miller, 1958) återfinns även här.  

 

En annan liknelse mellan den kompensation som investerare och långivare kräver i 

utbyte mot placerat kapital, kan dras till en bilförsäkring. Försäkringsbolaget bedömer 

här hur stor risken är att kunden exempelvis krockar med andra bilister, eller förstör 

annans egendom. Försäkringsgivaren grundar även denna bedömning på exempelvis 

ålder samt motoreffekt. En hög totalrisk kommer generera ett högt pris för kunden, och 

en låg risk ett lågt pris. Alltså kommer en hög risk innebära en högre krävd 

kompensation från försäkringsgivaren. Avkastningskravet återfinns således i olika 

former i vårt samhälle och beskriver den kompensation som olika aktörer, i olika 

situationer, kräver i utbyte mot risk.  

 

Sammanfattningsvis så är risken den avgörande faktorn för vilken kompensation, krav 

på avkastning, som kommer att utkrävas. Finner exempelvis banken att personen som 

vill låna kapital har ett spelmissbruk eller sedan tidigare återfinns hos kronofogden, kan 

detta vara indikationer på att personen tar stora risker. Försäkringsbolag kontrollerar 

istället hur skadehistoriken ser ut för en kund och tidigare räknades skadefria år. Här 

spelar alltså även de personliga preferenserna och inställningen till risk en avgörande 

roll. Detta kan likställas med vilka risker en vd tidigare tagit i ett företag, för att bedöma 

vilka risker företaget omfattas av. Har vd tidigare haft anställning på ett företag som har 

gått i konkurs, tolkas detta ofta som negativt i ett riskperspektiv. 

 

Det finns som tidigare nämnt flera olika modeller för att beräkna avkastningskravet och 

den kompensation som ägare kräver. Exempel på dessa är bland annat Sharps (1964) 

CAPM-modell och Fama och Frenchs (1993) trefaktormodell 
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2.3 Modeller 
 

Nedan följer en beskrivning CAPM-modellen som av Graham & Harvey (2001) anses 

vara den bäst lämpade modellen för att beräkna ägarnas avkastningskrav. Den 

avgörande faktorn i beräkningen av avkastningskravet är β och därför läggs stor vikt vid 

att beskriva denna faktor. Avsnittet avslutas med en beskrivning av alternativa modeller. 

 

Vid tillämpning av CAPM-modellen görs följande antaganden: 

-Obegränsad in- och utlåning är möjlig och sker till en riskfri ränta. 

-Investerare kommer endast beakta genomsnittlig avkastning samt variansen på 

portföljens avkastning. 

-Marknadseffektivitet.  

-Samtliga investerare har samma inställning till risk och kommer erhålla samma 

resultat samt att den genomsnittliga avkastningen och standardavvikelsen är likgiltig 

för samtliga portföljer 

 

2.3.1 CAPM      

 

Capital asset pricing model (CAPM) grundades i Sharpes (1964) vidareutveckling av 

den teori som presenteras av Markowitz (1952) gällande minskad risknivå genom 

diversifiering. Det Sharpe (1964) förändrade jämfört med Markowitz (1952) var att risk 

blev uppdelat i två faktorer, systematiskt och osystematisk. Sharpe (1964) menar att den 

osystematiska, detsamma som bolagsrisken, bör och kan diversifieras bort. Genom 

denna diversifiering så kommer investerare att endast utsättas för den systematiska 

risken, marknadsrisken, vilken de ej kan diversifiera bort. Sammanfattningsvis menar 

Sharpe (1964) att övertag genom diversifiering, jämfört med övriga investerare, endast 

är en illusion och att investerare inte kan förvänta sig avkastning i utbyte mot 

exponering mot osystematisk risk. Detta grundar sig i att alla rationella investerare 

kommer diversifiera bort denna risk. Denna diversifieringsteori kommer även vara 

relevant i denna studies slutskede då en icke påvisad påverkan visar att vd-risken, man 

kontra kvinna, diversifierats bort av investerare. 

 

Sharpe (1964) introducerade även omvärlden för en annan typ av mått på risk, nämligen 

β. β beskriver hur en tillgång i en portfölj samspelar med marknaden. Ett lågt β är målet 

för en investerare, då detta minskar portföljens exponering mot den systematiska risken. 
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Valet av tillgångar skall, i största möjligaste mån, baseras på hur tillgången påverkar β -

värdet för vår portfölj generellt. Nedan presenteras formeln för att beräkna β: 

 

 

 

När vi erhåller ett β-värde som överstiger 1,0 så indikerar detta på att en tillgångs 

avkastning förändras mer än sitt jämförelseindex. När vi istället erhåller ett β-värde som 

understiger 1,0, indikerar detta att tillgångens värde varierar i genomsnitt mindre än 

marknaden. Marknadens β-värde är alltid 1,0, vilket innebär att om en tillgång har ett β-

värde om 1,0 så uppvisas en perfekt korrelation med marknaden. Det finns även 

tillgångar med ett β-värde mindre än 0, även om detta är synnerligen ovanligt. Dessa 

tillgångar fungerar som en hedge (skydd mot nedgång på marknaden). T.ex. kommer en 

tillgång med β-värde -1 att öka 1 % om marknaden sjunker med 1 %. Sharpes (1964) 

resonemang gällande β-värde innebär alltså att om en tillgång har ett lägre β-värde än 

den befintliga portföljen, i helhet, bör en investering i tillgången leda till minskad 

systematisk risk.  

 

β är således ett nyckeltal som används som riskmått. Det anger, som beskrivits ovan, 

hur mycket en akties pris historiskt har svängt upp och ned i förhållande till det aktuella 

jämförelseindexet. Bland de företagsekonomiska faktorer som anses påverka β, och 

ägarnas avkastningskrav enligt Sharpe´s (1964) CAPM-modell, identifieras främst tre 

fundamentala faktorer: Den första faktorn är skuldsättningsgraden, då en högre 

skuldsättning leder till ökad finansiell risk. Risken uppstår då företaget har ett stort 

åtagande mot sina långivare, vilket innebär att risken för konkurs ökar (Berk & 

DeMarzo, 2017). Den andra faktorn är cykliska förändringar, vilket innebär hur 

företagets omsättnings påverkas av den växlande konjunkturen. Dessa 

konjunktursvängningar påverkar generellt även företagets finansiella utveckling som 

helhet (Ross et al. 2008). Den sista faktorn är andelen fasta kostnader i förhållande till 

totala kostnader. Här granskas hur stor del av de totala kostnaderna ett företag belastas 

av, även om verksamheten står stilla. Om försäljningen uteblir så blir dessa kostnader en 

risk, då dessa ändå måste betalas av företaget. 
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För att beräkna β-värdet krävs ett mått som visar på samvariationen mellan två 

variabler, i vårt fall kovarians (COV). För att beräkna kovariansen så tar vi den erhållna 

observerade avkastningen för tillgång a, subtraherat med den förväntade avkastningen 

för samma tillgång. Sedan multipliceras det erhållna talet med summan av den 

observerade avkastningen för tillgång b, subtraherat med förväntad avkastning för 

tillgång b. Detta ger oss kovariansen, vid en specifik punkt, för våra två tillgångar. Om 

fler mätpunkter är aktuella genomförs samma beräkning som ovan och summeras sedan. 

Den totala summan divideras sedan med antalet observationer, n, subtraherat med ett.  

Formeln återfinns nedan (Hiller et al. 2016): 

 

𝐶𝑂𝑉(𝑅𝑎,𝑅𝑏)=Σ([𝑅𝑎−𝐸(𝑅𝑎)]×[𝑅𝑏−𝐸(𝑅𝑏)])/(𝑛−1)  

 

I formeln ovan representerar Ra avkastningen för tillgång a. E(Ra) visar den förväntade 

avkastningen för tillgång a, vanligen medelvärdet för tillgångens avkastning under den 

berörda tidsperioden.  

 

Genom att använda formeln nedan (Sharpe, 1964) kan slutsatsen dras, att ett högre β-

värde leder till ett ökat avkastningskrav: 

 

 𝜇𝑖=𝑟𝑓+𝛽𝑖(𝑟𝑚−𝑟𝑓)  

 

Faktorn rf i den ovan presenterade formeln representerar den riskfria räntan. Bi visar vår 

tillgångs β-värden och rm identifierar marknadsportföljens avkastning. Formeln visar 

således två olika faktorer som en investerare bör beakta. Rf, den riskfria räntan, är den 

avkastning som investerare, riskfritt, kan förväntas erhålla. Bi(rm-rf) visar på den 

riskpremie som adderas till en specifik tillgång. Tilläggas bör att marknadsportföljens 

avkastning visar medelvärdet för en historisk tidsperiod, vilket betyder att differensen 

mellan tidsperioderna är konstant.  

2.3.2 Alternativa modeller 

 

Trots att CAPM under flera decennier har varit den mest populära modellen för 

beräkning av avkastningskravet (Graham & Harvey, 2001) så har modellen stött på 

kritik och ifrågasättande från andra akademiska teoretiker. Detta påstående grundas i 

den fortsatta forskningen och strävan efter vidareutveckling av modellen. Teorier som 
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uppmärksammats som de främsta utmanande till CAPM är flerfaktormodeller av olika 

slag, där Fama och Frenchs (1993) trefaktormodell är den mest ansedda.  

 

Flerfaktormodeller är som namnet antyder uppbyggda av flera faktorer, jämfört med 

CAPM, där syftet är att bryta ner β-värdet för att avgöra och skapa förståelse för hur 

respektive faktor påverkar den utvalda tillgångens avkastning och riskexponering. 

Ytterligare modeller som genom åren uppmärksammats är Carharts (1997) 

fyrfaktorsmodell och Fama och Frenchs (2016) uppföljare femfaktormodellen. Trots 

introducerandet av diverse moderna modeller så är CAPM, enligt Berk och Van 

Binsbergen (2016), den bäst lämpade. Detta då vi här erhåller de mest precisa 

beräkningen av verkligt avkastningskrav och kostnad för eget kapital.  

 

2.4 Verkställande direktör 
 

Då den verkställande direktören fattar avgörande beslut inom ett företag, borde 

individens förhållande till risk återspeglas i företaget som personen representerar. 

Nedan följer ett kapitel som beskriver vd:ns uppgifter samt vilka val som kan påverka 

ägarnas avkastningskrav. Avsnittet avslutas med att beskriva ledarstilar och egenskaper. 

2.4.1 Vd:ns ansvar 

 

Vd-posten inom stora publika företag är idag en utsatt position som ofta leder till att stor 

press läggs på enskilda personer. Det är därför viktigt att kunna hantera utsatta 

situationer och arbeta för att vara väl förberedd när sämre tider och kriser anländer. 

Dessa kriser uppstår allt för oftast på grund av bristande insikt i enkla ekonomiska 

samband, oväntade konjunktursvängningar, upptagna lån till för hög ränta, dåliga 

förvärv eller att risktagandet i allmänhet har varit för stort (Dahlgren, 2003). 

 

För att motverka de ovan presenterade riskfaktorer är en av vd:ns viktigaste roller att 

sköta den löpande förvaltningen. Vd:n har exempelvis befogenhet att, inom vissa ramar, 

genomföra investeringar, upprätta kreditlinor och ingå avtal (Dahlgren, 2003). Vd:n har 

även möjlighet att genomföra förändringar som påverkar kostnadssidan inom företaget, 

såväl positivt som negativt (Dahlgren, 2003). Beslut om skuldsättning, nya investeringar 

och organisatoriska förändringar är faktorer som i förlängningen kommer påverka 

företagets risknivå och således ägarnas avkastningskrav. I beaktning av ovanstående 
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resonemang så framstår nyckeln till att förstå ett företags verksamhet vara att granska 

vd positionen (Frank & Goyal, 2007).  

 

Sambandet mellan vd:ns egenskaper, preferenser och vald kapitalstruktur har av 

forskare konstaterats som relevant (Frank & Goyal, 2007) Det visar sig exempelvis att 

företag som betalar sin vd efter prestation, snabbare anpassar skuldsättningsgraden till 

det interna målvärdet. Den snabba anpassningen leder i sin tur, generellt, till en lägre 

skuldsättningsgrad och kan därmed påverka ägarnas avkastningskrav (Core and Guay, 

2002) Faktorer som ligger till grund för den beslutsram som vd:n omfattas kan vara om 

personen är man eller kvinna, hur gammal personen är, samt vilken bakgrund personen 

har (Frank & Goyal, 2007). Det finns idag ett omfattande forskningsunderlag gällande 

hur personliga faktorer påverkar våra val i vardagen, men även i vår profession (Croson 

& Gneezy, 2009). Forskningsunderlaget gällande skillnader mellan man och kvinna, när 

det kommer till beslutsfattande, har överlag fokuserats till att identifiera hur kvinnor 

skiljer sig från män (Croson & Gneezy, 2009).  

 

Bilden av hur kvinnor agerar, generellt, anses omfatta egenskaper såsom vänlighet, 

omtänksamhet, värme och mildhet. Mannen ska istället uppvisa auktoritära egenskaper 

såsom tillit, aggressivitet och självständighet (Newport 2001, Williams & Best 1990). 

Då ledare ofta utbildas mot det mer auktoritära hållet så har detta under lång tid gynnat 

den manlige ledaren (Powell et al. 2002; Schein, 2001). Som ett resultat av detta kan 

män ses som naturliga i ledarroller, vilket skapat ett potentiellt hinder för kvinnliga 

ledare (Eagly & Karau, 2002; Heilman, 2001).  

 

Enligt Eagly (2003) bör bedömningen av ledarskapskvaliteten istället göras utifrån vad 

som egentligen klassificeras som bra och effektivt ledarskap. Egenskaper såsom 

auktoritet, stödjande, inspirerande och hög kompetens är förmågor som med god 

validitet symboliserar bra och effektivt ledarskap. Enligt Ayman (2004) så beror 

lämpligheten hos en ledare på omständigheter såsom organisationens kultur, uppgifter, 

samhällsvärden samt egenskaper hos företagets ägare. Detta till trots så har ordet ledare 

associerats med stereotypa maskulina egenskaper (Miner 1993). Enligt Eagly (2003) är 

samarbete och gott mentorskap, som är stereotypt kvinnliga egenskaper, av stor 

betydelse för ledarskapets effektivitet.  
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För att skapa en förståelse för hur en kvinnlig vd hanterar risk, så krävs en djupare 

förståelse kring de ovan presenterade egenskaperna och preferenserna (Croson & 

Gneezy, 2009). 

 

2.5 Risk 
 

Då ägarnas avkastningskrav klassificeras som ett riskmått, är ett företags upplevda 

risknivå av stor väsentlighet. Då vd:n till stor del kan fatta beslut som kommer 

återspeglas i företagets risknivå, är vd:ns personliga förhållande till risk 

(riskpreferensen), här avgörande. 

2.5.1 Riskpreferenser 

 

Inom investeringsområdet är risk och avkastning två vanliga begrepp som behandlas 

dagligen och ett samband mellan risknivå och avkastningskrav, i form av förväntad 

avkastning, är allmänt accepterat. Något som i mindre utsträckning diskuteras av 

gemeneman är olika typer av riskpreferenserna som vi människor omfattas av (Croson 

& Gneezy, 2009) Innan vi fördjupar oss i området riskpreferenser bör vi bekanta oss 

med de vanligaste och accepterade kategorier av riskpreferenser inom området: 

riskaversion, riskneutralitet och risksökande (Chiles et al. 1996) Den första kategorin, 

riskaversion, kopplas samman med en person som allokerar eget, eller externt, kapital 

till en tillgång som uppvisar en låg risknivå. Här accepteras en låg avkastning i utbyte 

mot den lägre riskexponeringen. Påståendet gällande den lägre förväntade avkastningen 

kan dock diskuteras, då det finns börsnoterade företag vars aktiepris understiger värdet 

av egna tillgångar. En investering i dessa företag anses ske till låg risk medans 

avkastningen anses vara tillfredställande (Graham, 1949; Wendl, 2013). Den, på 

trappsteget över riskaverse, riskneutrala individen sammankopplas med en situation där 

en högre risknivå accepteras, i utbyte mot högre förväntad avkastning. Överst på 

avsatsen återfinns den individ som inte räds vare sig risk eller osäkerhet gällande 

eventuellt utebliven kompensationen (Gomez-Meija & Wiseman, 1998). 

 

Likt övriga sociala preferenser så återfinns en substantiell mängd forskning gällande 

riskpreferenser och hur dessa skiljer sig åt mellan kvinnor och män (Croson & Gneezy, 

2009). Idag återfinns en accepterad bild bland forskare att kvinnor anses vara mer 

riskaversiva än sina manliga kollegor (Berk & DeMarzo, 2017), vilket genom åren 
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skapat meningsskillnader. Adams & Funk (2012) menar exempelvis på att kvinnor i 

styrelser anser sig verka i paritet med sina manliga kollegor gällande riskhantering. 

Schubert et al. (1999) visar på att när det kommer till finansiella beslut så upplevs inga 

skillnader mellan män och kvinnor, utan det är beslutsramen som styr. Schubert et al. 

(1999) beskriver även den traditionella och stereotypa rollen som en maktposition 

förknippas med och att detta kan skapa en situation där kvinnor axlar den redan ingjutna 

ledarstilen. Detta kan i sin tur leda till att preferenserna förbises.  

 

 

Faccio et al. (2016) presenterar en studie som syftar till att identifiera om valet av vd, 

man kontra kvinna, påverkar företagsrisken. Studiens resultat visar att inom de företag 

där en kvinnlig vd återfinns, genomförs finansierings- och investeringsbeslut som är 

mindre riskabla än i övriga bolag. Studien uppvisar även ett samband mellan ett företags 

risk före kontra efter ett vd-byte, från manligt till kvinnligt och vice verse.  Bytet från 

man till kvinna sänker risken och kvinna till man ökar risken. Huang och Kisgen (2013) 

menar även att företag med en kvinnlig vd, uppvisar en högre avkastning och en ökad 

ödmjukhet gällande förvärvsbeslut. Samma författare menar också att kvinnor är mer 

restriktiva gällande skuldsättning och med genomförandet av emissioner, vilket är två 

viktiga aspekter för avkastningskravet och kapitalstrukturen. Gayle et al. (2012) 

konstaterar även att kvinnor i större utsträckning erhåller en prestationsbaserad lön, 

vilket vi tidigare identifierat som en påverkansfaktor gällande företagets skuldsättning. 

 

Baserat på ovanstående resonemang gällande de kvinnliga riskpreferenser och det som 

Croson & Gneezy (2009) belyser, så kan skillnader i beslutsramen mellan män och 

kvinnor konstateras. Dock kan inte preferenserna påverkan anses som bevisade inom 

samtliga områden. Detta då forskning inom finansiella beslut visar på att det är 

utbildningsnivån, och inte om man är man eller kvinna, som påverkar beslutet (Croson 

& Gneezy, 2009). Men då skillnader gällande riskpreferenser identifierats mellan män 

och kvinnor, där kvinnan anses mindre riskbenägen än sin manliga kollega, borde detta 

även speglas i ett företags verksamhet. 
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3 Metod 

 

I följande kapital redogörs för metodiken samt tillvägagångsättet i studien. Här 

motiveras och förklaras även studiens val av modeller och applicerade variabler. 

Slutligen redogörs för hur datamaterial bearbetats och aktuell metodkritik.  

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
 

Studien behandlar avkastningskrav och kapitalstruktur, som är välkända områden inom 

finansieringsområdet och företagsekonomin. Valet av område återspeglar positivismen i 

den omfattning att syftet här är att mäta, jämföra och förklara materia för att sedan 

observera erhållet resultat på ett objektivt vis. Studien omfattas även den kvantitativa 

metoden, vilket anses vara är ett accepterat val inom positivismen (Sohlberg & Sohlberg 

2009). 

3.1.1 Forskningsdesign 

 

Studien använder sig av en tvärsnittsdesign då sambandet mellan två variabler, 

avkastningskrav och verkställande direktör (vd), avses undersökas. Valet är i beaktning 

av det Bryman och Bell (2013) beskriver gällande tillämpningen av tvärsnittsdesign, där 

data insamlas vid olika tidpunkter och sambandsmönster mellan två variabler avses 

identifieras. Valet av design tar även stöd i tidigare studier som genomfört liknande 

undersökningar. (Harrison & Widjaja, 2014; Faccio et al, 2016)  

 

3.1.2 Forskningsstrategi  

 

Utgångspunkten för studien grundas i en kvantitativ undersökningsmetod. Bryman och 

Bell (2013) beskriver denna metod som relevant vid inhämtning och analysering av 

data, där syftet är att identifiera sambandet mellan teori och praktik. Tvärsnittsdesignen 

som valts kommer mynna ut i en multipel regressionsanalys då den beroende variabeln, 

ägarnas avkastningskrav (CAPM), kan förklaras av flertalet variabler. Den använda 

modellen kommer att mäta sambandet mellan den beroende variabeln och den 

förklarande oberoende variablerna, som identifieras i faktorn verkställande direktör. 

Kontrollvariabler appliceras i enlighet med Sundell´s (2012) rekommendationer i form 

av skuldsättningsgrad, lönsamhet (ROA), storlek, bransch och ålder. 



 

24 

 

Kontrollvariablerna är ett vanligt förekommande inslag i forskning kring val av 

kapitalstruktur och anses således vara relevanta i studiens kontext (Faccio et al. 2016). 

Resultatet kommer sedan att analyseras med utgångspunkt från teorin gällande 

kapitalstruktur och kvinnliga ledares riskpreferenser. Valet av metod grundar sig i 

tidigare studier (Ghoul et al, 2011; Faccio et al, 2016), vilket ger studien legitimitet. 

 

3.2 Datainsamling 
 

Den data som behandlas i studien har insamlats genom det som Bryman och Bell (2013) 

beskriver som sekundärdata. Detta innebär att datan insamlats utan egen tolkning samt 

att datamaterialet inte är specifik för syftet, utan för allmänt användande. Den data som 

omfattas i studien har inhämtats via databaserna Retreiver & Thomson Reuters Eikon. 

Det inhämtade datamaterialet har behandlats i kalkylprogrammet Excel och sedan 

analyserats i statistikprogrammet SPSS. 

 

3.3 Population 
 

Studien omfattar företag som under 2017 var noterade på Stockholmsbörsen Large,Mid 

eller Small Cap lista. Datamterialet har inhämtats med hjälp av databaserna Retriever 

och Thomson Reuters Eikon. Den totala populationen uppgick till 303st bolag. Eftersom 

banker och försäkringsbolag omfattas av statliga kapital- och solvenskrav, och således 

omfattas av en reglerad kapitalstruktur vilket påverkar ägarnas avkastningskrav, 

exkluderas dessa ur studien. Även företags ålder beaktas då ålder och avkastningskrav 

tenderar att korrelera, samt att ett företags risk påverkas av företagets livslängd. 

(Romano et al, 2001 & Ljungqvist et al, 2006).  Företag som noterats mellan perioden 

2014–2017 har exkluderats ur studien då nyckeltalet β är ett trögrörligt mått som kräver 

beaktning av en längre tidsperiod för att korrekta värden ska erhållas. 
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Antal bolag 

       

Totalt antal bolag noterade på Stockholmsbörsens small- 

,mid- och large cap 2017    303  

Företag inom Bank, försäkring och invest  -19 

   

Företag där kompletta aktiekurser över 2014–2017 saknas  -82 

 

Inkomplett data    -5 

 

Antal kvarvarande observationer    197  

Tabell 1 

 

3.4 Operationalisering 
 

Studien avser att undersöka sambandet mellan ägarnas avkastningskrav och den 

verkställande direktören. Som tidigare nämns kommer en multipel-linjär regression 

användas, då liknande metod observerats i tidigare studier. Bryman och Bell (2013) 

menar på att det är av yttersta vikt att de variabler som inkluderas, ska vara mätbara och 

uppfylla ett syfte under operationaliseringen. 

 

3.5 Variabler 
 

Då studiens huvudfokus är att undersöka hur ägarnas avkastningskrav påverkas av en 

kvinnlig vd, omfattar studien beroende- och oberoende variabler. Beaktas bör, vid 

användningen av regressionsanalyser, det ofta förekommande problemet gällande 

spuriösa samband. Detta kan i sin enkelhet beskrivas som falska samband och där 

skenet, av att en variabel påverkar, kan bedra. Studien beaktar, i enlighet med Sundell 

(2012), denna problematik och åtgärden blir att applicera fem kontrollvariabler. Dessa 

identifieras som skuldsättningsgrad, storlek, lönsamhet (ROA), ålder samt bransch. 

Kontrollvariablerna är varsamt utvalda och grundade i tidigare teoretiska studier inom 

liknande områden (Faccio et al, 2016; Elsaid & Ursel, 2011). 
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3.5.1 Beroende variabel 

 

Ägarnas avkastningskrav (CAPM) 

 

 

 

Då studiens huvudsyfte är att identifiera hur ägarnas avkastningskrav påverkas av en 

kvinnlig vd, så återfinns avkastningskravet som den beroende variabeln. Beräkningen 

av ägarnas avkastningskrav görs med hjälp av faktorer som β och den riskfria räntan. β, 

som klassificeras som ett riskmått, beskriver hur en tillgångs historiska pris har ändrats i 

förhållande till den för tillgången aktuella marknadsindexet. Baserat på avgränsningen 

gällande marknadslista, anses relevant jämförelseindex i studien vara OMX30. Syftet 

med β är att kunna avgöra hur ett tillgångspris, aktiepris, förväntas svänga i framtiden 

och genom detta bedöma risken gällande tillgångens avkastning (börsdata). Den riskfria 

räntan, rf, erhålls genom att studera den svenska 10-åriga statsobligationen (PWC 2017) 

vilket ger oss en relevant siffra att förhålla oss till. Rm, marknadens avkastning, mäts 

genom att studera hur det valda jämförelseindex, OMX30, har förändrats under 

perioden 2000–2017. Den längre tidsperioden ökar acceptansen för att det medelvärde 

som används vid beräkning av CAPM, är rättvisande. 

3.5.2 Oberoende variabler 

 

Verkställande direktör (vd) (Man eller Kvinna) 

 

Den i modellen oberoende variabeln är verkställande direktör. Variabel undersöker 

vilka företag som har en kvinna som verkställande direktör. Argumenten till varför 

faktorn vd valts, framför andel kvinnor i styrelser eller på övriga ledande positioner 

(Loukil & Yousfi, 2015, Berger et al. 2014), grundas i teorin gällande beslutsramen, 

tokenismen samt i tidigare studier (Faccio et al, 2016). Valet av den oberoende 

variabeln anses naturligt i förhållande till studiens syfte, då omfattande forskning 

bedrivits gällande kvinnors kontra mäns riskpreferenser och riskbenägenhet (Croson & 
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Gneezy, 2009). Det är idag välkänt (Croson & Gneezy, 2009) att kvinnor är mindre 

riskbenägna än män, som personer och ledare, vilket torde indikera på att företag med 

en kvinnlig vd uppvisar en lägre riskprofil. Av de 197 observationerna återfinns en 

kvinnlig vd i 19 av fallen. 

3.5.3 Kontrollvariabler 

 

För att säkerställa att ägarnas avkastningskrav direkt påverkas av en kvinnlig vd, så 

appliceras fem kontrollvariabler i form av lönsamhet (ROA), skuldsättningsgrad, 

storlek, ålder samt bransch. Dessa är vanligt förekommande nyckeltal inom ämnet 

kapitalstruktur och anses vara starka påverkansfaktorer på avkastningskravet. Således 

anses variablerna aktuella och relevanta i studiens kontext (Faccio et al, 2016). Genom 

appliceringen av kontrollvariabler säkerställs även att ett så rättvisande resultat som 

möjlig kan återges (Sundell, 2012). 

 

Skuldsättningsgrad 

 

Nyckeltalet skuldsättningsgrad är en stark påverkansfaktor på den beroende variabeln 

ägarnas avkastningskrav, då talet används för att bedöma företagets finansiella risk 

(Berk & DeMarzo, 2017). Skuldsättningsgraden visar hur mycket skulder företaget har i 

förhållande till eget kapital och anses vara ett omvänt nyckeltal för soliditet (totala 

skulder/eget kapital). Skuldsättningsgraden representeras genom kvot-tal, vilket innebär 

att vi mäter hur många gånger större skuldsättningen är i förhållande till det egna 

kapitalet. Ponerar att företag A erhållit en skuldsättningsgrad med kvot-tal 2. Detta 

innebär att företagets skulder uppgår till 2 gånger det egna kapitalet. Om företaget 

däremot erhåller kvot-talet 1 innebär detta att skulderna är i paritet med det egna 

kapitalet. Ett företag kan även erhålla en negativ skuldsättningsgrad och detta indikerar 

då ofta på att företaget har gått med förslut eller gjort stora ägaruttag (Berk & DeMarzo, 

2017). Variabeln har använts i liknande studier inom ämnet kapitalstruktur och anses 

vara ett relevant mått att inkludera i studien (Faccio et al, 2016; Ghoul et al, 2011) 

 

Företagsstorlek 

 

Företagsstorleken inkluderas i studien då det återfinns skillnaden gällande riskbeteende 

mellan små och stora företag, vilket ger variabeln relevans i förhållande till den 
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beroende variabeln avkastningskrav (Elsaid & Ursel, 2011). Detta val stöds även av det 

som Myers (2001) påvisar gällande korrelationen mellan företagets storlek och 

kreditrisk. Ett större företaget anses omfattas av en lägre kreditrisk och belönas således 

med ett lägre avkastningskrav och utökat kreditutrymme. Medans ett mindre företag, i 

större utsträckning, finansierar sin verksamhet med kortsiktiga finansieringsformer 

vilket generellt innebär högre risk och ränta (Titman & Wessels, 1988). Det finns 

flertalet alternativa förhållningssätt gällande beräkningen av företagsstorleken men i 

denna studie representeras företagsstorleken av Omsättning. Variabeln har även 

uppmärksammats i tidigare studier (Ghoul et al, 2011; Faccio et al, 2016) 

 

Lönsamhet 

 

Myers & Majluf (1984) poängterar att företagets tidigare lönsamhet, i kombination med 

kvarhållen vinst, anses vara viktiga variabler för ett företags avkastningskrav och 

kapitalstruktur. Tidigare studier visar även att en kvinna på en ledande position, 

resulterar i ökad lönsamhet för företaget (Adler, 2001). Dock finns det studier som visar 

att bara för att en högre andel kvinnor återfinns i företaget, uppvisas inte en högre 

lönsamhet (Welbourne, 2007). Det finns olika uppfattningar om hur gällande hur 

lönsamhet skamätas. Studien kommer att använda sig av nyckeltalet return on asset, 

ROA, då detta med framgång används i tidigare forskning (Harrisson & Widjaja, 2014; 

Akdal, 2011)  

 

Bransch/sektor 

 

Kontrollvariabeln Bransch appliceras i studien, då branscher kan påverka faktorer 

såsom skuldsättningsgrad. Harris och Raviv (1991) har påvisat att företag inom en viss 

bransch är mer likasinnade gällande skuldsättning och att företag som verkar inom 

samma bransch, upplever även liknande problematik och utmaningar i form av 

teknikutveckling, reglemente, ekonomiska villkor samt konjunkturella cykler. Således 

kan ett företags avkastningskrav och kapitalstruktur, till viss grad, förklaras genom en 

analys av den aktuella marknaden som företaget verkar på. Branscherna har i studien 

delats in i 10 sektorer i enlighet med Industry klassifikation benchmark (ICB) vilket är i 

linje med tidigare forskning (Talberg et al. 2008) 

 



 

29 

 

Ålder  

 

Romano et al, (2001) identifierar en tydlig korrelation mellan ett företags ålder, risknivå 

och kapitalstruktur. Detta då ett äldre företag upplever en minskad risknivå i förhållande 

till yngre företag. Variabeln anses såldes även påverka avkastningskravet, då risknivån 

är en av de avgörande faktorerna i bedömningen av hur stor ersättning investerare 

kräver på investerat kapital. Även faktorn livscykel är avgörande då denna beskriver i 

vilken mognadsfas som företag befinner sig i. Yngre företag tenderar även att finansiera 

sin verksamhet, i större utsträckning, med hjälp av eget kapital då svårigheter att 

attrahera externt kapital upplevs (Romano et al. 2001). Denna svårighet är något som 

stora företag ej upplever, då det oftast finns större tillgångar som kan användas som 

säkerhet. Tillgångsstrukturen är dock branschspecifikt, då exempelvis stora 

konsultbolag ej behöver omfattas av stora materiella tillgångar likt företag inom 

fastighetsbranschen. Romano et al. (2001) poängterar att ålderns påverkan alltid är 

relativ och beror på den givna situationen, men att generella drag och korrelationer ej 

ska underskattas. Ovanstående påståenden styrks av Kieschnick och Moussawi (2018) 

som konstaterar att ny noterade företag i större utsträckning använder skulder, kontra 

eget kapital, för att finansiera sin verksamhet. Yngre företag upplevs oftast som mer 

riskabla än äldre, då en historik saknas, och således mer riskfyllda. 

 

3.6 Analysmetod 
 

3.6.1 Deskriptiv statistik 

 

Grunden för statistiska beräkningar utgörs idag av deskriptiva analyser vilket innebär att 

det första steget i en analys bör vara en inledande genomgå av det aktuella 

datamaterialets form och egenskaper (Olsson & Sörensen, 2011). Olsson och Sörensen 

(2011) framhåller värdet av att presentera deskriptiva data för att identifiera, det för 

studien relevanta, fokusområdet. Björklund och Paulsson (2012) beskriver i klartext att 

deskriptiva studier ämnar presentera insamlat datamaterial på ett förklarande sätt. 

Positiva aspekter gällande fördelningen av de använda variabler identifieras av 

Dahmström (2011) som poängterar att diverse läges- och spridningsmått vara till nytta. 
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3.6.2 Multipel linjär regression 

 

Då studien omfattar flertalet oberoende variabler är en multipel linjär regression den 

modell som passar arbetets struktur bäst enligt Djurfeldt och Barmark (2009). Genom 

den valda analysmodellen kommer en förklaringsgrad, gällande förhållandet mellan den 

beroende variabeln ägarnas avkastningskrav och de oberoende variablerna, påvisas. 

Harrison och Widjaja (2014) samt Sila et al, (2016) använder i hög grad en liknande 

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

legitimiteten i undersökningsmetoden. 

 

3.7 Beaktade problem vid regressioner 
 

3.7.1 Multikollinearitet 

 

Då studien använder sig av en regressionsanalys bör även fenomenet multikollinearitet 

beaktas. Innebörden av begreppet beskrivs som kritiskt stark korrelation mellan två eller 

flera av de oberoende variablerna, vilket gör det problematiskt att särskilja den beroende 

variabeln från den oberoende (Sundell, 2010). För att säkerställa att denna problematik 

inte är aktuell, och ej leder till ett förvridet resultat, skapas en korrelationsmatris där 

korrelationen mellan de diversifierade oberoende variablerna mäts parvis. Detta mäts 

sedan i enlighet med Mason och Perreault (1991) genom faktorn variance inflation 

factor (VIF). VIF värdena bör enligt Djurfeldt och Barmark (2009) befinna sig på en 

skala mellan 1–2,5 enheter för att inte anses kritiska och skapa skevhet i analysens 

resultat. 

 

3.7.2 Pearsons korrelationstest  

 

Dahmström (2011) anser även att vid en deskriptiv analys så bör flertalet variabler 

inkluderas, då detta ger ett mer tillfredställande resultat. Genom att analysera samtliga 

variabler identifierar vi, och motverkar, ett förhållande mellan två variabler där 

samkorrelationen upplevs överstiga rimliga nivåer. Detta test, där vi adderar ytterligare 

variabler, benämns som Pearsons korrelationstest.  
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3.7.3 Endogentitetsproblematik 

 

Ett vanligt förekommande orosmoln inom arbetet med regressionsanalyser är gällande 

endogentitet (Hauk, 2017). Denna oro återspeglas i risken att utelämna viktiga 

kontrollvariabler som kan påverka den beroende variabeln i modellen. Ytterligare ett 

problem som kan uppstå i arbetet med regressionsanalyser är ett omvänt orsakssamband 

mellan beroende- och oberoende variabler (Sila et al.,2016). Samme författare 

exemplifierar även endogentitetsproblematiken i situationen gällande kvinnliga 

styrelsemedlemmars påverkan på företagsprestationen, där faktorn personliga 

egenskaper kan konfrontera såväl den beroende- som oberoende variabeln. Problemet är 

känt och alternativet att granska samtliga eventuella variabler anses som orealistiskt, 

vilket gör att en beaktning av problemet anses tillräcklig (Sila et al. 2016). 

 

3.8 Kvalitetskriterier 
 

Reliabilitet, validitet och relevans är de tre kriterierna som Eriksson och Hultman 

(2015) lyfter fram som relevanta vid granskningen av datamaterialet. Dessa kriterier 

framhålls även av Bryman och Bell (2013) som menar att grundkriterierna inom 

företagsekonomisk forskning är reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Även 

beaktningen av generalisering är något som Bryman och Bell (2013) menar är av 

yttersta vikt. 

 

3.8.1 Reliabilitet & Replikerbarhet 
 

Arbetets reliabilitet grundas främst i hur den tidigare forskningen inom ämnet har 

bearbetats. Den data som agerar underlag för beräkningar utgår från historiska 

aktiekurser vilket identifieras som kvantifierad, oberoende och utanför författarens 

förmåga att påverka. Genom användningen av välrenommerade databaser såsom 

Retriever och Thomson Reuters Eikon, som får anses lättillgängliga, återfinns möjlighet 

till replikering av studien. Nyckeltalen som identifieras i studien i form av β, 

skuldsättningsgrad, lönsamhet (ROA) och storlek är samtliga som är välkända begrepp 

inom såväl forskning- som finansieringsområdet. CAPM modellen som används för att 

beräkna ägarnas avkastningskrav är även ett välbekant fenomen som sedan 60-talet varit 

den mest ansedda och användbara metoden inom företagsekonomi. 
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Bryman och Bell (2013) ser stabiliteten som ett mått gällande acceptansen för de valda 

måtten och begreppens framtida betydelse, vilket studien har beaktat i valet av brukade 

mått- och begrepp. Reliabiliteten gällande de inkluderade nyckelbegreppen uppvisar 

starka kopplingar till området och ordet risk centreras eller förekommer frekvent. 

Riskmåttet CAPM som mäter ägarnas avkastningskrav kopplas i studien till de 

kvinnliga riskpreferenserna och hur kvinnliga ledare antyds omfattas av en ökad 

riskaversion jämte sin manliga motsvarighet. Då samtliga tre delar kretsar kring 

begreppet risk uppenbaras ett naturligt outforskat samband mellan de valda ämnena 

ägarnas avkastningskrav, riskpreferenser och kvinnlig vd.  

 

Även det jämförelseindex som används i studien uppfyller kvalifikationerna för att 

skapa reliabilitet, då OMX30 är välrenommerat och visar den svenska börsen 

utveckling. De ovan nämnda faktorerna återspeglar enligt Bryman och Bell (2013) de 

faktorer som påverkar studiens reliabilitet positivt. Nämnas bör även att inga subjektiva 

bedömningar sker, vare sig av skribenten eller övriga, gällande materialet som studien 

omfattar. 

 

Stickprov har även genomförts på det material som inhämtats för att säkerställa 

pålitligheten och utesluta manuella fel. Dessa tester har genomförts via jämförelser av 

erhållet material mot databasen börsdatas, vilket anses av investerare vara en pålitlig 

aktör. 

 

3.8.2 Validitet 
 

Då studien avser att mäta hur ägarnas avkastningskrav påverkas av den aktuella 

risknivån inom ett företag, krävs ett av marknaden beaktat relevant och vedertaget 

mätinstrument. Detta mått återges, med stöd av Sharpe (1964), i CAPM-modellen. 

Modellen är idag den mest ansedda och relevanta modellen för att beräkna 

avkastningskravet (Graham & Harvey, 2001). Således bekräftas validiteten i studien då 

ett av marknaden accepterat och välkänt mått används för att genomföra den mätning 

som studien avser genomföra. Det råder idag en allmän uppfattning gällande kvinnors 

riskaversion, som personer och ledare (Croson & Gneezy, 2009). Den oberoende 

variabel tar således en naturlig form i verkställande direktör då sammankopplingen till 

den beroende variabeln, riskmåttet CAPM, är tydlig i bemärkelsen av risk. Då studien 
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genomgående använder sig av kända begrepp- och mått erhålls enligt Bryman och Bell 

(2013) begreppsvaliditet, vilket syftar till att inga egna begrepp formges i studien. 

Begreppsvaliditeten anses således agera som ett mått för att de begrepp som används i 

studien är aktuella och anses speglar det som ska mätas. Bryman och Bell (2013) 

beskriver även diverse olika karaktärer av validitet i form av intern- samt extern 

validitet. Då studien kommer behandla begrepp såsom oberoende samt beroende 

variabler återfinns en tydlig intern validitet, då resultatet kommer indikera på ett 

eventuellt kausalt förhållande mellan de båda variablerna. Även beaktandet av 

kontrollvariabler anses öka studiens validitet (Sundell, 2012). 

 

3.8.3 Generaliserbarhet 
 

Inom den kvantitativa forskningen återfinns enligt Bryman och Bell (2013) ett intresse 

av att bedöma generaliserbarheten av det resultat som en studie presenterar. Detta 

innebär förenklat att om vi återfår ett resultat gällande en population inom ett land, är 

det då rimligt att generalisera det resultatet till samtliga länder och populationer. För att 

en generalisering ska vara aktuell är urvalet av yttersta vikt då det bör vara så 

representativt för området som möjligt (Bryman & Bell, 2013). Den aktuella studiens 

omfattar den totala populationen av noterade företag på Stockholmsbörsen Large, mid- 

och small cap. Bryman och Bell (2013) poängterar dock att slutsatser gällande 

generalisering mellan populationer bör göras med försiktighet. 

 

3.8.4 Metodkritik 
 

Kritik mot den applicerade kvantitativa metoden är enligt Bryman och Bell (2013) 

befogad inom områdena synsätt, tillvägagångsätt och analysering. Detta då den 

kvantitativa forskaren ej beaktar, och tar hänsyn till, den sociala verkligheten i 

förhållande till den naturvetenskapliga ordningen. Även ifrågasättande gällande de 

utförda mätningarnas preciserbarhet är något som Bryman och Bell (2013) belyser som 

aktuellt. Den data som behandlas i studien är inhämtad från välrenommerade databaser, 

i form av Retreiver och Thomson Reuters Eikon, och har behandlats i 

kalkyleringsprogrammet Excel. Människans felhantering vid stor mängd data är dock 

något som ständigt bör beaktas, då data kan laddats ner felaktigt eller beräkningar 

missats. Replikerbarheten i studien är av yttersta betydelse då detta styrker 
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trovärdigheten i det resultat som studien visar. Beaktningar av det som Bryman och Bell 

(2013) nämner gällande problematiken med bortfall, där stora värden kan leda till ett 

missvisande resultat, har även gjorts. Efter att resultatet analyserats konstateras detta ej 

föreligga som ett problem. 

 

3.8.5 Källkritik 
 

Källkritikens betydelse är av stor vikt för att det insamlade materialet ska klassificeras 

som trovärdigt. Enligt Eriksson och Hultman (2014) så är källkritiken i en studie, vid 

insamling av teori, av betydande väsentlighet. Det är även viktigt att göra en bedömning 

om källan för den inhämtade teorin uppvisar god reliabilitet, samt att teorin bedöms 

aktuell. Det är även viktigt att de artiklar som återfinns i studien håller god kvalité. 

Även den data som insamlats i studien anser Eriksson och Hultman (2014) bör 

granskas. Detta då det kan förekomma feltolkningar av datamaterialet, vilket i sin tur 

kommer generera ett missvisande resultat. Studien har beaktat dessa konstaterande 

gällande källor och har vid insamlingen av såväl teori som data använt välrenommerade 

sökmotorer, databaser och arkiv. Genom att endast behandla artiklar som är 

kontrollerade och godkända blir resultatet trovärdigt. Genom att använda databaser med 

hög legitimitet så säkerställs att den data som presenteras i studien är korrekt. 
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4. Resultat 
 

Nedan följer det resultat som erhållits efter analysering av det inhämtade datamaterialet. 

Först presenteras den deskriptiva statistiken. Detta följs upp med att presentera 

resultatet av den tidigare beskrivna korrelationsanalysen. Avsnittet avslutas med en 

presentation av den multipel-regressionsanalys som används i studien och dess resultat. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 
 

I tabellen nedan presenteras den deskriptiva statistiken för de företag som omfattas av 

studien. Efter bortfall och rensning återstår 197 stycken företag, redovisat i kolumnen 

N. I övriga kolumner presenteras minimum- och maximumvärden, medelvärde (mean) 

och standardavvikelse (Std. deviation) för samtliga variabler.  

För att exkludera ytterlighetsvärden (s.k. outliers), vilka kan ge en skev bild av 

resultatet, appliceras för variabeln ROA ett golv och ett tak. Golvet har satts till -10% 

och taket till 50%. Samtliga värden som understiger golvet höjs således upp till -10%. 

Detta tillämpas exempelvis på läkemedelsföretaget Active Biotech AB, som uppvisar 

ROA om -188,8%. Totalt uppgår de företag som uppvisar ROA som understiger -10% 

till 12 stycken. Inget företag överskrider det övre taket. 

 

Variabel N Minimum Maximum Mean 
Std. 

deviation 
Storlek 
(Omsättning) 197 5 17 11,31 2,321 

Avkastningskrav 197 0,0047 0,0819 0,030959 0,010313 

Ålder [år] 197 6 121 40,1287 29,01215 

Skuldsättning 197 0 17,59 1,2364 1,88166 
ROA (Lönsamhet) 
[%] 197 -10 45 6,7393 9,93308 

      
Tabell 2. 

För variabeln storlek (omsättning) presenteras den naturliga logaritmen av värdet. 

Medelvärdet uppgår till 11,31 och standardavvikelsen till 2,321. 
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Avkastningskravet uppvisar ett minimumvärde om 0,0047 och ett maximumvärde om 

0,0819. Medelvärdet för samtliga i populationen är 0,030595 och standardavvikelsen 

uppgår till 0,010313.  

 

Variabeln ålder visar att det äldsta företaget har varit registrerat i 121 år medan det 

yngsta endast varit i drift under 6 års tid. Medelåldern för populationen uppgår 40,12 

och standardavvikelsen är 29,01 

 

Skuldsättning visar hur mycket skulder ett bolag har i förhållande till eget kapital. 

Minimumvärdet är 0 och maximum är 17,59. Medelskuldsättningen bland populationen 

är 1,23 och standardavvikelsen är 1,88.  

 

Efter att tak och golv applicerats återstår för lönsamheten ett minimum på -10% och ett 

max +50%. Populationens medellönsamhet uppgår till 6,74 % och standardavvikelsen 

till 9,93 %.  

 

Sammanfattningsvis så visar den deskriptiva statistiken en stor spridning inom samtliga 

variabler. Detta förklaras med det stora antalet företaget som inkluderas i studien.  

 

4.2 Korrelationsanalys 

I den tidigare presenterade metoden angavs att Pearsons korrelationstest kommer att 

genomföras i studien för att kontrollera sambanden mellan de olika variablerna. Nedan 

presenteras resultatet av detta test. Här kan även utläsas vilken signifikansnivå som 

korrelationen uppvisar. De variabler som märkts med ** visar att vi med 99 % 

sannolikhet konstatera korrelation mellan variablerna. För variabler märkta med * 

konstateras korrelation till 95 % sannolikhet. 
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Correlations 

 Storlek Avkastningskrav Ålder Skuldsättning Lönsamhet 

Storlek Pearson Correlation 1 ,202** ,360** ,146* ,284** 

Sig. (2-tailed)  ,004 ,000 ,040 ,000 

Avkastningskrav Pearson Correlation ,202** 1 ,233** -,070 ,101 

Sig. (2-tailed) ,004  ,001 ,325 ,157 

Ålder Pearson Correlation ,360** ,233** 1 ,074 ,024 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001  ,304 ,737 

Skuldsättning Pearson Correlation ,146* -,070 ,074 1 -,064 

Sig. (2-tailed) ,040 ,325 ,304  ,375 

Lönsamhet Pearson Correlation ,284** ,101 ,024 -,064 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,157 ,737 ,375  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tabell 3. 

 

Om korrelationen överstiger 0,7 så existerar enligt Djurfeldt och Barmark (2009) en 

stark korrelation som kan generera ett missvisande resultat. Detta då det blir svårt att 

särskilja den beroende variabeln från de oberoende (Sundell, 2010). Det största 

korrelationsvärdet i testet uppgår till 0,358. Således kan samtliga variabler ingå i den 

regressionsanalys som studien avser att genomföra. Variablerna kvinnlig vd och 

Bransch har exkluderats ur testet då dessa är kodade som dummys med värden om 1 

eller 0. 

 

Enligt testet återfinns en korrelation mellan samtliga variabler. Vi ser även att mellan 

vissa variabler så återfinns ett negativt samband, som mellan avkastningskrav och 

skuldsättning samt lönsamhet och skuldsättning. Den största konstaterade korrelationen 

återfinns mellan variablerna ålder och storlek. 

 

Mason och Perreult (1991) beskriver en korrelationsanalys som visar på i vilket grad de 

oberoende variablerna är korrelerade med varandra. Resultatet av denna analys kommer 

att generera en faktor som benämns variance inflation factor (VIF). Djurfeldt och 

Barnmark (2009) anser att denna typ av värde bör återfinnas i intervallet 1–2,5 för att 

inte anses som kritiskt. För samtliga variabler ligger VIF värdet inom intervallet. Även 

efter detta test konstateras att ingen extrem korrelation förekommer. 
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Tabell 4. 

 

4.3 Multipel linjär regressionsanalys 
 

Syftet med en multipel linjär regressionsanalys är enligt Djurfeldt och Barmark (2009) 

att undersöka förhållandet mellan ett antal angivna variabler. Nedan presenteras 

resultatet från den regressionsanalys som genomförts med den beroende variabeln 

ägarnas avkastningskrav (CAPM). Resultatet kommer sedan diskuteras utifrån studiens 

syfte. 

 

4.3.1 Resultat av multipel linjär regressionsanalys 
 

Nedan presenteras resultatet av den regression där den beroende variabeln ägarnas 

avkastningskrav ställs mot den oberoende variabeln verkställande direktör samt 

kontrollvariablerna. 

 

  

Variabel VIF 

Storlek 1,355 

Ålder 1,339 

Skuldsättning 1,091 

Lönsamhet 1,213 

Kvinna 1,052 

Variabel Beta (β) 
Sig. 
(variabel) 

Beroende:   

Avkastningskrav   

   

Oberoende:   

Vd 0,049 0,707 

Skuldsättningsgrad -0,074 0,294 

ROA 0,070 0,352 

Storlek (Log) 0,180 0,023 

Ålder 0,174 0,028 

   

Bransch (dummies):   

Dagligvaror -0,016 0,841 
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Tabell 5. 

R2-värdet i regressionsmodellen uppvisar vilken förklaringsgrad som återfinns i 

analysen. Det visar alltså till hur stor del förändringen i den beroende variabeln 

förklaras av förändring i de oberoende variablerna och kontrollvariablerna. Enligt 

tabellen nedan så återfinns även ett justerat R2-värde, vilket bör användas då en mindre 

population analyseras. Detta då R2-värdet tenderar till att överskatta förklaringsgraden i 

en analys som omfattas av en mindre population. Då studien omfattas av ett relativt stort 

urval i form av 197 stycken företaget så bör det ojusterade R2-värdet beaktas framför 

det justerade. Ett R2-värde på 0,182 innebär att en förändring i den beroende variabeln 

avkastningskrav till 17,1 % förklaras av modellen. Sig. för modellen som helhet är 0,02, 

vilket understiger signifikansnivån om 0,05. Detta innebär är att modellens resultat är 

signifikant med mer än 95 % säkerhet. 

 

Den oberoende variabeln vd uppvisar ett β-värde om 0,049 i förhållande till den 

beroende variabeln avkastningskrav. Detta tyder på att det finns ett svagt positivt 

samband mellan den beroende och den oberoende variabeln. Sig.-värdet för variabeln 

vd uppgår dock till 0,707, vilket innebär att vi inte statistiskt kan fastställa att variabeln 

har en unik påverkan. 

 

För att unik påverkan ska kunna fastställas skall, enligt ovan, Sig.-värdet vara mindre än 

0,05. Detta finner vi endast för variablerna storlek och ålder. Storlek har ett Sig.-värde 

om 0,023 och ett β-värde om 0,180, vilket innebär att om standardavvikelsen för storlek 

ökar med en kommer avkastningskravet öka med 0,180. Ålder uppvisar ett Sig.-värde 

Energi 0,116 0,129 

Kraftförsörjning -0,007 0,928 

Material 0,138 0,114 

Telekom 0,047 0,531 

Finans&Fastighet 0,167 0,134 

Hälsovård 0,320 0,005 

Industri 0,405 0,002 

Information 0,248 0,040 

Sällanköp 0,190 0,096 

   

R2 0,171  
Adj. R2 0,102  
F 2,486  
Sig. (modell) 0,02  
N 197  
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om 0,028 och ett β-värde om 0,174, vilket innebär att om standardavvikelsen för ålder 

ökar med en kommer avkastningskravet öka med 0,174. 

 

Ett positivt samband återfinns även mellan ROA och avkastningskravet. Detta då ROA 

uppvisar ett β-värde om 0,070. Dock återfinns här ett Sig.-värde om 0,352, vilket 

innebär att en unik påverkan ej kan konstateras.  

 

Slutligen analyserar vi branscher och ser här 8 positiva samband och två negativa. Det 

högsta β-värdet omfattar här industri som visar på ett β-värde om 0,405. Det lägsta 

positiva värdet återfinns inom branschen telekom som visar ett β-värde om 0,047. De 

branscher som uppvisar ett negativt samband är dagligvaror (-0,016) och 

kraftförsörjning ( -0,007). Den enda bransch som här uppvisar en signifikansnivå som 

understiger 0,05 är industri, vilket innebär att en unik påverkan kan konstateras. 

 

5. Slutsats och diskussion 
 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan ägarnas 

avkastningskrav och en kvinnlig verkställande direktör. Utifrån resultatet i studien kan 

följande slutsats dras: 

 

• Det går inte att fastställa något samband mellan ägarnas avkastningskrav och en 

kvinnlig verkställande direktör.  

 

Resultatet visar således på att den eventuella risken, som en kvinnlig vd medför, har 

diversifierats bort av investerare.  

 

Avkastningskravet speglar som tidigare nämnt ett företags risknivå (Sharpe 1964), 

vilken till stor del grundar sig i de beslut som en vd tar (Dahlgren, 2003). Utifrån 

Croson och Gneezy (2009) konstaterande att kvinnor är mer riskaversiva än män, borde 

en kvinnlig vd:s lägre riskbenägenhet återspeglas i avkastningskravet. Helt i linje med 

detta presenterar Faccio et al. (2016) i sin studie att en kvinnlig vd tenderar att ta mindre 

riskabla finansiella beslut än en manlig vd. Även Huang och Kisgen (2013) drar 

liknande slutsatser, då de konstaterar att kvinnor är mer restriktivt inställda till 

skuldsättning och genomförande av aktieemissioner – två faktorer som påverkar 

avkastningskravet. 
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Skiljt från detta menar Schubert et al. (1999) att kvinnor och män tar liknande 

finansiella beslut. De menar att de personliga preferenserna och inställningen till risk 

inte påverkar beslutet i sig, utan det avgörande är sammanhanget. Schubert et al. (1999) 

påpekar också att en kvinnlig vd kan få lov att anpassa sig till en redan existerande 

förväntan om hur en vd, inom ett visst företag, ska agera. I ett företag där en traditionell 

manlig syn på ledarrollen återfinns kan således en kvinnlig vd:s personliga preferenser 

förbises. Croson och Gneezy (2009) beskriver att det är utbildningsnivån som är 

avgörande för vilka beslut som en vd tar. Detta antyder att en vd:s riskbeteende inte 

endast baseras på könstillhörighet, utan också av faktorer som företagskultur och 

utbildningsnivå. 

 

Denna studie visar på en fastställd korrelation mellan företagets ålder och 

avkastningskrav, men en fastställd korrelation mellan avkastningskrav och vd kan ej 

påvisas. En eventuell förklaring kan vara att äldre företag har en mer trögrörlig 

företagskultur, vilket minskar en vd:s personliga preferenser påverkan på de finansiella 

besluten (Schubert et al. 1999).  

 

Chiles et al. (1996) har identifierat tre kategorier gällande riskpreferenser: riskaversion, 

riskneutralitet och risksökande. Gomez-Meija och Wiseman (1998) beskriver en 

risksökande person som inte räds hög risk i strävan efter högsta möjliga avkastning. 

Enligt Frank och Goyal (2007) är det ofta vd:n som blir lidande vid ej tillfredställande 

resultat. Detta kan betyda att en vd generellt sett har en risksökande personlighet, 

oavsett om denne är man eller kvinna. Croson och Gneezy (2009) pekar på en avsaknad 

av forskning som undersöker likheter mellan kvinnors och mäns riskpreferenser, då 

majoriteten av utförda studier fokuserat på att finna skillnader.  

 

Företagets storlek har tidigare kopplats ihop med vilket risknivå ett företag omfattas av 

(Elsaid & Ursel, 2011). Detta då stora företag anses ha en lägre kreditrisk, då de 

generellt har stora tillgångar som kan erbjudas som säkerhet. Dock kan exempelvis stora 

företag inom konsultbranschen ha hög omsättningen men få tillgångar. Små företag 

däremot tenderar att finansiera sin verksamhet med kortsiktiga finansieringsformer som 

generellt innebär en högre risknivå och ränta (Titman & Wessels, 1998). I studien 



 

42 

 

används omsättning för att definiera ett företags storlek. Detta visar således inte på hur 

stora tillgångar ett företag har att erbjuda som säkerhet. Vidare så inkluderar variabeln 

storlek endast verksamhetsåret 2017 och utfallet av detta återspeglas ej i det trögrörliga 

β-värdet. 

 

I ett större perspektiv, vetenskapligt och teoretiskt, så visar resultatet på att en kvinnlig 

vd inte påverkar den finansiella risken inom ett företag med syfte på ägarnas 

avkastningskrav. Detta kan tyda på att kvinnor varken sänker eller höjer risker inom 

företaget. Argumenten att det inte är personen utan beslutsramen som avgör vilka beslut 

som en vd fattar, får stöd via resultatet. Påståendet att en vd i ett börsnoterat företag har 

svårt att använda sina egna preferenser vid beslut får även stöd, då dessa inte kan 

konstateras återspeglas i avkastningskravet. Resultatet kan därför även vara ett 

ytterligare bidrag till åsikten att det är utbildning, stereotypa förhållandena inom 

företag, samt ”ingjutna” preferenserna som styr vilka beslut som fattas inom ett företag, 

oavsett person. 

 

Praktiskt så innebär resultatet att den risk som en kvinnlig vd medför redan har 

diversifierats bort av investerare. Detta innebär att investerare inte kan sänka den 

finansiella risken i en eventuell portfölj enbart genom att allokera kapital till företag 

med en kvinnlig vd. Ur ett företagsperspektiv kan vi konstatera att en anställning av en 

kvinnlig vd varken genererar ett lägre eller högre avkastningskrav, då inget samband 

kan påvisas. Då avkastningskravet ej påverkas, kan företagsledningen inte förvänta sig 

att varken den finansiella risken eller kapitalkostnaderna kommer att förändras på grund 

av rekryteringen. Om ett samband hade funnits mellan dessa två faktorer hade detta 

kunnat varit ett argument för att anställa en kvinnlig vd, då kapitalkostnaderna är av stor 

väsentlighet inom företag. 

 

5.1 Framtida forskning 
 

Liknande studier skulle kunna göras i andra länder där förutsättningarna för ledarskap är 

annorlunda. Det hade även varit intressant att genomföra företagsspecifika jämförelser 

mellan de företag där en kvinnlig vd återfinns och övriga, för att se om ägarnas 

avkastningskrav skiljer. Liknande studier skulle även kunna genomföras på onoterade 

företag, då vd:n här eventuellt inte är lika styrd av ägarna och kan agera mer på 
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personliga preferenser. Detta skulle kunna styrka teorin gällande ”ingjutna preferenser” 

som Schubert et al. (1999) hänvisar till. 
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Bilaga 1 
 

Bolag Kvinnlig VD CAPM 

Aktiebolaget Volvo 0 0,0499 

Telefonaktiebolaget 0 0,0437 

H & M Hennes & Mauri 0 0,0366 

Skanska AB 0 0,0399 

Aktiebolaget Electro 0 0,0428 

Atlas Copco Aktiebol 0 0,0547 

ICA Gruppen Aktiebol 0 0,0228 

Sandvik Aktiebolag 0 0,0487 

Securitas AB 0 0,0396 

Telia Company AB 0 0,0335 

Aktiebolaget SKF 0 0,0455 

ASSA ABLOY AB 0 0,0439 

SSAB AB 0 0,0516 

NCC Aktiebolag 0 0,0357 

Peab AB 0 0,0464 

Axfood Aktiebolag 0 0,022 

SAS AB 0 0,0299 

Husqvarna Aktiebolag 0 0,0409 

Hexagon Aktiebolag 0 0,0437 

Trelleborg Aktiebola 0 0,0434 

SAAB Aktiebolag 0 0,0349 

Bilia AB 0 0,0416 

AAK AB (publ) 0 0,0346 

Tele2 AB 1 0,0332 

Ratos AB 0 0,0385 

BillerudKorsnäs Akt 1 0,0435 

NIBE Industrier AB 0 0,0408 

Svenska Cellulosa Ak 0 0,0312 

Modern Times Group M 0 0,036 

Holmen Aktiebolag 0 0,0339 

Loomis AB 0 0,0337 

JM AB 0 0,0352 

SWECO AB (publ) 1 0,0328 

Indutrade Aktiebolag 0 0,0421 

Nobia AB 0 0,0349 

HEXPOL AB 0 0,041 

Beijer Ref AB (publ) 0 0,0242 

Radisson Hospitality 0 0,0311 

eWork Group AB 0 0,0257 

Elanders AB 0 0,0388 

Lindab International 0 0,0379 
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Addtech AB 0 0,0352 

Clas Ohlson Aktiebol 1 0,0213 

Systemair Aktiebolag 0 0,0262 

Nolato Aktiebolag 0 0,0334 

Swedish Orphan Biovi 0 0,024 

ITAB Shop Concept AB 0 0,0295 

Gunnebo Aktiebolag 0 0,0259 

Mekonomen Aktiebolag 0 0,0347 

Cloetta AB 0 0,021 

New Wave Group AB 0 0,0402 

Byggmax Group AB 0 0,0295 

Aktiebolag Fagerhult 1 0,0239 

Castellum Aktiebolag 0 0,0294 

Betsson AB 0 0,0408 

KappAhl AB (publ) 0 0,0321 

Hufvudstaden AB 0 0,0292 

Haldex Aktiebolag 0 0,0572 

Duni AB 0 0,0256 

BE Group AB (publ) 0 0,0359 

AQ Group AB 0 0,0324 

Beijer Alma AB 0 0,0242 

Bergman & Beving Akt 0 0,0351 

Lagercrantz Group Ak 0 0,0395 

Qliro Group AB (publ 0 0,0384 

Proact IT Group AB 0 0,0332 

Nederman Holding Akt 0 0,0265 

Swedol AB (publ) 0 0,0188 

Klövern AB 0 0,0377 

Mycronic AB (publ) 1 0,0433 

VBG GROUP AB (publ) 0 0,0319 

Fingerprint Cards AB 0 0,0412 

Bulten AB 0 0,0432 

OEM International Ak 0 0,0282 

Knowit Aktiebolag (p 0 0,0315 

Addnode Group Aktieb 0 0,0259 

Atrium Ljungberg AB 1 0,0261 

Catella AB 0 0,0282 

Rejlers AB (publ) 0 0,0276 

Acando AB 0 0,0315 

Fast Partner AB 0 0,026 

SkiStar Aktiebolag 0 0,0229 

Kungsleden Aktiebola 1 0,0335 

KABE Group AB 0 0,0164 

Wihlborgs Fastighete 0 0,0306 

Fabege AB 0 0,0316 

Cherry AB (publ) 0 0,0256 

RNB RETAIL AND BRAND 0 0,0348 
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Concentric AB 0 0,0421 

Midsona AB 0 0,0186 

Bong AB 0 0,0115 

Rottneros AB 0 0,0351 

DORO AB 0 0,0345 

AB Sagax 0 0,0168 

Opus Group AB (publ) 0 0,0359 

MQ Holding AB 0 0,0265 

HiQ International AB 0 0,0273 

Semcon Aktiebolag 0 0,0459 

Electra Gruppen AB ( 1 0,0221 

Diös Fastigheter AB 0 0,0313 

Wallenstam AB 0 0,033 

XANO Industri AB 0 0,0331 

Midway Holding Aktie 0 0,0338 

NetEnt AB (publ) 0 0,0297 

Eniro AB 0 0,0249 

Bure Equity AB 0 0,0249 

Consilium Aktiebolag 0 0,0297 

ProfilGruppen AB 0 0,0282 

SECTRA Aktiebolag 0 0,028 

Mr Green & Co AB (pu 0 0,0224 

Creades AB (publ) 0 0,0263 

BTS Group AB 0 0,0269 

NOTE AB (publ) 0 0,0273 

Bergs Timber AB (pub 0 0,0351 

Beijer Electronics G 0 0,0213 

HMS Networks AB 0 0,0268 

TradeDoubler Aktiebo 0 0,0178 

Duroc Aktiebolag 0 0,0202 

G5 Entertainment AB 0 0,0281 

Victoria Park AB 0 0,0247 

Vitrolife AB 0 0,0331 

Strax AB 0 0,0142 

Platzer Fastigheter 0 0,0192 

Lammhults Design Gro 1 0,0266 

Vitec Software Group 0 0,0163 

Corem Property Group 1 0,0335 

Eolus Vind Aktiebola 0 0,0272 

Catena AB 0 0,0183 

Venue Retail Group A 0 0,0298 

A3 Allmänna IT - oc 0 0,02 

Pricer Aktiebolag 1 0,0382 

Concordia Maritime A 0 0,0226 

Wise Group AB 1 0,0272 

Dedicare AB (publ) 0 0,0429 

Poolia AB 0 0,0239 
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Sportamore AB (Publ) 0 0,0246 

Biotage AB 0 0,0264 

Prevas Aktiebolag 0 0,0263 

Studsvik AB 1 0,0232 

Björn Borg AB 0 0,0319 

Svolder Aktiebolag 0 0,0312 

NGS Group Aktiebolag 1 0,0265 

Feelgood Svenska Akt 0 0,0047 

Orexo AB 0 0,0346 

Softronic Aktiebolag 0 0,0156 

Karo Pharma Aktiebol 0 0,0433 

Svedbergs i Dalstorp 1 0,0219 

Malmbergs Elektriska 0 0,0254 

BioGaia AB 1 0,0314 

PROBI Aktiebolag 0 0,0429 

Starbreeze AB 0 0,0211 

RaySearch Laboratori 0 0,022 

Enea Aktiebolag 0 0,0304 

Elos Medtech AB 0 0,0248 

MedCap AB (publ) 0 0,0233 

Net Insight AB 0 0,0347 

Moberg Pharma AB (pu 0 0,038 

Stendörren Fastighe 0 0,0209 

Boule Diagnostics AB 0 0,0196 

Odd Molly Internatio 1 0,0263 

FormPipe Software AB 0 0,0199 

Invisio Communicatio 0 0,0333 

ICTA AB (publ) 0 0,0218 

I.A.R. Systems Group 0 0,0303 

Heba Fastighets Akti 0 0,0112 

Viking Supply Ships 0 0,0304 

CellaVision AB 0 0,0461 

Micro Systemation AB 0 0,051 

Railcare Group AB 0 0,0316 

Sensys Gatso Group A 0 0,0329 

CTT Systems AB 0 0,021 

Arise AB 0 0,0201 

Karolinska Developme 0 0,0237 

NOVOTEK Aktiebolag 0 0,0164 

Empir Group AB 0 0,0112 

Eastnine AB (publ) 0 0,0259 

Xvivo Perfusion Akti 0 0,0298 

C-Rad AB 0 0,0225 

Image Systems AB 0 0,0243 

MultiQ International 0 0,0152 

Endomines AB (publ) 0 0,0129 

Stockwik Förvaltnin 0 0,0294 
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Swedish Match AB 0 0,024 

Precise Biometrics A 0 0,051 

SinterCast Aktiebola 0 0,013 

Ortivus Aktiebolag 0 0,0204 

BioInvent Internatio 0 0,0171 

Medivir Aktiebolag 0 0,0286 

Trention Aktiebolag 0 0,0244 

ACTIVE Biotech AB 1 0,0819 

Oasmia Pharmaceutica 0 0,0192 

Tethys Oil AB 0 0,0386 

Lundin Petroleum AB 0 0,0337 

Hansa Medical AB 0 0,0519 

Episurf Medical AB 0 0,0062 

NeuroVive Pharmaceut 0 0,045 

IMMUNICUM Aktiebolag 0 0,04 
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