
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hur påverkas företagets kapitalstruktur av en 
kvinnlig VD respektive andelen kvinnor i styrelsen? 

 
 

En kvantitativ studie på onoterade företag i Sverige 
 

 
 
 

Julia Jonsson och Paulina Mattila 
 
 

2019 
 
 
 
 

 
 
 

Examensarbete, Grundnivå (Kandidatexamen), 15 hp  
Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet  
Examensarbete företagsekonomi C 

  
Handledare: Peter Lindberg  

Examinator: Stig Sörling 
 
 
 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för ekonomi 



Förord 

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

handledning. Vi vill även tacka vår examinator Stig Sörling och våra opponenter för bra 

feedback och konstruktiv kritik som hjälpt oss att utveckla och förbättra detta arbete. 

  

Tack! 

  

Gävle, Juni 2019 

 

  

Julia Jonsson                                     Paulina Mattila 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Sammanfattning 

Titel: Hur påverkas företagets kapitalstruktur av en kvinnlig VD respektive andelen kvinnor i 

styrelsen? 

  

Nivå:  C-uppsats, examensarbete inom ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Julia Jonsson och Paulina Mattila 

  

Handledare: Peter Lindberg 

  

Datum: 2019 - Juni 

 

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka huruvida en kvinnlig VD påverkar företagets 

kapitalstruktur, samt om det finns ett samband mellan könsfördelningen i styrelsen och dess 

kapitalstruktur i onoterade bolag med en avgränsning till svenska onoterade bolag. Tidigare 

forskning kring ämnet har gjorts på noterade företag, varpå det blir intressant att genomföra 

denna forskning på onoterade bolag. Baserat på tidigare forskning har två hypoteser utformats 

vilket studien utgår ifrån. 

  

Metod: Studien utgår från ett positivistiskt perspektiv och tillämpar en kvantitativ metod med 

en deduktiv ansats. Den empiriska sekundärdata är inhämtad från databasen Retriever där 

finansiella data från onoterade bolags årsredovisningar samlas in för bokslutsåren 2012 - 

2017. Sedan har korrelationsanalyser samt multivariata regressionsanalyser genomförts för att 

kunna upptäcka eventuella samband mellan studiens beroende variabel, kapitalstruktur, och 

studiens två oberoende variabler, kvinnlig VD och andel kvinnor i styrelsen. 

  

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar ett svagt samband i de båda regressionerna och 

därmed förkastas studiens två nollhypoteser. Resultatet visar att det finns ett svagt positivt 

samband mellan kvinnlig VD och kapitalstruktur, och ett svagt negativt samband mellan 

andel kvinnor i styrelsen och kapitalstruktur. Dock är dessa samband mycket svaga, varpå det 

är svårt att säga om de oberoende variablerna har en betydlig påverkan på kapitalstrukturen i 

praktiken. 

  



Uppsatsens bidrag: Studiens resultat som visar ett positivt samband mellan kvinnlig VD och 

kapitalstruktur samt ett negativt samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och 

kapitalstruktur, bidrar till den rådande forskningen kring kvinnors inverkan på risk, närmare 

bestämt onoterade företags finansiella risk. Studiens praktiska bidrag är att huruvida 

företagets VD är kvinna eller ej, samt hur könsfördelningen ser ut i företaget, kan påverka 

kapitalstrukturen i företaget baserat på män och kvinnors olika risktagande och tankar vid 

finansiella beslut. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Denna studie tillämpar tvärsnittsdata vilket innebär att de 

data som analyseras är från en och samma tidpunkt vilket gör att vi inte kan undersöka ett 

kausalt samband, därmed skulle det vara intressant att studera flera fall över tid. Ett annat 

förslag är att undersöka detta samband utifrån ett kvalitativt perspektiv, det vill säga genom 

att intervjua verkställande direktörer och styrelsemedlemmar för att möjligen få en djupare 

insikt i deras tankar kring detta ämne. Ett tredje förslag är att genomföra en liknande 

undersökning fast på både onoterade och noterade bolag för att sedan göra en jämförelse 

mellan de olika bolagstyperna. 

  

Nyckelord: Kapitalstruktur, riskavert, kön, kvinnor, skuldsättning, VD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 
Title: How is the company's capital structure affected by a female CEO and the proportion of 

women on the board? 

  

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

  

Author: Julia Jonsson and Paulina Mattila 

  

Supervisor: Peter Lindberg 

  

Date: 2019 - June 

  

Aim: This study aims to investigate whether a female CEO affects the company’s 

capital structure, and whether there is a relationship between the gender distribution in the 

board and its capital structure in unlisted companies, with a delimitation to Swedish unlisted 

companies. Previous research on the topic has been done on listed companies, and therefore it 

will be interesting to carry out this research on unlisted companies. Based on the previous 

research, the study has designed two hypotheses on which the study is based. 

  

Method: The study has a positivistic perspective and applies a quantitative method with a 

deductive approach. The empirical secondary data is obtained from the database Retriever 

where financial data from unlisted companies' annual reports are collected for the financial 

years 2012-2017. Then, correlation analyses and multivariate regression analyses have been 

carried out in order to be able to detect any connection between the study's dependent 

variable, capital structure, and the study's independent variables, female CEO and proportion 

of women on the board. 

  

Result & Conclusions: The study's results show a weak connection in the two regressions 

and thus the study's two zero hypotheses are rejected. The results show that there is a weak 

positive correlation between female CEO and capital structure, and a weak negative 

correlation between the proportion of women on the board and capital structure. However, 



these relationships are very weak, and it is difficult to say whether the independent variables 

have a significant impact on the capital structure in practice. 

  

Contribution of the thesis: The study's results, which show a positive correlation between 

the female CEO and the capital structure, as well as a negative correlation between the 

proportion of women on the board and capital structure, contribute to the prevailing research 

on women's impact on risk, more specifically unlisted companies' financial risk. The study's 

practical contribution is that whether the company's CEO is a woman or not, and how the 

gender distribution looks in the company, can affect the capital structure of the company 

based on men and women's different risk-taking and thoughts on financial decisions. 

  

Suggestions for future research: This study applies cross-sectional data, which means that 

the data analyzed is from one and the same time, which means that we cannot investigate a 

causal relationship, thus it would be interesting to study several cases over time. Another 

proposal is to investigate this connection from a qualitative perspective, ie by interviewing 

CEOs and board members in order to possibly gain a deeper insight into their thoughts on this 

subject. A third proposal is to conduct a similar survey on both unlisted and listed companies 

in order to then make a comparison between the different types of companies. 

  

Key words: Capital structure, riskavert, gender, female, leverage, CEO 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs det studerade ämnet och dess bakgrund översiktligt. 

Därefter presenteras studiens problematisering som bygger på tidigare forskning där olika 

perspektiv kring könstillhörighet och kapitalstruktur presenteras, med fokus på verkställande 

direktörer och andel kvinnor i styrelser. Avslutningsvis presenteras studiens syfte som 

grundas i och mynnar ut från problematiseringen. 

 

1.1 Bakgrund 
Med riskbenägenhet menas hur villig en individ är att ta risker, vilket är svårt att definiera då 

riskpreferens är något individuellt som skiljer sig från individ till individ och skiljer sig 

mellan olika situationer. Män tar generellt sett större risker än kvinnor ur ett finansiellt 

perspektiv. Män är mer riskbenägna och har en mer positiv bild av sig själva och sin egen 

förmåga vilket gör att de vågar satsa mer och ta större risker än vad kvinnor gör. Trots detta 

menar en studie att dessa skillnader i risktagande inte behöver förklaras av könshormonerna 

(UNT, 2009, 22 april). Byrnes, Miller och Schafer (1999) menar att kön är en faktor som har 

en inverkan på vilken risk som personer är villiga att ta. Författarna menar att eftersom 

kvinnor överlag är mer riskaverta än män kommer de också att föredra mindre riskfyllda 

finansieringsalternativ.  

  

Flertalet studier visar att kvinnor generellt tar lägre finansiell risk, vilket kan bero på 

samhällets könsnormer (Aktiespararna, 2015, 25 december). En studie som genomförts visar 

att entreprenörens könstillhörighet har en påverkan på hur företagande personer agerar, då 

exempelvis företagande kvinnor inte anses ha samma förmåga eller vilja att satsa på tillväxt 

som män har, och därav agerar de mer riskavert vilket kan påverka den finansiella risken (Di 

Digital, 2018, 28 mars).  

  

Hur ett företag väljer att finansiera sitt kapital är ett omdiskuterat ämne och forskare har 

kommit fram till att flertalet faktorer påverkar ett företags kapitalstruktur. Kapitalstrukturen 

förklaras som den optimala mixen av eget kapital och lånat kapital och kan definieras av 

skuldsättningsgraden. Det intressanta med kapitalstruktur är skillnaden i de avkastningskrav 

och risk som kommer med de olika kapitalformerna (Aktiespararna, 2003, 16 januari). Den 

skuldsättningsgrad företag väljer att ha grundas på en avvägning mellan fördelarna med en 

högre skuldsättning, det vill säga högre hävstångseffekt, och den ökade risken som kommer 

med en högre skuldsättning. Den finansiella risken som företaget är benägen att ta kommer 
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därmed att påverka företagets kapitalstruktur (Tang & Jang, 2007). Studier visar att företag 

som drivs av kvinnor har lägre skuldsättningsgrad och därför tar de mindre finansiell risk i 

företagen (Faccio, Marchica & Mura, 2016). Baserat på att finansiell risk är en faktor som 

inverkar på kapitalstrukturen samt att kvinnor anses vara mer riskaverta, väcks frågan 

huruvida kvinnliga VD:s samt andel kvinnor i styrelsen kan vara en faktor som påverkar 

företags kapitalstruktur.  

 

1.2 Problemdiskussion  
Majoriteten av tidigare forskning (Huang & Kisgen, 2013; Adams & Ferreiras, 2009; Hossain 

& Hossain, 2015; Frank & Goyal, 2009) kring kapitalstruktur och dess påverkande faktorer 

har valt att studera börsnoterade bolag. Detta kan bero på att information kring onoterade 

bolag och deras prestation, internt och externt, kan vara svår att få tag på då detta inte är 

allmänna handlingar internationellt sett. I Sverige finns årsredovisningar som allmänna 

handlingar vilket möjliggör denna studie och gör Sverige intressant, samt gör att svensk data 

blir internationellt relevant (ÅRL, SFS 1995:1554).  

 

Noterade och onoterade bolag skiljer sig i vissa aspekter. En studie som genomförts i 

Storbritannien visar att antalet onoterade bolag är mycket högre än noterade bolag, och i 

noterade bolag finns det ett större gap mellan ledningen och ägarna. Studien visar även att 

noterade och onoterade bolag har olika möjligheter när det kommer till hur de kan finansiera 

sig, och att dessa skiljer sig mycket mellan de olika bolagsformerna. Ett onoterat bolag har 

svårare att få tag i extern finansiering, har högre skuldsättningsgrad och kapitalstrukturen är 

då även känsligare för förändringar i prestation (Brav, 2009). 

 

Graham, Harvey och Puri (2013) beskriver att bolagets VD är den främsta beslutsfattaren i 

bolaget. Vad bolagets VD antar för attityd i sin ledningsposition påverkar hur de finansiella 

besluten tas i bolaget. Huang och Kisgen (2013) undersökte i sin studie om könet på bolagets 

VD hade en direkt påverkan på hur företagets finansiella beslut togs, samt huruvida kvinnliga 

VD:s tar andra finansiella beslut än vad manliga VD:s gör. En faktor som hade stor påverkan 

på resultatet var att män är mer självsäkra än vad kvinnor är, vilket påverkade deras 

risktagande i bolaget. Huang och Kisgen (2013) menar att bolag med kvinnliga chefer har en 

långsammare tillväxttakt och de gör inte lika många förvärv som manliga chefer, men att de 

förvärv som görs av kvinnliga chefer har en högre avkastning jämfört med de förvärv som 

görs av manliga chefer. Författarna menar att kvinnliga chefer inte heller skuldsätter sig lika 
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mycket som män och har en högre räntabilitet på sysselsatt kapital. Däremot kunde denna 

studien inte se skillnader i kapitalstrukturen mellan könen. Faccio et al. (2016) styrker detta 

och hävdar att kvinnliga VD:s tenderar att associeras med mer riskaverta företag. De 

genomförde en studie som även resulterade i att de företag som drevs av kvinnor hade lägre 

skuldsättningsgrad, mindre volatila intäkter samt var mer benägna att lyckas överleva på 

marknaden, än de som var styrda av en manlig VD. Det har även påvisats att kvinnliga 

företagare ibland kan uppleva problem med att utöka eller anskaffa banklån på grund av 

diskriminering (Verheul & Thurik, 2001).  

 

Adams och Ferreiras (2009) studie visar att en mer könsdiversifierad styrelse har en positiv 

effekt på företagets prestation om investerarna har färre rättigheter. Deras resultat visar att en 

mer diversifierad styrelse blir en hårdare övervakare över företaget och leder till en mer 

effektiv övervakning av bolaget. Detta kan bero på att kvinnliga styrelsemedlemmar deltar i 

fler styrelsemöten än de manliga medlemmarna, vilket bidrar till att kvinnorna innehar mer 

information kring företaget som i sin tur är en grundläggande faktor för att kunna få en mer 

effektiv övervakning av bolaget. Virtanen (2012) styrker detta och menar att kvinnor antar 

mer aktiva roller i en styrelse än vad män gör, vilket effektiviserar övervakningen och 

bolagsstyrningen. Joecks, Pull och Vetter (2012) och Kanter (1997) betonar vikten av en 

könsdiversifierad styrelse och menar att en fördelaktig och effektiv styrelse bör representeras 

av minst 20 - 40% kvinnor för att kunna ta tillvara på de förmågor och kompetenser som 

kvinnor kan tillföra. 

 

En viktig faktor som påverkar könsskillnader i risktagande är den affektiva reaktionen till 

risken. I situationer där osäkerheter förekommer reagerar män och kvinnor olika på ett 

emotionellt sätt, vilket resulterar i skillnader i risktagande då känslor påverkar utvärderingen 

av utfall och sannolikheter. En annan faktor som kan vara bidragande till denna könsskillnad 

är att män tenderar att se riskfyllda situationer som utmaningar, vilket leder till ökad 

risktolerans (Croson & Gneezy, 2009). Även Jianakoplos och Bernasek (1998) menar att 

kvinnor är signifikant mer riskaverta än män, när det gäller att ta finansiella beslut.  

 

En viktig fråga inom företagsfinansiering är hur ett bolag ska finansiera sitt kapital, det vill 

säga bestämma sin kapitalstruktur. Ett bolags kapitalstruktur utgör kombinationen av bolagets 

kapital och skulder. Det visar hur stor del av bolagets tillgångar som är finansierat av eget 

kapital respektive skulder (Berk & DeMarzo, 2017). En optimal kapitalstruktur gör att företag 
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presterar mer effektivt och gör att företag uppnår sina strategiska mål lättare (Hossain & 

Hossain, 2015). Enligt Titman och Wessels (1988) finns det flertalet olika faktorer som kan 

påverka företag i valet av finansiering av kapital. De menar att tidigare teorier och modeller 

som trade-off modellen och pecking-order modellen hävdar att företags val av kapitalstruktur 

baseras på vilka fördelar samt kostnader som det finns i samband med finansiering av skuld. 

Därmed kunde de se att faktorer som företagets storlek och lönsamhet påverkar hur företag 

finansierar sitt kapital (Titman & Wessels, 1988). Andra faktorer som sägs påverka ett 

företags kapitalstruktur är bransch, tillgångsstruktur, volatilitet i intäkter, tillväxtmöjligheter 

samt skattesköld (Titman & Wessels, 1988; Chen & Hammes, 2005; Frank & Goyal, 2009; 

DeAngelo & Masulis, 1979). Enligt Florinita (2013) har faktorer som styrelsens storlek och 

sammansättning en påverkan på de finansiella beslut som tas. Bertrand och Schoar (2003) 

menar också att ledningens specifika egenskaper har en påverkan på verksamhetsrelaterade 

beslutstaganden i företag.  

 

Som tidigare forskning visat kan VD:ns karaktärsdrag och personliga egenskaper, däribland 

kön, ha en viss påverkan på de finansiella beslut som tas i företaget (Huang & Kisgen, 2013). 

Även styrelsens sammansättning och deras karaktärsdrag har visat sig ha en inverkan på 

företagets beslutsfattande i finansiella frågor. Detta tyder alltså på att både VD:ns 

karaktärsdrag, samt könsfördelningen och sammansättningen i styrelsen kan ha en direkt 

inverkan på företagets kapitalstruktur. Som nämnt i början av denna studie finns det även en 

hel del forskning kring kapitalstruktur och de faktorer som kan påverka kapitalstrukturen. 

Dock tycker vi oss finna ett forskningsgap kring huruvida VD:ns könstillhörighet har en 

inverkan på kapitalstrukturen i svenska onoterade bolag, samtidigt som forskning kring 

sambandet mellan könsfördelningen i styrelsen och dess påverkan på kapitalstrukturen verkar 

saknas i svenska onoterade bolag. I Sverige är antalet onoterade bolag mycket högre än 

antalet noterade bolag och därmed genererar onoterade bolag en mycket större mängd data än 

de noterade bolagen. Genom att fokusera på onoterade bolag kan en större datamängd samlas 

in vilket genererar ett mer statistiskt pålitligt resultat.  

 

En annan skillnad mellan de två bolagstyperna är att noterade bolag kan upplevas ha mer 

press på sig från allmänheten än vad onoterade bolag har. Det förekommer ett mer politiskt 

och medialt fokus på de noterade bolagen vilket leder till att det finns en större press på de 

noterade bolagen att uppnå och bibehålla en jämn könsfördelning i exempelvis 

bolagsstyrelser. De politiska krav på lagstiftning och andra påtryckningar gällande 
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könsfördelning i bolagsstyrelser gäller endast noterade bolag, vilket kan vara en bidragande 

faktor till varför könsfördelningen i bolagsstyrelser skulle kunna se olika ut i de noterade 

bolagen och de onoterade bolagen. Tidigare studier indikerar att kvinnor och män resonerar 

olika vid finansiellt beslutsfattande och därmed väcks intresset att undersöka om skillnad i 

kön och könsfördelning påverkar kapitalstrukturen då kvinnor generellt anses vara mer 

riskaverta än män. Hur företagsledningen väljer att finansiera företaget inkluderar risktagande 

eftersom ledningen bland annat väljer hur mycket skulder företaget ska använda för att 

finansiera sitt kapital. Därmed kommer detta att påverka företagens totala risktagande och 

därmed blir denna studie intressant och relevant för forskningen kring företagsekonomi. 

Baserat på att Sverige är ett av de få länder där denna typ av information finns tillgänglig för 

allmänheten kommer studien baseras på onoterade bolag i Sverige. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida en kvinnlig VD påverkar företagets 

kapitalstruktur, samt om det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och dess 

kapitalstruktur i onoterade bolag. 
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2. Referensram 
I detta kapitel redogörs det för den teoretiska referensramen samt tidigare forskning som 

ligger till grund för denna studie och dess utformning. Den teoretiska referensramen 

beskriver de olika teorierna Modigliani-Miller teoremet, trade-off teorin och pecking-order 

teorin och dess betydelse för det studerade ämnet, samt riskpreferenser. Vidare tas det upp 

tidigare forskning som är relaterat till det undersökande området. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av avsnittet samt en hypotesuppställning som grundas på den tidigare teorin. 

 

2.1 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen redogörs det för den teori som ligger till grund för hur företag 

finansierar sitt kapital samt de modeller som är relaterade till den grundläggande teorin om 

kapitalstruktur. Modigliani-Miller-Teroremet presenteras för att det är utgångspunkten för 

analys av kapitalstruktur och utgör därmed en viktig bakgrund till de två modellerna trade-off 

och pecking-order. Detta presenteras för att få en grundläggande överblick över hur företag 

kan tänka vid finansiering av sitt kapital och dessa två modeller kommer senare i studien att 

sättas i relation till studiens empiri. 

 

2.1.1 Modigliani-Miller-Teoremet 

Det finns flertalet teorier kring kapitalstruktur och hur företag bör resonera kring ämnet, men 

Modigliani-Miller teoremet har blivit en viktig grundpelare till de teorier som finns om 

kapitalstrukturen som har utvecklats från denna grundteori. Modigliani och Millers (1958, 

1963) teori definieras som pionjärarbetet inom kapitalstruktur och grundar sig på en perfekt 

kapitalmarknad där alla har tillgång till samma information om företagen och där skatter, 

konkurskostnader (kostnader som är relaterade till konkurser, som till exempel ersättning till 

förvaltare) och andra avdragsgilla kostnader är borträknade. Modigliani-Miller teoremet 

menar att värdet på företaget är oberoende av hur företaget väljer att finansiera sina tillgångar, 

därav kallas denna teori även för irrelevansteorin. Författarna menar att oavsett hur stor del 

av företagets kapital som är finansierat av exempelvis lån, så kommer det inte att påverka den 

totala kapitalkostnaden för företaget. Denna teori fokuserar på en värld utan skatter, 

transaktionskostnader, konkurskostnader och även att marknadsinformationen når alla vilket 

skulle innebära att alla kan låna kapital till samma ränta. Detta innebär att bolagets värde är 

oberoende av hur det är finansierat eftersom skatter inte existerade på marknaden i denna 

teori. Däremot visade det sig att om skatter tillkommer får det effekter på kapitalkostnaden. 

Författarna förespråkar därför att företag ska finansiera sitt kapital med skuld eftersom detta 
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leder till skattemässiga fördelar i form av lägre skattekostnader som annars hade behövts 

betalats på det egna kapitalet och att bolagets värde ökar i proportion till andelen skulder 

(Modigliani & Miller, 1958;1963).  

 

Vidare hävdar Modigliani och Miller (1958) att företagets finansiella risk kan mätas med 

skuldsättningsgraden. Skuldsättningsgraden är ett finansiellt nyckeltal som används som ett 

mått på bolagets finansiella risk eftersom det mäter relationen mellan skulder och eget kapital. 

En hög skuldsättningsgrad är detsamma som låg soliditet, det vill säga förmågan att betala 

skulder, eftersom en stor del av kapitalet då är finansierat med skulder. Hur företag väljer att 

finansiera sitt kapital speglas i de finansiella beslut som företagen tar. Fama och French 

(2002) menar att det finns två modeller som används när finansiella beslut ska tas. De två 

modellerna är ”trade-off” modellen och ”pecking-order” modellen vilka presenteras närmare 

här nedan. 

 

2.1.2 Trade-off modellen 

En av modellerna som används vid finansiella beslut är trade-off modellen. Trade-off 

modellen har sin utgångspunkt i Modigliani-Miller-teoremet (Myers, 1984), eftersom den 

utgår från antagandet att en ökning i skulder leder till skattemässiga fördelar, men även till 

ökade konkurskostnader. Desto högre andel skulder ett företag besitter, desto mer ökar även 

den finansiella risken för företaget då större andel skulder är relaterat med en större risk för att 

inte kunna betala tillbaka skulderna. 

  

Denna teori utvecklades av Kraus och Litzenberger (1973) och innebär att företag identifierar 

vad som är den optimala skuldsättningsgraden för företaget genom att väga de kostnader och 

de fördelar det finns med att låna mer mot varandra, det vill säga att finansiera större del av 

kapitalet med skulder och därmed öka skuldsättningsgraden. Detta görs på grunderna att 

företagets tillgångar och investeringsplaner hålls konstanta. Enligt trade-off teorin är 

skuldsättningsgraden optimal när fördelen med den ökade skulden endast neutraliserar 

kostnaden för eventuella konkurskostnader (Fama & French, 2002; Myers, 1984). Den 

optimala balansen i ett företags kapitalstruktur nås enligt teorin genom att hitta balansen 

mellan den skattereduktion och de ökade kostnader som en ökning i skuld leder till (Myers, 

1984). Det vill säga att när skattereduktionen och de ökade kostnaderna för eventuell konkurs 

tar ut varandra har företaget hittat den optimala skuldsättningsgraden.  
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2.1.3 Pecking-order modellen 

En annan modell som kan användas vid finansiella beslut är pecking-order modellen. 

Pecking-order modellen utgår ifrån att företag inte har en optimal kapitalstruktur utan menar 

att företag använder skuld för att kunna finansiera lönsamma investeringar när internt 

genererade medel inte räcker till (López & Sogorb, 2008). Enligt pecking-order modellen 

föredrar företag intern finansiering framför extern finansiering på grund av att det finns 

asymmetrisk information i företaget, vilket innebär att ledningen har mer information om 

företaget än vad investerarna har (Myers & Majluf, 1984). Extern finansiering ses som mer 

riskfyllt för investerare och kräver därmed en högre avkastning som blir en högre kostnad för 

företaget, denna kostnad vill ledningen undvika (Frank & Goyal, 2003). Enligt Alves, Couto 

och Francisco (2015) är det informationsasymmetrin som gör att det finns en hierarki i val av 

finansiering hos företag. Bland de olika finansieringskällorna ligger intern finansiering högst 

upp vilket innebär att det är den typ av finansiering företaget främst vill använda. Denna form 

av finansiering är den som skapar minst asymmetrisk information eftersom den ses som minst 

riskfylld och därför borde denna finansieringskälla prioriteras (Alves et al., 2015; Fama & 

French, 2002). Om företag inte kan finansiera investeringar med internt genererade medel bör 

företaget enligt denna teori finansiera dessa med lån från kreditinstitut och därmed skuldsätta 

sig mer. Denna finansieringskälla anses vara mer riskfylld än vad internt genererade medel är, 

men dock inte lika riskfyllt som att finansiera investeringar med aktiekapital. Skuldsättning 

kan ha olika risknivåer där långsiktiga lån anses som mer riskfyllda än kortsiktiga lån, vilket 

beror på att informationskostnaden är högre för de långsiktiga lånen. Informationskostnader är 

de kostnader som uppstår på grund av att informationsasymmetri existerar (Myers & Majluf, 

1984). Den typ av finansieringskälla som är längs ned i hierarkin är finansiering med 

aktiekapital, eftersom detta medför hög risk på grund av hög informationskostnad, vilket 

innebär att denna finansieringskälla är den som prioriteras sist. 

  

Företag ska göra investeringar om nuvärdet är positivt eftersom det höjer värdet på företaget 

även om det innebär att det behöver finansieras med aktiekapital (Myers & Majluf, 1984). 

Enligt Alves et al. (2015) kommer företag inte alltid att göra dessa lönsamma investeringar 

även om det är det bästa för företaget på grund av informationsasymmetrin som finns mellan 

ledningen och investerarna. Ledningen vet mer om företagets framtidsutsikter när det uppstår 

investeringsmöjligheter än vad investerare gör, men kan välja att avstå möjligheterna om 

aktiekapital måste emitteras. Förklaringen till detta är att investerare anser att en nyemission 

är negativt och endast vill acceptera aktiekapitalet om det kan handlas till ett rabatterat pris 
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vilket påverkar beslutet om huruvida investeringen ska genomföras, vilket påverkar värdet på 

företaget. Det är även därför ledningen främst väljer intern finansiering eftersom de alltid kan 

gå vidare med investeringsmöjligheter (Myers & Majluf, 1984; Alves et al., 2015). 

 

Figur 1. Pecking-order-modellen 

Denna figur illustrerar hierarkin som finns mellan de olika finansieringskällorna enligt 

pecking-order modellen. 

 

2.1.4 Riskpreferens 

Ett vedertaget antagande är att kvinnor är mer riskaverta än män (Faccio et al., 2016; Eckel & 

Grossman, 2002; Huang & Kisgen, 2013). Eckel och Grossman (2002) hävdar att det är 

viktigt på ett ekonomiskt plan att veta om kvinnor och män skiljer sig åt i sitt beteende mot 

risk. Författarna menar att om riskbeteendet skiljer sig mellan de två könen kommer det även 

att återspeglas i alla typer av beslutsfattande, som exempelvis i val av yrke eller i 

investeringsbeslut. Därför blir män och kvinnors riskpreferens en viktig faktor vid finansiellt 

beslutsfattande. 

  

Bromiley och Curley (1992) menar att skillnader mellan kön inte ska tolkas som generella 

karaktärsdrag om de är specifika för kontexten, utan kan förklaras utifrån andra aspekter 

såsom hur metoden i studierna har utförts. Meyer och Meyer (2006) styrker detta och påstår 

att riskpreferens skiljer sig mellan personer och är individuellt. Riskpreferens varierar mycket 

mellan olika grupper av beslutsfattare och varierar även med de beslut som fattas. March och 

Shapira (1987) menar att individer uppfattar riskfyllda situationer på olika sätt och hävdar att 

teorier kring risktagande visar att risk och avkastning är positivt korrelerade med varandra, 

vilket innebär att ökad risk även ökar avkastningen. Detta innebär att mer riskaverta individer 
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kommer att offra avkastning mot lägre risk. Fiegenbaum och Thomas (1985) menar att det 

finns teorier kring hur individer liksom företag är riskverta på grund av att de har ett mål 

uppsatt för avkastning. Detta innebär att om avkastningskravet inte är uppfyllt är individen 

risksökande och om avkastningskravet är uppfyllt är individen riskavert, vilket även har visats 

stämma hos ledningen i företag.  

  

Charness och Gneezy (2012) valde att undersöka om det fanns några statistiska skillnader 

mellan kvinnor och män i risktagande. I sin studie har författarna använt sig av flertalet 

olika tester för att se hur kvinnor respektive män väljer att investera sina pengar när det finns 

risk involverat. Resultatet visar att kvinnor investerar betydligt mindre summor och även mer 

sällan än vad män gör när risk är involverat. Därmed resulterade studien i att kvinnor gör färre 

riskfyllda investeringar än män och därför är mer finansiellt riskaverta än män. 

  

Resultat från fältstudier visar också att kvinnor är mer riskaverta än män, däremot är resultat 

från laboratorieexperiment mindre övertygande även om majoriteten överensstämmer med 

fältstudierna menar Eckel och Grossman (2002). Trots detta hävdar författarna att det finns 

tillräckligt med motbevis för att motivera försiktighet i att påstå att kvinnor är mer riskaverta 

än män, då de flesta studier inte tar hänsyn till demografiska faktorer som exempelvis 

kunskap, civilstånd, välstånd och andra demografiska faktorer som kan bidra till skevhet i 

riskaversion mellan personer.  

 

2.2 Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relaterat till denna studie. Inledningsvis 

presenteras de faktorer som kan ha en påverkan på kapitalstrukturen för att sedan övergå till 

hur företagets VD samt styrelse kan påverka kapitalstrukturen och hur detta påverkas av 

huruvida företagets VD är kvinna eller inte och hur stor andel av styrelsen som består av 

kvinnor. Denna tidigare forskning sätts senare i relation till studiens empiri. 

 

2.2.1 Faktorer som påverkar kapitalstrukturen 

Ett företags kapitalstruktur influeras av ett antal olika faktorer, både externa och interna. 

Dessa faktorer brukar kallas för kapitalstrukturens determinanter. De interna faktorerna är 

något som ledningen i bolaget kan kontrollera och påverka, samtidigt som de externa 

faktorerna är något som oftast inte går att direkt påverka (Mokhova & Zinecker, 2014). De 
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faktorer som har en signifikant påverkan på ett bolags kapitalstruktur är lönsamhet, företagets 

storlek, rörelserisk, bransch och företagets ålder. 

 

Lönsamhet 

Titman och Wessels (1988) menar att föregående års lönsamhet bör vara en viktig faktor för 

företagets kapitalstruktur, oavsett om företaget föredrar att öka sitt kapital via kvarhållen vinst 

eller från nya lån. Som tidigare nämnt hävdar pecking-order teorin att företagen föredrar 

intern finansiering över extern finansiering. Mazur (2007) menar att tillgängligheten av dessa 

interna medel kan mätas med hjälp av variabeln lönsamhet. Om pecking-order teorin stämmer 

bör lönsamheten vara negativt korrelerad med kapitalstrukturen. Även Serghiescu och 

Văidean (2014) hävdar att pecking-order teorin förutsäger en negativ korrelation mellan 

företagets lönsamhet och deras skuldsättning baserat på att de främst vänder sig mot interna 

finansieringsmöjligheter, som exempelvis vinsten. 

  

Trade-off teorin menar dock att företag väljer att ha mer skulder för att uppnå attraktiva 

skattesköldar, det vill säga att de mer lönsamma företagen innebär en högre inkomst som kan 

undantas från skatter, vilket medför ett positivt förhållande mellan lönsamhet och 

skuldsättning (Mazur, 2007; Serghiescu & Văidean, 2014). Trots detta visar de flesta 

empiriska studier på en negativ korrelation mellan lönsamhet och kapitalstruktur.       

  

 

Storlek på företag 

Företagets storlek är en annan faktor som kan påverka kapitalstrukturens utformning. En 

anledning till detta menar Titman och Wessels (1988) kan vara att relativt stora företag 

tenderar att vara mer diversifierade och mindre benägna att gå i konkurs. Större företag bör 

även vara mer skuldsatta, vilket betyder att företaget har större andel skulder än eget kapital. 

En förklaring till detta kan vara att mindre företag i allmänhet betalar mycket mer för att 

emittera nytt eget kapital än vad stora företag gör. Även de långfristiga skulderna är generellt 

dyrare för små företag än för de stora. Frank och Goyal (2009) menar att större och mer 

diversifierade företag genererar en lägre risk att inte kunna betala tillbaka på sina lån, vilket 

kan vara en förklaring till varför större företag får låna till ett billigare pris. Även Myers 

(2003) styrker att ett företags kapitalstruktur påverkas av storleken på företaget. Stora företag 

har lägre kreditrisk än små företag, vilket leder till lägre risk för att gå i konkurs och därmed 
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även eventuella konkurskostnader. Därför kan de större företagen vara högre belånade till en 

lägre kostnad, vilket sedan resulterar i en högre optimal skuldsättningsgrad. 

 

Rörelserisk 

Mazur (2007) hävdar att pecking-order teorin förutspår att företag med hög rörelserisk, det 

vill säga hög volatilitet i finansiella resultat, försöker att spara pengar under de år med bra 

finansiella resultat för att undvika underinvesteringar i framtiden. Mazur (2007) och Titman 

och Wessels (1988) menar att standardavvikelsen i den procentuella förändringen på 

rörelseresultatet är det mest använda måttet för att mäta rörelserisken. Rörelserisken och 

finansiella risken utgör tillsammans företagets totala risk. Dessa har en negativ korrelation 

med varandra eftersom företag inte kan ha hög risk på alla områden. Om ett företag har låg 

rörelserisk har de en högre finansiell risk och vice versa. 

 

Bransch 

Enligt Frank och Goyal (2009) och Titman och Wessels (1988) varierar skuldsättningsgraden 

mellan olika branscher och olika typer av företag, vilket författarna menar kan bero på att 

olika branscher kan använda sig av olika modeller eller har olika riktmärken vid beslut om 

skuldsättningen. De menar att det är välkänt att företagens kapitalstruktur påverkas av 

branschtillhörighet och därför blir det viktigt att ta hänsyn till denna variabel. Även Öztekin 

(2015) hävdar att bransch har en stor inverkan på kapitalstrukturen eftersom de materiella 

tillgångarna ofta ser olika ut i olika branscher samt att de genomsnittliga hävstångsnivåerna är 

olika för de olika branscherna. Enligt Öztekin (2015) är de företag som verkar i en bransch 

med hög genomsnittlig hävstångsnivå och som har högre andel materiella tillgångar, mer 

benägna att ha en högre skuldsättningsgrad än de som verkar i en bransch med låg 

genomsnittlig hävstångsnivå och har en mindre andel materiella tillgångar. 

 

Företagets ålder 

Hur länge företaget har funnits, företagets ålder, kan också vara en faktor som påverkar 

skuldsättningsgraden i företaget. Om företaget är äldre och har funnits ett tag på marknaden 

bör de vara mer stabila och hunnit skaffa mer tillgångar. Nystartade företag kan också anses 

som mer riskfyllda då de inte har lika mycket att förlora som de väletablerade företagen. 

 



	 13	

2.2.2 VD:ns påverkan på kapitalstrukturen  

Frank och Goyal (2007) menar att skillnader hos VD:s kan leda till en variation i 

skuldsättningen hos företag. Företag som erbjuder högre löneförmåner till de högsta cheferna 

i företaget, justerar skuldsättningen för att uppnå mål snabbare. Däremot hävdar författarna att 

de personliga karaktärsdragen hos VD:n inte är relaterade till företagens beslut gällande 

skuldsättningsgraden. Baserat på en undersökning menar Frank och Goyal (2007) att det 

personliga karaktärsdraget som påverkar skuldsättningsgraden mest är hur länge VD:n har 

haft sitt uppdrag, det vill säga hur länge VD:n har haft sin nuvarande position. 

Undersökningen resulterade i att desto längre VD:n har varit ansvarig på företaget, desto lägre 

skuldsättningsgrad. Däremot om VD:n har jobbat på flera andra företag tidigare, har en MBA-

examen eller en juristexamen tenderar företaget att ha en högre skuldsättningsgrad. Studien 

visade också att skuldsättningsgraden möjligen påverkas av ekonomichefen och inte VD:n, 

men eftersom dessa två positioner är starkt korrelerade till varandra kopplas denna roll till 

VD:n. 

 

Graham et al. (2013) hävdar att de verkställande direktörerna är dominerande i beslutsfattande 

som gäller finansiella företagsbeslut. VD:ns egenskaper kan anses viktiga när det kommer till 

fusioner och förvärv då psykologiska egenskaper som riskaversion och optimism mot 

företagspolitik kan länkas till kapitalstrukturen i företaget. Exempelvis gör mer risktoleranta 

VD:s fler förvärv och de mer optimistiska VD:erna tillämpar mer kortfristiga skulder. Enligt 

Faccio et al. (2016) bör chefer välja investeringar utifrån målet att maximera företagets 

marknadsvärde under perfekta kapitalmarknaderna. De traditionella teorierna inom finans 

indikerar att byrå- och asymmetrisk information är faktorer där beslutsfattarens preferenser 

eller egenskaper kan spela roll i bolagets val av investeringar.  Däremot menar Faccio et al. 

(2016) att VD:ns preferenser eller personliga egenskaper och karaktärsdrag, inkluderat kön, 

inte ska spela någon roll i valet av finansiering och investeringar. 

 

2.2.3 Kvinnlig VD:s påverkan på kapitalstrukturen  

Claes (1999) menar att kvinnor erhåller mer feminina egenskaper. Sådana egenskaper kan 

vara relationsbyggande och lagarbete, vilket värderas högre i en mer samarbetande och 

kreativ organisationsledning.  Enligt Faccio et al. (2016) har företag som drivs av en kvinnlig 

VD lägre skuldsättningsgrad, lägre volatila intäkter och en högre chans att överleva, än 

liknande företag som drivs av en manlig VD. Författarna baserar detta på resultat från deras 

egen studie som resulterade i att skuldsättningsgraden var betydligt lägre bland de företag 
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som drevs av en kvinnlig VD. Därför menar författarna att de företagen även tar mindre 

finansiell risk än de företag som drivs av en manlig VD. 

 

Enligt Huang och Kisgen (2013) är skillnader i beteende hos könen ett ämne som studerats 

omfattande, dock inte inom området företagsekonomi. Därför undersökte författarna 

heterogenitet i ledningen genom den personliga egenskapen kön hos chefer. Studien fokuserar 

på huruvida VD:ns könstillhörighet har en signifikant inverkan på företagens beslutsfattande. 

Resultatet indikerade på att kvinnor tar andra finansiella beslut och andra investeringsbeslut 

som är företagsrelaterade än vad män tar, då kvinnliga chefer är mindre benägna att göra 

förvärv och även mindre benägna att utge skuld än manliga chefer. Huang och Kisgen (2013) 

menar att tidigare forskning har visat att män är mer självsäkra än kvinnor, vilket även deras 

studie styrker med empiriska bevis. Dessa empiriska bevis hävdar bland annat att män ger 

snävare resultatprognoser och är mindre benägna att se över olika alternativ i ett tidigt stadie. 

De menar även att andra förklaringar som kvinnlig riskaversion överensstämmer med en del 

av resultaten. Adams och Funk (2012) menar dock att studier som visar att kvinnor är mer 

riskaverta än män har gjorts på den generella populationen och att detta inte behöver stämma 

överens med kvinnor i högre positioner. Det innebär att kvinnor som söker sig till dessa 

positioner inte behöver agera annorlunda från männen eftersom de söker sig till 

tävlingsinriktade miljöer och att kvinnor påverkas av en miljö med fler män och därmed 

anpassar sig till situationen och därmed försvinner skillnaderna mellan kön.  

 

2.2.4 Styrelsens påverkan på kapitalstrukturen  

Styrelsen blir en viktig del i beslutandet av kapitalstrukturen i företag (Campbell & Vera, 

2008; Alves et al., 2015; Jiraporn, Kim, Kim & Kitsabunnarat, 2012). Enligt Campbell och 

Vera (2008) är styrelsen viktig på grund av den övervakningsroll de har på företaget. Alves et 

al. (2015) menar att sammansättningen av medlemmarna har en inverkan på effektiviteten hos 

styrelsen. Andra faktorer såsom hur kvalificerad medlemmarna är, tidigare erfarenhet av 

styrelsearbete och hur stor andel de äger i företaget påverkar också hur effektiv en styrelse är. 

Guest (2009) menar dock att en för stor styrelse blir ineffektivt och att det finns en negativ 

relation mellan styrelsens storlek och företagsprestation. Storleken på styrelsen har en 

inverkan på företagets prestation på grund av att kommunikationsproblem kan uppstå desto 

större styrelsen blir och styrelsen får svårt att kontrollera ledningen, vilket i sin tur leder till 

principal-agent problem som innebär problem mellan ledningen och investerarna på grund av 

intressekonflikter och moraliska risker (Eisenberg, Sundgren & Wells, 1998). 
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Styrelsen finns för att minska principal-agent problem som kan uppstå eftersom studier har 

visat att VD:n inte alltid har ägarnas preferenser i åtanke vid finansiellt beslutsfattande. 

Exempelvis kan VD:n välja att finansiera företaget med mer eller mindre skulder än vad 

ägarna föredrar för att uppnå egna privata mål inom företagande och då inte ta hänsyn till 

ägarnas preferenser kring skuldsättningen i företaget (Jiraporn et al., 2012). Om styrelsen 

lyckas minska informationsasymmetrin leder det till att företaget kan finansieras mer av 

extern finansiering vilket anses som mer riskfyllt, däribland långsiktiga lån. Därmed menar 

Alves et al. (2015) att styrelsen kan vara en viktig faktor att ta hänsyn till vid analysering av 

kapitalstrukturen eftersom sammansättningen av styrelsen kan leda till en minskning i 

informationsasymmetrin. 

 

Studier visar att en bra styrelse är effektiv och har en stor inverkan på företagsbeslut, som 

exempelvis struktureringen i företaget. Skuldsättningsgraden ser ofta olika ut beroende på hur 

sammansättningen i styrelsen ser ut (Jiraporn et al., 2012). Harford, Li och Zhao (2007) 

menar att styrelsen har makt över kapitalstrukturen då de påverkar skuldsättningsgraden 

eftersom styrelsen kan styra över vilka typer av skulder företaget ska använda sig av. 

Författarna hävdar även att en stark styrelse tvingar företaget att ta på sig mer kortsiktiga 

skulder eftersom det är mindre riskfyllt. Eftersom studier visar att sammansättningen i 

styrelsen är viktig, blir även en könsdiversifierad styrelse viktig då män och kvinnor skiljer 

sig åt i sina preferenser och därmed bör mer könsdiversifierade styrelser uppträda annorlunda. 

Det kan även bli lättare för företag att ta lån samt att kostnaderna för att ta lån minskar om 

styrelsen är diversifierad, erfarna och självständiga (Fields, Fraser & Subrahmanyam, 2012). 

En könsdiversifierad styrelse blir även mer hållbar på lång sikt (Adams & Funk, 2012).  

 

2.2.5 Kvinnor i styrelsens påverkan på kapitalstrukturen 

Att kvinnliga styrelsemedlemmar skiljer sig från manliga styrelsemedlemmar hävdar flertalet 

författare. Adams och Ferreira (2009) menar att kvinnliga styrelsemedlemmar medför både 

positiva och negativa effekter för företaget. Enligt författarna har de kvinnliga medlemmarna 

bättre närvaro än de manliga medlemmarna vilket är något positivt. Även kvotering har en 

positiv effekt på prestation i företag med en svag bolagsstyrelse men en negativ effekt när 

företaget har en stark bolagsstyrelse då aktieägarvärdet försämras. Detta kan vara 

konsekvenser av att kvinnliga medlemmar tar sig an en övervakningsposition. Mer generellt 

visar resultatet att kvinnor i styrelser har en positiv inverkan på styrelsens insats (Adams & 
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Ferreira, 2009). Campbell och Vera (2009) har genomfört en studie om hur marknaden 

reagerar på tillkännagivandet om att kvinnor väljs in i styrelsen. Studien resulterade i att 

kvinnor i styrelser har en signifikant positiv effekt på företagets värde på lång sikt. Denna 

studie gjordes på börsnoterade bolag och resulterade i en positiv effekt på kort sikt på 

aktiepriset, samt ledde till en minskad skuldsättning. 

 

Enligt Virtanen (2012) är både kvinnor och män som sitter i företagsstyrelser ganska likartade 

när det gäller personliga egenskaper, som familjestatus och utbildningsbakgrund. 

Den stora skillnaden är att de kvinnliga styrelseledamöterna generellt sett är yngre än de 

manliga motsvarigheterna samt att kvinnor antar mer aktiva roller i styrelser och ser större 

glädje i att ha och använda makt än män. Därför menar Virtanen (2012) att ju större andelen 

kvinnor i styrelsen, desto mer effektiv styrelse. Alves et al. (2015) hävdar att en effektiv 

styrelse leder till en minskning i informationsasymmetrin, vilket i sin tur påverkar hur företag 

finansierar sig och därmed påverkar skuldsättningen. 

 

En könsdiversifierad styrelse bidrar till ett högre värde på företaget och Carter, Simkins och 

Simpson (2003) menar att det inte behöver bero på just de kvinnliga styrelsemedlemmarna 

utan fokus ska ligga på att hitta rätt balans mellan kvinnor och män i styrelsen. Adams och 

Funk (2012) menar att de teorier som finns gällande att kvinnor i styrelser bidrar till mer 

riskaverta beslut behöver inte stämma i verkligheten även om kvinnor i allmänhet tar mindre 

risk. Detta då det inte finns några empiriska bevis som säger att kvinnor agerar likadant i en 

styrelse som de gör privat.  

 

2.3 Sammanfattning och motivering av hypoteser 
Den verkställande direktören är den är främsta beslutsfattaren i företagen. Skillnaderna i 

egenskaper hos VD kan ge upphov till skillnader i skuldsättningsgrad hos företag. Huruvida 

riskpreferenser skiljer sig mellan könen är ett omdiskuterat ämne där stor del av forskningen 

hävdar att kvinnor är mer riskaverta än män i beslutsfattande, mer specifikt när det gäller 

finansiella företagsbeslut (Huang & Kisgen, 2013; Charness & Gneezy, 2012; Frank & Goyal, 

2007). Vilket har visats i resultaten från studierna genom att kvinnliga VD:s har lägre 

skuldsättningsgrad, mindre volatila intäkter och en större chans till fortsatt företagande. 

Dock menar vissa andra forskare (Faccio et al., 2016) att VD:ns personliga egenskaper och 

preferenser, däribland kön, inte ska ha någon påverkan på hur valet av finansiering. Det råder 

alltså delade meningar kring huruvida könstillhörighet har någon koppling till finansiella 
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beslut och därmed väcks intresset att undersöka sambandet mellan en kvinnlig VD och 

företagets kapitalstruktur, vilket görs via skuldsättningsgraden. Hypotesen blir därmed: 

  

H0: Det finns inget samband mellan kvinnlig VD och skuldsättningsgraden i svenska 

onoterade bolag. 

 H1: Det finns ett samband mellan kvinnlig VD och skuldsättningsgraden i svenska onoterade 

bolag. 

 

Att styrelsen har en inverkan på kapitalstrukturen är det flertalet studier som styrker 

(Campbell & Vera, 2008; Alves et al., 2015; Jiraporn et al., 2012), då styrelser har en tendens 

att styra företaget mot mer kortsiktiga skulder och därmed öka skuldsättningsgraden. 

Eftersom styrelsesammansättningen har visat sig vara viktig i företagssammanhang, blir 

därmed en könsdiversifierad styrelse viktig. Huang och Kisgen (2013) hävdar i sin studie att 

andelen kvinnor i styrelser har en inverkan på företagets finansiella risk, då resultatet visar att 

den finansiella risken minskar med större andel kvinnliga styrelseledamöter. Även Virtanen 

(2012) menar att sammansättningen i styrelsen har en inverkan på företaget då en större andel 

kvinnor leder till större effektivitet i företaget. Eftersom Sverige är ett land där kvinnor och 

män har samma rättigheter bör könsskillnader inte vara ett markant problem, trots detta är 

kvinnor fortsatt underrepresenterade i styrelser, varpå det blir intressant att undersöka dessa 

könsskillnader och huruvida det finns en koppling till skuldsättningsgraden. Den andra 

hypotesen blir därmed: 

 

H0: Det finns inget samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och skuldsättningsgraden i 

svenska onoterade bolag. 

H2: Det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och skuldsättningsgraden i 

svenska onoterade bolag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 18	

3. Metod 
I detta kapitel görs en djupare beskrivning av de metodval och forskningsprocesser som 

ligger till grund för studiens utförande. Därefter görs en beskrivning av studiens 

datainsamling och de urval som har tillämpats, samt hur operationaliseringen av begrepp har 

tillämpats. Sedan görs en djupare beskrivning av de analysmetoder som studien 

tillhandahåller och huruvida studien uppfyller de efterfrågade kvalitetskriterierna. 

Avslutningsvis görs en reflektion över studiens valda metod och de källor som används i 

studien utifrån ett kritiskt förhållningssätt. 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Denna studie har ett positivistiskt synsätt då inriktningen är det företagsekonomiska ämnet 

finansiering. Positivismen hör till den moderna vetenskapliga utvecklingen och inspirerades 

från utvecklingen inom matematisk logik. Kvantifierbarhet är något som eftersöks i resultaten 

och tillsammans med mätbara variabler är detta vad som kännetecknar positivismen. Studien 

undersöker sambandet mellan en kvinnlig VD och kapitalstrukturen genom en kvantitativ 

metod vilket är utmärkande för positivismen. Inom positivismen blir även operationalisering 

av begrepp viktigt då positivismen vill förtydliga och precisera de teoretiska begreppen till 

variabler som kan hanteras och mätas, det vill säga göra materiella ting mätbara (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013).  

 

Studien byggs upp utifrån hypoteser då olika begrepp ställs i relation till varandra. Utifrån 

detta kan sedan hypotesen falsifieras eller verifieras. En deduktiv linje följs då slutsatser dras 

utifrån enskilda företeelser (Olsson & Sörensen, 2011). Denna typ av linje som forskningen 

följer kallas ofta för hypotetisk-deduktiv metod då den utgår från hypoteser som sedan härleds 

av konsekvenser som gäller för att hypotesen ska vara sann. Dessa konsekvenser testas och 

leder fram till en slutsats som talar om huruvida hypotesen är falsk eller om konsekvenserna 

existerar (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

 

3.2 Metodval 
 

3.2.1 Forskningsdesign 

För att uppnå syftet med denna studie tillämpas tvärsnittsdesign, som innebär att data kommer 

att samlas in från mer än ett fall vid en viss tidpunkt (Djurfeldt & Barmark, 2015). Detta görs 
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för att få fram kvantifierbara data med koppling till fler än en variabel och i denna studie 

används ett flertal variabler. Vi kan med denna metod endast studera en relation mellan 

variablerna då informationen samlas in från samma tidpunkt vilket minskar chansen för 

manipulation. Om en koppling mellan dessa variabler hittas med tvärsnittsdesign innebär det 

inte att det finns ett kausalt samband. Vi kan endast säga att det finns en koppling mellan 

dem, dock är det inte omöjligt att denna studie kan dra kausala slutsatser (Bryman & Bell, 

2013).  

 

3.2.2 Forskningsstrategi 

Studien tillämpar en kvantitativ metod. Genom den valda metoden samlas numeriska data in 

från årsredovisningar, vilket Patel och Davidson (2011) menar är en datainsamling av 

kvantitativ karaktär. Genom denna datainsamling tilldelas numeriska värden till det objekt 

som studeras. Den kvantitativa metoden stärks även genom att studien har ett deduktivt 

synsätt mellan teori och praktisk forskning där vikten läggs vid teoriprövning. En kvantitativ 

undersökning kännetecknas även av användningen av begrepp som är mätbara och sedan 

delas dessa begrepp upp i beroende och oberoende variabler. Mätningar har ett antal fördelar 

för en kvantitativ studie. Dessa fördelar är bland annat att vi kan skilja människor åt i olika 

typer av kategorier samt att det är ett konsekvent verktyg som ger mer exakta skattningar eller 

beräkningar på relationen mellan begrepp (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vid användning av begrepp är det viktigt att tänka på att de uppfyller flera olika dimensioner 

och kvalitetskriterier, bland annat reliabilitet och validitet. Dessa begrepp har en stark 

koppling till varandra och om det inte uppnår reliabilitet kan den inte heller uppnå validitet 

(Bryman & Bell, 2013). Kausalitet är även av stor vikt när det kommer till kvantitativa 

studier. Kausalitet beskriver något samtidigt som det ger en förklaring till hur detta kommer 

sig. Även om det finns ett statistiskt samband kan det finnas andra variabler kan vara 

inblandade (Djurfeldt & Barmark, 2015). För att uppnå detta i vår studie kan vi inte endast 

beskriva huruvida det finns en relation mellan kvinnliga VD:s och kapitalstrukturen och hur 

dessa påverkar varandra, utan vi vill även förklara de grundande orsakerna till detta.  

 

Studien tillämpar en multivariat analys. Multivariat analys innebär att det finns en beroende 

variabel och flera orsaksvariabler. Det är svårt att förklara att skuldsättningsgraden endast 

påverkas av en kvinnlig VD eller kvinnor i styrelser utan att ifrågasätta ifall andra faktorer 
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kan ha en bidragande effekt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).  

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Studien grundas kumulativt, vilket innebär att den grundas på tidigare forskning kring ämnet. 

Studien utgår från finansiell information från årsredovisningar som inhämtas från databasen 

Retriever, vilket beskrivs mer ingående i kapitel 3.4. Den inhämtade datan bearbetas i excel 

där en rensning av forskningspopulationen görs för att få bort de företag som kan bidra till 

missvisande resultat. Studiens oberoende, beroende samt kontrollvariabler testas sedan i 

Pearson’s korrelationstest, Spearman’s rho samt i två regressionsanalyser vilket görs i 

statistikprogrammet SPSS. Detta görs för att få fram information kring sambanden mellan 

variablerna. Slutligen görs en analys och diskussion av den inhämtade empirin. 

 

3.4 Datainsamling  
Enligt Johnston (2014) finns det två grundläggande metoder för att samla in data till 

forskning. Den första är primär datainsamling, vilket är när data som inhämtas sedan tolkas av 

forskaren själv. Den andra metoden kallas sekundär datainsamling, vilket är när data inhämtas 

utan någon egen tolkning av data. Denna studie behandlar endast sekundärdata, då Johnston 

(2014) menar att sekundärdata är analysering av den data som någon annan samlat in. 

Eftersom denna studie hämtar all information från databasen Retriever tillämpas endast 

sekundärdata. Studien inhämtar även annan sekundärdata från annan litteratur och 

vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklar som återfinns i denna studie hämtas in via 

databaserna Google Scholar och Academic Search Elite, där sökorden främst har varit 

“capital structure”, “gender”, “leverage”, “board diversity”, “riskavert” och “CEO”. Data 

samlas även in från årsredovisningar för bokslutsåren 2012 - 2017, med hjälp av databasen 

Retriever. Endast nyckeltalet omsättning används för alla åren 2012 – 2017 för att kunna få ut 

en procentuell förändring medan resterande nyckeltal endast analyseras för året 2017. 

Samtliga onoterade bolag väljs ut och sammanställs i ett excel-dokument. Excel-dokumentet 

korrigeras utifrån urval och bortfall. Det sista steget i datainsamlingen är att analysera den 

inhämtade informationen i statistikprogrammet SPSS, vilket genomförs i denna studie. 

 

Denna studie bestämmer de verkställande direktörerna och styrelseledamöternas 

könstillhörighet baserat på personens näst sista siffra i personnumret. Detta för att det inte ska 

bli några frågetecken kring exempelvis namn (som kan vara samma för kvinnor och män eller 

som det kan vara svårt att avgöra kön på), och för att få ett rättvisande och generaliserbart 
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resultat. I Sverige bestäms könstillhörigheten utifrån den tredje siffran i de personliga fyra 

sista siffrorna i personnumret. Om denna tredje siffra är udda är personen en man, om denna 

siffra är jämn är personen en kvinna. 

 

3.5 Population, urval, bortfall 
Enligt Djurfeldt et al. (2010) består en population av samtliga enheter som urvalet baseras på. 

Populationen i denna studie är samtliga onoterade företag i Sverige, då det är denna grupp 

som studien baserar sitt urval på. Urval är den del av populationen som väljs ut för att studera 

(Djurfeldt et al., 2010). Urvalet i denna studie består av alla onoterade bolag i Sverige, oavsett 

bransch. En begränsning görs på en omsättning på mellan fem miljoner och 100 miljoner per 

år vilket ger ett urval på 90 561 företag. Detta urval görs baserat på att vi vill ta bort de minsta 

företagen då dessa troligen kommer ge oss ett missvisande resultat, men även för att de 

företag som omsätter mellan 5-100 miljoner kronor per år antagligen är mer etablerade 

företag som funnits på marknaden några år. För dessa företag blir styrelsen viktigare och 

därmed bör det ligga mer tanke bakom styrelsen samt mer strategiskt tänkande. Detta urval 

minskar vår totala datainsamling, men baserat på att urvalet ändå uppgår till ett stort antal 

företag anser vi att detta urval är tillräckligt stort. Enligt Bryman och Bell (2017) ökar 

precisionen i stickprovet om stickprovets storlek ökar. För att behålla urvalet så stort som 

möjligt förekommer ingen begränsning till bransch eller dylikt. Studiens urval görs till två 

excel-dokument. Det första dokumentet används till att ta ut det slutliga urvalet för den 

oberoende variabeln kvinnlig VD och det andra dokumentet används för att få fram det 

slutliga urvalet baserat på den oberoende variabeln andel kvinnor i styrelser. Båda 

dokumenten utgår efter urvalet på en omsättning mellan 5-100 miljoner och börjar därmed på 

90 561 företag.  

 

Bortfall är en felkälla som inte rör själva urvalsprocessen och som uppstår då individerna 

väljs ut (Bryman & Bell, 2017). Studien har ett flertal bortfall som exkluderas ur urvalet för 

de två olika datainsamlingarna, vilket kommer att staplas upp här nedan i två delar, en för 

VD-dokumentet och en för styrelse-dokumentet. 

 

Bortfall VD 

● Första bortfallet är de företag som inte har någon VD eller extern VD, vilket uppgår 

till 58 880 företag i studien. Därmed tas dessa bort och 31 681 företag blir kvar. 	
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● Andra bortfallet är de företag som inte är inlagd på någon bransch. Dessa uppgår till 

131 företag och tas bort, vilket gör att 31 550 företag återstår. 	

● Tredje bortfallet är de företag som har 0 samt “streck” i omsättningen under något av 

åren 2012-2017, vilket uppgår till 709 respektive 6 006 företag. Kvar blir 24 835 

företag.	

● Det fjärde och sista bortfallet är de företag som har en VD som inte har ett svenskt 

personnummer. De VD som har siffrorna “0000” som fyra sista siffror i personnumret 

söks upp och tas bort då studien inte kan tillämpa någon könstillhörighet på dessa då 

studien baserar könstillhörighet utifrån den näst sista siffran i personnumret. Den 

slutliga datainsamlingen för VD-dokumentet blir därmed 24 206 företag.	

 

Bortfall styrelse 

● Första bortfallet är de företag som varken hade någon styrelseledamot eller 

styrelsesuppleant. Dessa uppgick till 244 företag, och 90 317 företag återstår.	

● Andra bortfallet är de företag som inte är inlagd på någon bransch. Dessa uppgår till 

611 företag och tas bort, vilket gör att 89 706 företag återstår.	

● Tredje bortfallet är de företag som har 0 samt “streck” i omsättningen under något av 

åren 2012-2017, vilket uppgår till 2 137 respektive 17 942 företag. Kvar blir sedan 69 

627 företag.	

● Det fjärde bortfallet är de företag som har någon styrelsemedlem med siffrorna “0000” 

som de fyra sista siffrorna i personnumret. Därmed tas 4 249 företag bort och 65 377 

företag kvarstår i styrelse-dokumentet. 	

 

De första bortfallen i båda dokumenten handlar om att de företag som inte har någon VD 

respektive inga styrelseledamöter/styrelsesuppleanter tas bort. Dessa företag tas bort baserat 

på att studien undersöker samband mellan kvinnlig VD och kapitalstruktur samt andel kvinnor 

i styrelser och kapitalstruktur. Om företaget inte har någon VD eller styrelse är de inte heller 

relevanta för studien. De andra bortfallen är de företag som inte har någon bransch inlagt. 

Dessa företag tas bort baserat på att studiens urval delas upp i bransch. Om bransch inte finns 

registrerat blir dessa inte relevanta. De tredje bortfallen i studien är de företag som har 0 eller 

streck i omsättning i excel. Dessa företag tas bort baserat på att en av studiens 

kontrollvariabler är rörelserisk, vilket mäts via standardavvikelsen i omsättningen åren 2012-

2017. Om ett företag har noll alternativt streck i omsättningen något av dessa år blir måttet på 

rörelserisken datafel i excel och därför plockas dessa företag bort. De fjärde och sista 
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bortfallen är de företag som har en VD respektive styrelsemedlemmar som inte har svenskt 

personnummer. De företag som har en utländsk VD eller utländska styrelsemedlemmar och 

därmed inte har något svenskt personnummer är exkluderade, då det inte går att avgöra könet 

utifrån personnumret vilket försvårar tillämpningen av kön på dessa personer. Därför görs 

valet att selektera bort de företag där detta förekommer för att få ett så representativt och 

generaliserbart resultat som möjligt, där risk för fel tillämpning av kön inte kan uppstå. 

 

3.6 Operationalisering 
Operationalisering innefattar en utformning av olika begrepp som forskaren är intresserad av. 

Begreppet används för att beskriva de tillvägagångssätt som används för att bryta ner 

kunskapsintresset till något mätbart. En operationalisering görs när man översätter det 

teoretiska begreppet till hur det ska mätas (Patel & Davidson, 2011), det vill säga att ett 

teoretiskt begrepp byts ut mot ett numeriskt värde för att kunna använda det i statistiska 

bearbetnings- och analysmetoder. 

 

3.6.1 Mätning av den beroende variabeln kapitalstruktur 

Sambandet mellan beroende och oberoende variabler kan förklaras som att den ena påverkar 

den andra (Djurfeldt & Barmark, 2015). I denna studie är den beroende variabeln 

kapitalstruktur. Kapitalstrukturen kan mätas med hjälp av olika mått men denna studie 

använder skuldsättningsgraden som mått på kapitalstruktur. Flera studier hävdar att 

skuldsättningsgraden skiljer sig mellan män och kvinnor och därför blir detta ett relevant sätt 

att mäta kapitalstrukturen på (Faccio et al., 2016; Campbell & Vera, 2009). 

Skuldsättningsgraden är ett mått på finansiell risk vilket i sin tur har en påverkan på 

kapitalstrukturen. Om skuldsättningsgraden är mindre än 1 är det egna kapitalet större än 

skulderna och om skuldsättningsgraden är större än 1 innebär det att skulderna är större än det 

egna kapitalet. I detta mått från retriever ingår både kortfristiga och långfristiga skulder. 

 

Skuldsättningsgrad = Totala skulder/eget kapital 

 

3.6.2 Mätning av oberoende variabler 

Denna studie tillämpar två oberoende variabler, kvinnlig VD och andel kvinnor i styrelsen. 

Den första oberoende variabeln, kvinnlig VD, är en så kallad dummyvariabel. En 

dummyvariabel uppstår vid kvantifiering av en kvalitativ variabel genom att variabeln endast 
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kan anta värdet 1 eller 0 (Andersson, Jorner & Ågren, 2007), där 1 betyder att den 

verkställande direktören är en kvinna medan 0 betyder att den verkställande direktören inte är 

en kvinna (och är då en man). Variabeln antar alltså värdena ja eller nej, på huruvida den 

verkställande direktören är en kvinna eller inte. Kleinbaum, Kupper, Nizam och Muller 

(2008) beskriver denna typ av variabel som en dikotom variabel, vilket innebär att variabelns 

data enbart har två kategorier, ja eller nej. 

 

Den andra oberoende variabeln, andel kvinnor i styrelsen, mäts genom att räkna ut den 

procentuella andelen kvinnliga styrelseledamöter i styrelsen. Denna variabel representerar 

därmed könsfördelningen i styrelsen, där fokus är på den kvinnliga representationen. 

Variabeln beräknas genom att dividera antalet kvinnliga styrelseledamöter med det totala 

antalet styrelseledamöter. Kleinbaum et al. (2008) beskriver denna variabel som en 

kvotvariabel, vilket innebär att en kvot kommer genereras som representerar den kvinnliga 

andelen. 

 

Andelen kvinnor i styrelsen = antal kvinnliga styrelseledamöter / totala antalet 

styrelseledamöter 

 

3.6.3 Mätning av kontrollvariabler 

Denna studie tillämpar fem olika kontrollvariabler. Kontrollvariabler används för att kunna 

utesluta att ett samband resulterar i ett spuriöst samband, dvs att det finns ett samband mellan 

två variabler men att detta samband egentligen grundar sig i en tredje variabel (Sundell, 

2012). Denna studie använder sig av de fem kontrollvariablerna; bransch, lönsamhet, 

företagets storlek, rörelserisk samt ålder på företaget. Detta för att kunna utesluta att ett 

eventuellt samband beror på någon av dessa variabler. 

 

Bransch 

Studien använder bransch som en kontrollvariabel eftersom det har en inverkan på hur mycket 

tillgångar företagen har (Titman & Wessels, 1988). Vissa branscher har olika behov av 

tillgångar och därför blir detta en viktig faktor för kapitalstrukturen. Studien använder 13 

olika branscher, vilket innebär att vissa liknande branscher läggs ihop för att vi ska kunna få 

fram ett relevant resultat. Dessa olika branscher omvandlas till dummyvariabler vilket innebär 

att när ett företag tillhör en viss bransch antar företaget värdet 1 och sedan 0 vid resterande 

branscher. 
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Kontrollvariabel - Bransch: Media och Kultur 

Kontrollvariabel - Bransch: Konsulttjänster 

Kontrollvariabel - Bransch: Transport och reparation 

Kontrollvariabel - Bransch: Industri 

Kontrollvariabel - Bransch: Finans 

Kontrollvariabel - Bransch: Handel 

Kontrollvariabel - Bransch: Hotell och turism  

Kontrollvariabel - Bransch: Fastighet och design 

Kontrollvariabel - Bransch: Hälsa och sjukvård 

Kontrollvariabel - Bransch: Jordbruk 

Kontrollvariabel - Bransch: Utbildning  

Kontrollvariabel - Bransch: El och vatten 

Kontrollvariabel - Bransch: Övriga 

 

Lönsamhet 

Lönsamhet har visat sig vara en påverkande faktor på kapitalstrukturen (Titman & Wessels, 

1988; Mazur, 2007) och därför använder studien detta som en kontrollvariabel. Företagets 

lönsamhet kan mätas med flera olika nyckeltal men i denna studie mäts lönsamheten som 

avkastning på totalt kapital (ROA) eftersom detta är ett mått som även tidigare studier använt 

sig av (Titman & Wessels, 1988). Detta mått visar lönsamhet utifrån alla företagets tillgångar.  

 

Avkastning på totalt kapital = Rörelseresultat + Finansiella intäkter /Totalt kapital 

 

Storlek på företaget (omsättning) 

Företagets storlek kan ha en påverkan på kapitalstrukturen och blir därför en viktig 

kontrollvariabel (Frank & Goyal, 2009; Myers, 2003; Titman & Wessels, 1988). Detta kan 

mätas på flera olika sätt. Flertalet studier har valt att använda företagets totala tillgångar som 

mått på företagets storlek. Men denna studie använder företagets omsättning som mått på dess 

storlek. Detta för att vi anser att omsättningen ger en mer rättvis bild om storleken än vad de 

totala tillgångarna gör. Denna variabel används som kontrollvariabel för att studien ska kunna 

skilja på stora och små företag samt huruvida resultaten skiljer sig på grund av storleken. 
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Rörelserisk 

Rörelserisken, även kallat företagets finansiella risk, kan ha en påverkan på kapitalstrukturen. 

Det vanligaste sättet att mäta företagets rörelserisk är genom att mäta volatiliteten i någon av 

de finansiella siffrorna. Tidigare studier (Mazur, 2007; Titman & Wessels, 1988) har använt 

standardavvikelsen i den procentuella förändringen på rörelseresultatet för att räkna ut 

företagets rörelserisk. Denna studie har valt att använda standardavvikelsen för den 

procentuella förändringen i omsättning mellan åren som mått på företagets rörelserisk. Detta 

mått har valts baserat på att företagets storlek mäts via omsättningen och därför anser vi att 

omsättningen blir ett bättre val i denna studie.   

 

Ålder på företagen 

Denna studie har även valt att ha företagets ålder som en kontrollvariabel, då vi tror att det 

kan vara en variabel som påverkar skuldsättningsgraden i företag. Äldre företag bör vara mer 

stabila än de nystartade mer riskfyllda företagen, vilket kommer påverka hur företagen väljer 

att finansiera sitt kapital. 

 

3.7 Analysmetod 
Den insamlade datan analyseras i statistikprogrammet SPSS. Därefter tas den deskriptiva 

statistiken fram. Pearson’s korrelationstest, Spearman’s rho och regressionsanalys genomförs 

för att möjliggöra analyser av samband mellan variablerna. 

 

3.7.1 Deskriptiv statistik  

Deskriptiv statistik är den beskrivande statistiken som genererar olika mått (Olsson & 

Sörensen, 2011). Den deskriptiva statistiken tillämpas för att ge en beskrivning av det 

insamlade materialet i siffror och baserat på detta belysa forskningsproblemet (Patel & 

Davidson, 2011), vilket denna studie tillämpar.  

 

3.7.2 Pearson´s korrelationstest (Pearson´s R) 

Det finns olika metoder för att mäta korrelationen mellan flera variabler. Denna studie 

tillämpar främst Pearson´s korrelationstest för att mäta hur de olika variablerna påverkar 

varandra. Detta sambandsmått används för att kunna säkerställa att studiens oberoende 

variabler inte samvarierar med varandra (Djurfeldt & Barmark, 2015; Kleinbaum et al., 2008). 

Testet genererar en korrelation mellan -1 och 1, där -1 innebär perfekt negativt samband, 
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medan 1 innebär att det finns ett perfekt positivt samband mellan variablerna som undersöks i 

korrelationstestet. Ju närmare koefficienten ligger 1, desto starkare är sambandet mellan 

variablerna och ju närmare koefficienten ligger -1, desto svagare är detta samband 

(Kleinbaum et al., 2008). Sambandet mellan variabler kan både vara positivt och negativt, 

vilket påverkar riktningen på sambandet. Ett perfekt positivt samband, dvs om koefficienten 

är +1, betyder att om den ena variabeln ökar så ökar även den andra variabeln lika mycket. Ett 

perfekt negativt samband, det vill säga om koefficienten är -1, betyder att om den ena 

variabeln ökar så minskar den andra variabeln i samma grad. Både ett perfekt positivt 

samband och ett perfekt negativt samband innebär även att ingen annan variabel påverkar 

dem (Kleinbaum et al., 2008). Djurfeldt och Barmark (2015) menar att undersökningar av 

denna typ av samband generellt inte får särskilt höga korrelationsvärden och därför hävdar 

författarna att en korrelation mellan 0-0,2 tyder på ett svagt samband, 0,3 motsvarar ett 

mellanstark samband och värden över 0,5 indikerar ett mycket starkt samband. 

 

3.7.3 Spearmans rho test 

Vi använder oss även av ett spearmans rho test som även denna mäter hur de olika variablerna 

påverkar varandra och om de samvarierar. Detta test görs när pearson´s korrelationstest är 

missvisande vilket det ofta blir vid användning av dikotoma variabler (Hauke & Kossowski, 

2011). Eftersom vår studie har kodat branscherna och kvinnliga VD:s som dummyvariabler är 

spearman’s rho ett bättre alternativ för att undersöka korrelationerna mellan dessa variabler. 

 

3.7.4 Multivariat regressionsanalys 

Vid undersökning av samband mellan två eller flera faktorer är ett vanligt förekommande 

verktyg regressionsanalys. Denna metod kan bestämma samband mellan flera variabler 

genom grafiska men även analytiska metoder. Vid användning av fler än en oberoende 

variabel används något som kallas multipla regressionsmodeller (Andersson et al., 2007). I 

denna studie används både kvinnlig VD och andel kvinnor i styrelsen som oberoende 

variabler vilket gör att denna typ av modell passar in. Detta innebär att vår beroende variabel, 

kapitalstruktur, kommer att vara konstant i förhållande till de andra variablerna.  

 

Med studiens första hypotes vill vi undersöka sambandet mellan kvinnlig VD och företagets 

kapitalstruktur. För att testa H1 används följande regressionsmodell: 
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Kapitalstruktur = Kvinnlig VD+ Storlek Företag + Bransch + Lönsamhet  + Rörelserisk + 

Ålder på företaget  

 

Med studiens andra hypotes vill vi undersöka sambandet mellan andelen kvinnor i styrelsen 

och företagets kapitalstruktur. För att testa H2 används följande regressionsmodell: 

 

Kapitalstruktur = Andel kvinnor i styrelsen + Bransch + Lönsamhet + Rörelserisk + Ålder på 

företaget  

 

3.7.5 Multikollinearitet 

Om korrelationen mellan de oberoende variablerna är hög föreligger det multikollinearitet, 

vilket är det negativa med att använda sig av fler oberoende variabler. Om någon av de 

oberoende variablerna är högt korrelerade med en annan minskar säkerheten i bestämningen 

av enskilda koefficienter samt att det kan förvränga resultatet (Andersson et al., 2007).  

 

Det blir därför viktigt att undersöka ifall de oberoende variablerna har en hög korrelation till 

varandra genom pearson’s R (korrelationstest). Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) bör 

korrelationen mellan de oberoende variablerna inte överstiga 0,7- 0,8. Sundell (2010) menar 

att det inte finns ett definitivt värde som avgör om det råder hög korrelation, men är värdet 

över 0,8 kan det bli problematiskt. Ett annat sätt att se om multikollinearitet existerar är att 

undersöka VIF-faktorer (Variance inflation factors). Om det föreligger multikollinearitet 

mellan variablerna ökar dessa faktorer i värde. Faktorerna bör ligga mellan 1 - 2.5 (Djurfeldt 

& Barmark, 2009).  

 

3.7.6 Heteroskedasticitet 

Ett stort problem i regressionsanalyser är heteroskedasticitet. Heteroskedasticitet innebär att 

det finns en ojämn spridning och är lätt att upptäcka med hjälp av ett spridningsdiagram 

(Djurfeldt et al., 2010). Broms (2013) menar att heteroskedasticitet kan uppstå på grund av att 

en variabel som påverkar den beroende variabeln har utelämnats. Djurfeldt och Barmark 

(2009) förklarar heteroskedasticitet som en term som beskriver den ojämnhet som finns i 

spridning som förekommer i exempelvis en regressionslinje. Regressionslinjen blir då flack, 

vilket bidrar till svårigheter med att finna de samband som forskaren är intresserad av. 

Anledningen till detta är att variablerna är snedfördelade vilket beror på att variansen i 
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variablerna inte är konstanta. En snedfördelning i variablerna innebär att om den oberoende 

variabeln ökar leder det till en förändring av den oförklarade variationen i den beroende 

variabeln vilket lättast kan upptäckas via ett spridningsdiagram. 

 

Ett vanligt exempel på heteroskedasticitet är outliers, vilket enligt Broms (2013) lättast kan 

upptäckas genom ett spridningsdiagram. Enligt Kleinbaum et al. (2008) är outliers 

(extremvärden) datapunkter som är extrema värden, det vill säga mycket högre eller mycket 

lägre än de andra värdena, och som kan leda till datafel. Dessa värden måste identifieras och 

tas bort innan analysen kan fortsätta. Det finns undantag då outliers inte innebär datafel, men 

kan ändå påverka regressionen och sambandet mellan den oberoende variabeln och den 

beroende variabeln och därför blir de viktiga ändå. Dock exkluderas inte studiens 

extremvärden helt, utan ett golv och ett tak upprättas istället för att behålla värdena i studien. 

För att finna dessa extremvärden upprättas ett lådagram samt ett “steam and leaf-analys” i 

statistikprogrammet SPSS för samtliga företags skuldsättningsgrader. 

 

3.8 Kvalitetskriterier  
Enligt Bryman och Bell (2017) finns det olika kvalitetskriterier beroende på vilken typ av 

studie och forskning som genomförs. Författarna menar att de tre viktigaste 

kvalitetskriterierna för forskning inom företagsekonomi är reliabilitet, validitet och 

replikerbarhet. Ett annat viktigt kvalitetskriterium är generalisering, där tillämpningen är 

beroende av den valda metodiken. Dessa kriterier granskas närmare här nedan.  

 

3.8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innefattar tillförlitligheten för studien vilket innebär att kunna bevisa att studiens 

resultat skulle bli detsamma om studien utförs på nytt och att det inte påverkas av 

slumpmässiga betingelser (Olsson & Sörensen, 2011; Bryman & Bell, 2013). Detta blir 

aktuellt i kvantitativa studier då stor vikt ligger på stabila resultat men även på måttens 

pålitlighet och följdriktighet (Bryman & Bell, 2013). För att ett mått ska vara reliabelt bör det 

uppnå både stabilitet och intern reliabilitet. Stabilitet innebär att de mått som används ska vara 

densamma vid en annan tidpunkt. Intern reliabilitet rör flerindikatorsmått där fokus är på 

överensstämmelse eller följdriktighet genom att vara säkra på att indikatorerna har ett 

samband med varandra.  

 



	 30	

Användningen av sekundärdata gör att studien uppnår reliabilitet, då det innebär att om 

studien skulle göras på nytt skulle resultatet bli detsamma. Studien använder 

skuldsättningsgrad som mått på kapitalstrukturen vilket kan anses som ett pålitligt mått samt 

att det uppfyller kriteriet för intern reliabilitet då flertalet tidigare studier använt detta mått 

som ett mått på kapitalstrukturen. 

 

3.8.2 Validitet 

Det andra kvalitetskriteriet Bryman och Bell (2017) beskriver är validitet. Validitet anses i 

flera avseenden vara det viktigaste kriteriet i en kvantitativ forskning. Begreppet innefattar 

bedömning om hur slutsatserna som framkommit från en studie hänger ihop eller inte. 

Validitet brukar delas in i olika delar. Ytvaliditet handlar om att måttet ska avspegla 

innehållet i det aktuella begreppet (Eriksson, 2018; Bryman & Bell, 2017). Intern validitet 

hänger samman med kausalitet och behandlar om vi kan utläsa ett orsakssamband från olika 

variabler. Det handlar om hur forskaren kan vara säker på att den oberoende variabeln är den 

som påverkar variationen i den beroende variabeln och att det inte är på grund av en 

tredjepart. Den externa validiteten behandlar huruvida resultatet från undersökningen kan 

generaliseras till andra grupper eller ej. Begreppsvaliditet talar om hur ett mått för ett begrepp 

verkligen mäter begreppet i fråga (Bryman & Bell, 2017). Djurfeldt och Barmark (2015) 

beskriver validitet som att mäta rätt sak och menar att en hög validitet representerar mindre 

mätfel och därmed är en bra indikator på de teoretiska begreppen. Vilket är något som 

eftersträvas vid operationalisering av begreppen. 

 

Denna studie fokuserar huvudsakligen på begreppsvaliditet och intern validitet. I denna studie 

mäts variablerna utifrån de mått vi själva anser ge en mest rättvis bild, förklaring till de olika 

val av mått återfinns under kapitel 3.6. Kapitalstrukturen som ligger i fokus mäts via 

skuldsättningsgraden vilket är det nyckeltal som bäst speglar hur företagets kapital är fördelat. 

Detta ställs mot den procentuella andelen kvinnor styrelsen samt mot huruvida VD är kvinna 

eller inte. Relevanta kontrollvariabler har valts ut kumulativt, baserat på tidigare forskning 

(Titman & Wessels, 1988; Chen &  Hammes, 2005; Frank &  Goyal, 2009; DeAngelo &  

Masulis, 1979), och har sedan införts för att påvisa att ett eventuellt samband inte är beroende 

av en tredje faktor, vilket ökar validiteten i denna studie. 

 



	 31	

3.8.3 Replikerbarhet 

Bryman och Bell (2017) beskriver att resultaten från en forskning bör vara objektiva och ska 

inte vara påverkade av de speciella kännetecken och förväntningar som rör forskaren. 

Replikation används då för att kontrollera detta. Att göra en replikation innebär att forskare 

upprepar ett experiment/undersökning samt de resultat som gjorts i en tidigare forskning. Om 

det inte går att reproducera en forskares resultat kan resultatens validitet börja betvivlas samt 

huruvida det kan ha påverkats av forskarens värderingar och bristande objektivitet. 

Replikation kan exempelvis användas för att förbättra generaliseringsmöjligheter genom att 

göra en upprepning på en studie på en annan målgrupp. Replikerbarhet betyder således 

möjligheten att replikera en undersökning/forskning. 

 

Replikerbarhet hör även samman med reliabilitet. För att kunna avgöra hur reliabelt 

(tillförlitligt) ett visst mått på ett begrepp är krävs det att en reproduktion på dessa procedurer 

som har konstruerat måttet kan genomföras. För att en replikation ska vara möjlig behöver 

den tidigare undersökningen vara replikerbar och för att en studie ska vara replikerbar ligger 

det stor vikt på att forskarna beskriver i detalj deras tillvägagångssätt, vilket tillämpas i 

studien. Om detta inte görs är en replikation i stort sett omöjlig (Bryman & Bell, 2017). 

Denna studie hämtar all information från företagens årsredovisningar, vilket görs via 

databasen Retriever. Därmed stärks denna studies replikerbarhet då detta är information som 

finns lättillgänglig för allmänheten vilket gör det lätt för andra forskare att göra en replikation 

på denna studie. 

 

3.8.4 Generalisering 

Generalisering innebär att forskare vill kunna generalisera de resultaten som framförs från en 

studie till andra grupper och andra förhållanden. Begreppet innefattar att forskare vill kunna 

hävda att resultaten från studien är giltiga för andra än de som deltagit i studien och därmed 

visa på att resultaten inte är unika för den specifika gruppen i forskningen. För att kunna 

generalisera ett resultat är det viktigt att forskningen görs på ett så representativt urval som 

möjligt (Eriksson, 2018). Ett representativt urval grundas oftast utifrån ett sannolikhetsurval, 

vilket innebär att en eliminering av skevhet görs genom att enheterna väljs ut slumpmässigt. 

Även om ett representativt urval tas fram i forskningen uppstår frågan vad det är 

representativt för. Urvals- och sannolikhetsteorin säger att resultatet endast är representativt 

för den population som ligger till grund för urvalet. Därmed kan vi alltså inte generalisera 
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utöver denna population (Bryman & Bell, 2017). Författarna menar också att generalisering är 

relaterat till tvärsnittsdesign och longitudinell design, vilket denna studie tillämpar.  

 

3.9 Kritik 
 

3.9.1 Metodkritik 

Vi har samlat in data från databasen Retriever vilket kan medföra en del fel i nyckeltalen 

vilket innebär att replikerbarheten minskar eftersom om studien ska utföras på nytt och en 

annan databas används innebär det att resultatet möjligtvis inte blir detsamma. Dock har vi en 

stor mängd data och om den innehåller viss felaktig information kommer det troligtvis inte att 

visas i vårt resultat. Att vi använder en stor mängd data innebär även att vi har fått ett stort 

bortfall vilket kan anses som kritik mot den valda metoden. Vårt bortfall består dels av att 

vissa nyckeltal inte fanns med och vi var tvungna att ta bort dessa företag då vi inte hade 

möjligheten att lägga in detta manuellt. Vi valde även att ta bort de företag med 

styrelsemedlemmar eller VD:s med ”0000” i de sista siffrorna i personnumret vilket även det 

gav ett bortfall då vi inte heller här kunde gå in och göra detta manuellt. Dessa bortfall anser 

vi inte kommer att påverka resultatet då urvalet i studien fortfarande är stort även när vi tagit 

bort dessa företag.   

 

Vi har även valt att mäta kapitalstrukturen genom skuldsättningsgraden, vi anser som andra 

författare att detta är det bästa måttet på kapitalstrukturen eftersom det mäter förhållandet 

mellan eget kapital och skulder (Chen & Hammes, 2005;Brav, 2009). Dock är inte detta det 

exakta måttet på kapitalstruktur vilket kan anses som kritik mot den valda metoden och även 

påverka validiteten i arbetet då måttet inte avspeglar begreppet helt. 

 

Utöver detta har vi även valt att göra en grovindelning inom branscherna för att inte använda 

oss av alltför många kontrollvariabler som skulle kunna påverka vårt resultat negativ. Denna 

grovindelning kan anses vara missvisande eftersom vi valt att slå ihop vissa branscher som 

möjligtvis inte skulle gå under samma bransch.  

 

3.9.2 Källkritik 

Enligt Eriksson och Hultman (2018) bör forskare vara källkritisk till alla källor de använder i 

en studie. Källans tillförlitlighet behöver granskas vilket kan grundas på kriterierna: 

äkthetsfrågor, partsintressen, tidsfrågor och beroendefrågor. Äkthetsgranskning innebär att 
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undersöka om en källa är vad den utger sig för att vara och huruvida den är äkta eller inte. 

Partsintressen innebär att ifrågasätta vem det är som står bakom informationen, samt om det 

kan det finnas egenintressen i det som skrivs. Detta kan leda läsaren till att ändra uppfattning 

om något eller stärkas i sin övertygelse. Tidsgranskning är ett viktigt kriterium och i denna 

granskning påverkar tiden informationens kvalitet. Tiden mellan händelse och dess 

registrering är viktig och ju fler händelser som kan ha kommit emellan kan påverka det som 

det skrivs om. Beroendegranskning är det sista kriterier som Eriksson (2018) tar upp och detta 

innebär en kontroll om källorna är beroende av varandra. En sekundärkälla kan vara exempel 

på detta då det kan återges av någon annan och det kan då uppstå snedvridningar och 

informationsförluster (Eriksson, 2018).  

 

Eftersom denna studie använder många vetenskapliga artiklar som grund är det viktigt att veta 

att dessa artiklar håller hög kvalité. Alla artiklar som studien använder hämtas från 

databaserna Google Scholar och Academic Search Elite, där endast kontrollerade och 

godkända artiklar finns vilket ger studien en ökad tillförlitlighet. Studien hämtar som nämnt 

sin data från databasen Retriever som i sin tur hämtar sin information från alla företags 

årsredovisningar och därmed ökar dessa källor studiens trovärdighet då inga egna tankar eller 

åsikter kan ha manipulerat resultatet. 
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4. Empiri  
I detta avsnitt presenteras studiens empiriska resultat från den deskriptiva statistiken, 

pearson’s och spearman’s korrelationstester samt från studiens två regressionsanalyser. Det 

efterföljande kapitlet diskuterar studiens resultat mer ingående. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 
Denna del av empirin presenterar den deskriptiva statistiken för studien. Statistik för samtliga 

företag i studien presenteras i de två tabellerna nedan. I tabell 1 och 2 finns en 

sammanställning över antal företag, minimum- och maximumvärde, samt medelvärde och 

standardavvikelse bland de kontrollvariabler som används i studien. Kolumnen “N” i tabell 1 

och 2 visar antal företag som ingår i varje variabel, vilket uppgår till 24 206 företag för VD-

dokumentet respektive 65 377 företag för styrelse-dokumentet. Alla företagen som är 

inkluderade i undersökningen kommer från databasen Retriever, och i de två första tabellerna 

finner vi statistik över skuldsättningsgraden, storlek på företagen (omsättning), 

standardavvikelsen (rörelserisk), avkastning på totalt kapital (lönsamhet), ålder på företagen 

och andel kvinnor i styrelsen. Kapitalstrukturen som ligger till grund för studien, mäts via 

skuldsättningsgraden. En analys av den deskriptiva statistiken genomförs två gånger, en gång 

för VD och en gång för styrelse och därför presenteras även två tabeller med samma 

kolumner men olika statistik. 

 

Alla extremvärden korrigeras innan den deskriptiva statistiken upprättas samt innan samtliga 

tester genomförs, då dessa kan leda till missvisande resultat (Djurfeldt & Barmark, 2009). För 

att finna dessa extremvärden upprättas ett lådagram samt ett “steam and leaf-analys” i 

statistikprogrammet SPSS för samtliga företags skuldsättningsgrader. Lådagrammet visar att 

flertalet värden avviker från medelvärdet och steam and leaf-analysen visar att de företag som 

har en skuldsättningsgrad under - 3,4 % och över 7,6 % är studiens extremvärden. För att inte 

utesluta dessa värden helt från vår data görs valet att sätta ett tak på 7,6 och ett golv på - 3,4. 

Detta innebär att de företag som har en skuldsättningsgrad som överstiger 7,6 sätts till 7,7 och 

de företag som har en skuldsättningsgrad på lägre än - 3,4 sätts till - 3,5. Detta görs för att 

behålla studiens urvalsstorlek men för att samtidigt kunna urskilja extremvärdena från 

resterande data. 
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Descriptive Statistics   

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Skuldsättningsgrad 24206 -3,50 7,70 2,4475 2,4207 

Storlek företag 24206 5000 99994 25151,02 21805,534 

Standardavvikelse 24206 ,0000 1750,4589 ,8874 22,6460 

Avkastning på totalt 

kapital 
24206 -1157,70 1158,80 13,3466 25,8434 

Ålder företag 24206 6 122 23,6006 15,5346 

Valid N (listwise) 24206         

Tabell 1. Deskriptiv statistik VD. 

Descriptive Statistics   

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Skuldsättningsgrad 65377 -3,50 7,70 2,4661 2,4963 

Storlek företag 65377 5000 99994 19991,33 18759,460 

Standardavvikelse 65377 ,0000 15417,8948 ,8603 63,0038 

Avkastning på totalt 

kapital 
65377 -1157,70 10727,20 13,5443 63,4927 

Ålder företag 65377 7 122 22,55 14,454 

Andel kvinnor i styrelser 65377 0,0% 100,0% 29,597% 25,2141 

Valid N (listwise) 65377         

Tabell 2. Deskriptiv statistik styrelse. 
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Studiens beroende variabel är skuldsättningsgrad. Variabeln andel kvinnor i styrelse är en av 

studiens oberoende variabler. Variablerna”storlek företag”, ”standardavvikelse”, 

”avkastning på totalt kapital” samt ”ålder företag” utgör studiens kontrollvariabler. Övriga 

variabler i studien, dvs bransch samt kvinnlig VD, är dummyvariabler och därför blir den 

deskriptiva statistiken för dessa variabler inte relevant. 

 

I den deskriptiva statistiken i båda tabellerna framgår det golv och tak som studien satt på 

skuldsättningsgraden då dessa värden därmed återfinns som minimi- och maximivärden i 

figuren. Även den deskriptiva statistiken för storleken på företagen går att spåra till det urval 

som studien tillämpar då minimi- och maximivärden ligger precis runt urvalets avgränsning 

på 5 mkr - 100 mkr. Tabellen visar en stor variation i variabeln standardavvikelse då 

minimivärdet ligger på 0,00 och maximivärdet på 1750 i tabell 1 respektive 15 418 i tabell 2. 

En annan variabel som har bred variation är avkastning på totalt kapital där minimivärdet 

antar ett värde på - 1158 och maximivärdet antar ett värde på 1159 i tabell 1 respektive 10 727 

i tabell 2. Det blir även intressant att undersöka variabeln ålder på företag då minimivärde för 

denna antar värdet 6 respektive 7, samt maximivärde på 122, vilket genererar ett medelvärde 

på 24 respektive 23. 

 

Variablerna “kvinnlig VD”, “andel kvinnor i styrelsen” samt “bransch” är så kallade 

dikotoma variabler. Detta innebär att de variablerna endast kan anta två värden, i detta fall 1 

eller 0 för huruvida personerna är kvinna eller inte samt om de tillhör respektive bransch eller 

inte. Därför har vi valt att ta ut specifik deskriptiv statistik över könsfördelningen och 

branschindelningen i samband med skuldsättningsgraden som är vår beroende variabel, för att 

kunna få en djupare inblick i detta. 
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4.1.1 Könsfördelning VD 

 

Figur 2. Könsfördelningen i VD-positionen på hela VD-urvalet. 

 

 

Figur 3. Könsfördelning i VD-positionen på hela VD-urvalet, i procent. 

 

Studien visar en stor skillnad i könsfördelningen mellan antal kvinnliga VD och antal manliga 

VD, vilket figur 2 och 3 visar. Det totala antalet företag där VD studeras uppgår till 24 206 

företag. Figur 2 visar att 3 179 av dessa företag har en kvinnlig VD och resterande 21 027 av 

dessa företag har en manlig VD. I figur 3 visas denna fördelning i procent där vi ser att 13,13 

% av studiens VD-urval har en kvinnlig VD och 86,87 % har en manlig VD, vilket innebär en 

överlägsenhet av män i VD-positioner.  
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4.1.2 Könsfördelning styrelse 

 

Figur 4. Könsfördelning i styrelser i procent.  

 

 

Figur 5. Antal styrelser med enbart män respektive enbart kvinnor.  

 

Figur 4 visar skillnaden i könsfördelning mellan andelen män och kvinnor i styrelser och figur 

5 visar skillnaden mellan styrelser som enbart består av män respektive kvinnor. Figur 4 visar 

att i de styrelser som studien undersöker består 28,51 % av kvinnor och 71,49 % av män. 

Figur 5 visar att det finns 1 374 styrelser i vårt urval som består av endast kvinnor samt att det 

finns 23 297 styrelser som endast består av män.  
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4.1.3 Skuldsättningsgrad VD 

 

Figur 6. Medelvärdet av skuldsättningsgraden för manlig VD vs kvinnlig VD. 

 

Av figur 6 kan medelvärdet på skuldsättningsgraden utläsas för företag med en kvinnlig 

respektive manlig VD. Diagrammet visar att medelvärdet av skuldsättningsgraden är högre 

för de företag som har en kvinnlig VD än för de företag som har en manlig VD. Medelvärdet 

av skuldsättningsgraden för de företag med en kvinnlig VD antar ett värde på 2,58 och 

medelvärdet av skuldsättningsgraden för de företag med en manlig VD antar ett värde på 

2,43. Därmed finns inga större skillnader i medelvärdet av skuldsättningsgraden i de 

respektive könen. 

 

Figur 7. Medelvärdet av skuldsättningsgraden per bransch (VD). 
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Figur 8. Medelvärdet av skuldsättningsgraden fördelat på bransch där vi även kan se andelen 

kvinnliga VD:s fördelat med manliga VD:s för respektive bransch.  

 

Figur 7 visar medelvärdet av skuldsättningsgraden fördelat per bransch. Diagrammet visar att 

branschen hotell och turism har högst skuldsättningsgrad och uppgår till 3,13. Den lägsta 

skuldsättningsgraden diagrammet visar finner vi i branschen finans, där värdet uppgår till 

1,74. I Figur 8 visas medelvärdet av skuldsättningsgraden fördelat på bransch men även hur 

andelen kvinnliga VD:s förhåller sig till andelen manliga VD:s i respektive bransch. Vi kan se 

att det endast finns 6,1 % kvinnliga VD:s i branschen transport och reparation vilket även är 

den lägsta andelen. Den högsta andelen kvinnliga VD:s finns i branschen hälsa och sjukvård 

där det finns 39,6% kvinnliga VD:s.  

 

4.1.4 Skuldsättningsgrad styrelse 

 
Figur 9. Medelvärdet av skuldsättningsgraden per bransch (styrelse). 
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Figur 10. Medelvärdet av skuldsättningsgraden fördelat på bransch där vi även kan se 

andelen kvinnor i styrelser fördelat med män för respektive bransch.  

 

Figur 9 visar att branschen el och vatten har den högsta skuldsättningsgraden när vi utgår från 

styrelserna och då antar värdet 2,96 och kort därefter kommer branschen fastighet och design 

som har en skuldsättningsgrad på 2,93. Branschen finans har en skuldsättningsgrad på 1,73 

och är därmed den lägsta av alla branscherna. Figur 10 visar medelvärdet av 

skuldsättningsgraden fördelat på bransch och även andelen kvinnor och män i styrelser 

fördelat på bransch. Utbildning är den bransch där andelen kvinnor i styrelser är högst och 

uppgår till 43,2 %. El och vatten är den bransch som har lägst andel kvinnor i styrelser och 

har endast 23.3%, el och vatten är även den branschen med högst skuldsättningsgrad.  

 

 

Figur 11. Antal styrelsemedlemmar i varje styrelse. 
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I figur 11 visas antal styrelsemedlemmar i respektive styrelse, vi kan se att majoriteten av 

företagen har 2 styrelsemedlemmar medan det finns ett företag som har 34 

styrelsemedlemmar.  

 

4.2 Korrelationsanalys 
4.2.1 Pearson’s r 

I bilaga 1 - 4 framgår korrelationerna mellan studiens oberoende variabler. Även studiens 

beroende variabler tas med för att få en snabb överblick om det finns någon korrelation 

mellan den beroende och de oberoende variablerna. Ur tabellerna kan korrelation, 

signifikansnivå och antal observationer utläsas. Signifikansnivån kan utläsas ur tabellerna i 

kolumnen Sig. (2-tailed), vilket visar hur tillförlitlig korrelationen är. Detta visas med hjälp av 

stjärnorna där en stjärna innebär att korrelationen är signifikant på nivån 0.05 vilket innebär 

95 % sannolikhet att korrelationen stämmer och endast 5 % sannolikhet att korrelation har 

påverkats av slumpen. Två stjärnor innebär att korrelationen är signifikant på nivån 0.01 

vilket innebär 99 % sannolikhet att korrelationen stämmer. Kolumn N visar hur många 

observationer som är finns för respektive variabel och i detta fall är det 24 206 respektive 65 

377 observationer för varje variabel. Korrelationerna antar ett värde mellan - 1 och + 1, där + 

1 innebär en perfekt positiv korrelation och - 1 innebär en perfekt negativ korrelation. 

 

Bilaga 1. Pearson’s korrelationsanalys VD 

Bilaga 1 visar låga korrelationsvärden generellt. Det högsta positiva korrelationsvärdet som 

tabellen visar är mellan variablerna storlek på företaget och ålder på företaget, där 

korrelationen uppgår till r = 0,157. Tabellen visar även att denna korrelation har en 

signifikansnivå på 99 % (0.01). Det högsta negativa korrelationsvärdet som tabellen visar är 

mellan variablerna skuldsättning och avkastning på totalt kapital där korrelationen antar 

värdet r= - 0,215 vilket innebär att variablerna till viss del korrelerar med varandra. Även 

denna korrelation uppvisar en signifikansnivå på 99 % (0.01), vilket innebär att sannolikheten 

att denna korrelation stämmer är 99 %.  

 

Bilaga 2. Pearson’s Korrelationsanalys styrelse 

Pearson´s korrelationsanalys för styrelser visar att den högsta korrelationen finns mellan 

företagets storlek och företagets ålder, korrelationen uppgår till r = 0,135 med 99 % 

signifikansnivå. Variablerna avkastning på totalt kapital och standardavvikelse visar att 
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korrelationen är 0. Den högst negativa korrelationen är mellan storlek på företaget och andel 

kvinnor i styrelsen, där korrelationen uppgår till r = - 0,102.  

 

4.2.2 Spearman’s rho 

Precis som Pearson’s korrelationsanalys, visar Spearman’s rho korrelationsanalys 

korrelationen mellan studiens variabler. Här görs en analys av de dikotoma variablerna 

kvinnlig VD respektive andel kvinnor i styrelser tillsammans med branscher då dessa 

variabler är kodade som dummyvariabler och därmed är spearmans rho ett bättre alternativ.  

 

Bilaga 3. Spearman’s rho VD 

Bilaga 3 visar att korrelationen mellan variablerna bransch: fastighet och design, samt 

bransch: handel har det högsta korrelationsvärdet i denna Spearman’s rho korrelationsanalys. 

Denna korrelation antar värdet r = - 0,265 vilket är studiens näst högsta korrelation totalt sett. 

Korrelationen mellan bransch: konsulttjänster och bransch: handel ligger tätt därefter på en 

negativ korrelation på r = - 0,249. Det högsta positiva korrelationsvärdet som tabellen visar är 

värdet r = 0,179 vilket är korrelationen mellan variablerna företagets ålder och bransch: 

industri. Alla dessa korrelationer har en signifikansnivå på 99 % (0.01). 

 

Bilaga 4. Spearman’s rho styrelse 

Bilaga 4 visar att branschen konsulttjänster och avkastning på totalt kapital har den högsta 

positiv korrelation som uppgår till 0,129 med 99 % signifikansnivå. Branschen media och 

kultur och andel kvinnor i styrelsen visar en korrelation på 0. Handel samt fastighet och 

design har den högsta negativa korrelationen som uppgår till - 0,294 med 99 % 

signifikansnivå.  

 

4.2.3 Felkällor 

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) bör korrelationen mellan de oberoende variablerna inte 

överstiga 0,7 - 0,8 då detta kan leda till multikollinearitet, vilket ingen korrelation mellan 

studiens variabler överstiger. För att studien helt ska kunna utesluta problemet med 

multikollinearitet genomförs en multikollinearitets analys i SPSS. Djurfeldt och Barmark 

(2015) menar att dessa VIF-värden ska ligga mellan 1 - 2,5 för att inte anses som kritiska 

värden och i denna analys kan det utläsas att korrelationen mellan studiens variabler håller sig 

inom dessa värden. Baserat på detta kan slutsatsen dras att multikollinearitet inte råder mellan 

variablerna. För att upptäcka heteroskedasticitet studeras studiens outliers genom ett lådagram 
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och en steam and leaf-analys. De outliers som bidrar till en ojämn spridning korrigeras genom 

att studien har ett golv och ett tak istället för att utesluta dessa helt. I och med detta har 

studien tagit hänsyn till heteroskedasticitet och kan konstatera att heteroskedasticitet inte 

förekommer.  

 

4.3 Regressionsanalys 
Studien genomför två regressionsanalyser, en för kvinnlig VD och en för andel kvinnor i 

styrelser. Dessa presenteras nedan i avsnitt 4.3.1 respektive 4.3.2. Regressionsanalyserna 

består av en modellsammanfatting, en ANOVA-sammanfattning samt en koefficient-analys 

som visar de enskilda variablernas påverkan på den beroende variabeln. 

 

Modellsammanfattningen visar R (som står för korrelationskoefficienten) , R2 och adjusted 

R2 som är förklaringsgraden och undersökningens standardfel. Förklaringsgraden förklarar 

hur mycket av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende 

variablerna (Djurfeldt &  Barmark, 2009). Studien fokuserar på adjusted R2 eftersom det 

måttet tar hänsyn till antalet oberoende variabler i undersökningen. Standardfelet kan även 

utläsas ur modellsammanfattningen och visar osäkerheten i en punktbeskattning, dvs hur 

medelvärdet avviker från väntevärdet. ANOVA (Analysis of variance) är en variationsanalys 

som visar om det finns signifikanta skillnader i medelvärdet mellan variablerna (Kleinbaum et 

al., 2008). I variationsanalysen ingår den beroende variabeln skuldsättningsgrad, de 

oberoende variablerna kvinnlig VD och andelen kvinnor i styrelser, samt kontrollvariablerna 

företagets storlek, standardavvikelse, avkastning på totalt kapital, företagets ålder och 

bransch. Signifikanta samband brukar anses tillförlitligt på 95% nivå vilket vi kommer utgå 

från i vår studie, detta innebär att signifikansnivån inte ska överstiga 0.05 (p<0.05) (Storey &  

Tibshirani, 2003). Utöver signifikansnivån visas även F-värden som jämför variationen inom 

grupperna med variationen mellan grupperna.  Koefficient-analysen är den viktiga delen i 

regressionsanalysen och fokus ligger på två värden i tabellen, Betavärde och signifikansnivå. 

Beta visar om en förändring i den oberoende variabeln leder till en ökning eller minskning av 

den beroende variabeln, dvs sambandet mellan variablerna. Vi har valt att använda oss av 

standardize coefficients eftersom det passar bättre då vi har olika mått på variablerna, 

standardize coefficient mäter en ökning i en gemensam standardavvikelse vilket underlättar 

att jämföra förändringarna. Signifikansnivån är även viktig då den visar om förändringen är 

tillförlitlig. Signifikansnivån ska inte överstiga 0.05 samt helst vara så låg som möjligt för att 

vara så tillförlitlig som möjligt. 
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4.3.1 Regressionsanalys kvinnlig VD 

	

 
 

 

Figur 12. Modellsammanfattning och ANOVA för kvinnlig VD. 

Figur 12 visar att Adjusted R square uppgår till 7,8 % vilket innebär att 7,8 % av den 

beroende variabeln skuldsättningsgraden kan förklaras av de oberoende variablerna. 
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Figur 13. Koefficient-analys VD 

 

Figur 13 visar den första regressionen för studien och visar att den oberoende variabeln 

kvinnlig VD har ett mycket litet positivt samband med företagets skuldsättningsgrad då 

betavärdet för denna relation uppgår till 0,018. Detta innebär att skuldsättningsgraden ökar 

med 0.018 för varje ökad enhet av den oberoende variabeln kvinnlig VD. Dock är detta 

samband signifikant då regressionens P-värde antar värdet 0,01, vilket innebär att det 

understiger studiens signifikansnivå på 0.05 (P = 0.04<0.05). Detta innebär även att 

sannolikheten att denna påverkan beror på slumpen är 4 procent och därför är detta resultat 

tillförlitligt. Baserat på att resultatet är signifikant kan vi förkasta vår nollhypotes med 95 % 

säkerhet. De variabler som bidrar mest till en effekt på förändringen i skuldsättningsgraden är 

variabeln avkastning på totalt kapital (beta = - 0,218) och ålder på företaget (beta = - 0,123). 

Även dessa har ett P-värde som understiger studiens signifikansnivå på 0.05 och anses 

därmed ha en påverkan på förändringen i skuldsättningsgraden som är tillförlitlig. 
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4.3.2 Regressionsanalys andel kvinnor i styrelser 

 

 

Figur 14. Modellsammanfattning och ANOVA för kvinnor i styrelser.  
 

Figur 14 visar att Adjusted R square uppgår till 3,9 % vilket innebär att 3,9 % av förändringen 

i den beroende variabeln skuldsättningsgraden kan förklaras av de oberoende variablerna. 
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Figur 15. Koefficient-analys för andelen kvinnliga styrelser. 

 

Koefficient-analysen i figur 15 visar att en förändring i den oberoende variabeln andel 

kvinnor i styrelser har en negativ påverkan på skuldsättningsgraden. En ökning av andelen 

kvinnor i styrelser minskar skuldsättningsgraden med - 0,020. Förändringen är tillförlitlig 

även om det är en mycket liten förändring eftersom signifikansnivån är 0, vilket innebär att 

sannolikheten att denna förändring beror på slumpen är 0 procent. De kontrollvariabler som 

bidrar mest till en effekt på skuldsättningsgraden är konsulttjänster, en förändring i 

standardavvikelsen minskar skuldsättningsgraden med 0,111. Storleken på företaget är den 

kontrollvariabel där det är en ökning av skuldsättningsgraden med 0,064. Båda variablerna 

har en signifikansnivå på 0. Även branschen el och vatten ökar skuldsättningsgraden, 

resterande variabler sänker skuldsättningsgraden.  

 

4.4 Sammanfattning av empiri 
Studiens resultat visar låga Betavärden (B-koefficientvärden) i båda regressionerna, 0,018 

respektive - 0,020, vilket tyder svaga samband mellan den beroende variabeln och de 

oberoende variablerna. Den första regressionen visar ett svagt positivt samband mellan 

variablerna kvinnlig VD och skuldsättningsgrad, och den andra regressionen visar ett svagt 

negativt samband mellan variablerna andel kvinnor i styrelser och skuldsättningsgrad. Båda 

dessa förändringar anses dock vara tillförlitliga då de har en signifikansnivå som understiger 

0.05. De övriga variabler som har störst bidragande effekt på förändringen i 
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skuldsättningsgraden är avkastning på totalt kapital (VD) samt företagets ålder (styrelser). 

Regressionernas förklaringsgrader uppgår till 7,8 % respektive 3,9 % vilket innebär att 

förändringen i skuldsättningsgraden kan till 7,8 % respektive 3,9 % förklaras av de oberoende 

variablerna. Detta innebär att resterande 92,2 % respektive 96,1 % inte kan förklaras av de 

oberoende variablerna.  
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5. Diskussion och slutsats 
I detta avsnitt, som är studiens avslutande kapitel, kommer studiens resultat att diskuteras. De 

två alternativhypoteserna och studiens syfte ställs i jämförelse till tidigare forskning för att 

sedan avslutas i en slutsats. Därefter presenteras studiens teoretiska och praktiska bidrag, 

följt av studiens begränsningar och avslutningsvis förslag till tidigare forskning. 

 

5.1 Diskussion av resultat  
Tidigare forskning (Huang & Kisgen, 2013; Faccio et al., 2016; Schoar, 2003) har studerat 

huruvida ledningens specifika egenskaper, däribland huruvida företagets VD är man eller 

kvinna, går att relatera till hur de finansiella besluten i företagen tas samt huruvida finansiella 

beslut tas annorlunda beroende på kön. Tidigare forskning har även studerat hur andelen 

kvinnor i styrelsen kan ha en inverkan på hur de finansiella besluten tas (Campbell & Vera, 

2009; Adams & Ferreira, 2009). Denna tidigare forskning har gjorts på börsnoterade bolag, 

varpå denna studies inriktning på onoterade bolag blir relevant och intressant. 

 

5.1.1 Hypotes 1 - Kvinnlig VD 

H0: Det finns inget samband mellan kvinnlig VD och skuldsättningsgraden i svenska 

onoterade bolag. 

H1: Det finns ett samband mellan kvinnlig VD och skuldsättningsgraden i svenska onoterade 

bolag. 

 

Det råder delade meningar inom den tidigare forskningen kring huruvida företagets VD:s 

könstillhörighet har en direkt påverkan på finansiella beslut eller inte. Forskare som Huang 

och Kisgen (2013) samt Graham et al. (2013) menar att VD:ns personliga karaktärsdrag och 

personliga egenskaper har en påverkan på hur finansiella beslut tas i företag baserat på deras 

studier som visade att företag med kvinnlig VD har en lägre skuldsättningsgrad, mindre 

volatila intäkter samt har en stor inverkan vid fusioner och förvärv. Detta menar forskarna kan 

bero på att riskpreferenserna mellan män och kvinnor ser olika ut. Flertalet forskare (Eckel & 

Grossman, 2002; Croson & Gneezy, 2009; Jianakoplos & Bernasek, 1998) hävdar att kvinnor 

är mer riskaverta och inte lika självsäkra som män. Eckel och Grossman (2002) menar att en 

individs riskpreferens återspeglas i varje beslut individen tar och därför kommer det även att 

påverka de beslut som individen tar i företagsrelaterade syften. Baserat på att riskpreferens 

och skuldsättning har en påverkan på varandra blir det därmed intressant att undersöka hur 

riskpreferens och kön relaterar till varandra. Det finns dock flertalet forskare som hävdar 
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motsatsen. Enligt Frank och Goyal (2007) har personliga karaktärsdrag en påverkan på 

skuldsättningsgraden då tidigare studier visat en variation i denna baserat på skillnader hos 

VD:s som är relaterade till VD:ns personliga karaktärsdrag. Däremot menar författarna att de 

skillnader i karaktärsdrag där en variation i skuldsättningsgrad har visats, inte är relaterade till 

VD:ns kön, utan handlar mer om vilken bakgrund och utbildning VD har. Även Faccio et al. 

(2016) påstår att VD:ns personliga egenskaper, däribland kön, inte bör påverka finansiella 

beslut som val av investeringar och finansiering. Meyer och Meyer (2006) menar också att 

riskpreferens är en individuell sak som inte går att generalisera till ett visst kön. 

 

Studiens första alternativhypotes (H1) förespråkar ett rådande samband mellan en kvinnlig 

VD och skuldsättningsgraden i företagen. Resultatet från den första regressionsanalysen mäter 

hur starkt detta samband är. B-koefficientvärdet uppgår till 0,018 vilket indikerar att det finns 

ett svagt positivt samband mellan dessa variabler. Detta innebär att en kvinnlig VD endast har 

en liten positiv påverkan på skuldsättningsgraden. Det råder även statistisk signifikans i 

regressionen då den är signifikant på 95 procents signifikansnivå vilket innebär att den effekt 

som en kvinnlig VD har på skuldsättningsgraden är trovärdig och pålitlig. Dock kan man som 

forskare börja fundera på hur stor denna effekt egentligen är baserat på att B-koefficienten 

uppgår till ett mycket lågt värde samt att regressionen är signifikant på 95 procents 

signifikansnivå, vilket brukar kallas för ekonomisk signifikans. Även om studiens resultat är 

statistiskt signifikanta kan effekterna av dessa vara så små att dessa inte har någon reell 

mening. Grundat på att regressionens P-värde understiger studiens signifikansnivå på 0.05 

(P=0.004<0.05) kan vi förkasta studiens första nollhypotes. 

 

Enligt Faccio et al. (2016) har företag som drivs av kvinnor lägre skuldsättningsgrad och tar 

därmed mindre finansiell risk. Å andra sidan visar vår studie motsatsen, att de företag som har 

en kvinnlig VD har en högre skuldsättningsgrad och därmed tar högre finansiell risk än de 

företag som har en manlig VD (figur 6). Det är dock endast en märkbart liten skillnad mellan 

könen. En tänkbar anledning till denna skillnad i resultat är att studierna har utförts på två 

olika marknader som skiljer sig från varandra. Faccio et al. (2016) genomförde sin studie på 

den europeiska marknaden där alla europeiska företag som antingen är privatägda eller är 

börsnoterade är medräknade, medan vår studie innefattar svenska onoterade företag, och 

därmed kan valet av marknad (i studiens fall onoterade bolag) ha haft en påverkan på 

resultatet. Då de två studierna utförs i olika länder kan skillnaderna i resultat även bero på 
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skillnader mellan länderna, där exempelvis kulturella faktorer och lagstiftning kan ha en 

inverkan på resultatet.  

 

En annan anledning kan vara att Faccio et al. (2016) studie omfattar en 10-års period där data 

mellan åren 1999 - 2009 har samlats in, vilket innebär att deras studie är mer omfattande än 

vad vår studie är. Dock omfattar vår studie alla onoterade bolag i Sverige, varpå urvalet är 

tillräckligt stort för att kunna generalisera till just den populationen. Studiens resultat talar om 

att företag som har en kvinnlig VD väljer att finansiera företagets kapital med mer skulder än 

vad en manliga VD gör, vilket går emot många studier som hävdar att kvinnor är mer 

riskaverta vilket påverkar deras beslutsfattande. Som Adams och Funk (2012) hävdar är en 

möjlig anledning till detta att kvinnor i chefspositioner inte agerar som kvinnor i allmänhet 

eftersom dessa kvinnor självmant har gått igenom en konkurrenskraftig rekrytering och sökt 

sig till en resultatorienterad miljö. Därför menar författarna att dessa kvinnor borde skilja sig 

från resterande population när det gäller attityd gentemot konkurrens och risk. Detta kan då 

innebära att det inte är någon större skillnad på män och kvinnor i högre positioner i ett 

företag, eller åtminstone att skillnaden minskar drastiskt. Vilket innebär att huruvida 

företagets VD är kvinna eller inte samt om styrelsen består av större andel män eller kvinnor 

inte behöver ha en påverkan på företagets risktagande om kvinnor på dessa positioner är mer 

lika män gällande riskattityd. 

 

5.1.2 Hypotes 2 - Andel kvinnor i styrelse 

H0: Det finns inget samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och skuldsättningsgraden i 

svenska onoterade bolag. 

H2: Det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och skuldsättningsgraden i 

svenska onoterade bolag. 

 

Flertalet författare hävdar att styrelsen har en inverkan på kapitalstrukturen (Campbell & 

Vera, 2008; Alves et al., 2015; Jiraporn et al., 2012). En ökad andel kvinnor i styrelsen 

genererar en mer effektiv bolagsstyrning och en mer effektiv styrelse. Detta eftersom studier 

visat att kvinnor tenderar att vara mer aktiva under styrelsemöten samt deltar i fler 

styrelsemöten än männen vilket ger dem mer information inom företaget. Därmed blir de mer 

insatta och kan ta mer effektiva beslut för företaget (Adams & Ferreira, 2009). Adams och 

Funk (2012) menar att kvinnor i allmänhet tar mindre risk. Dock är kvinnor i styrelser mer 
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riskbenägna än både kvinnor i allmänhet och män i styrelser, vilket de menar kan bero på att 

kvinnor i styrelser tar efter männens riskbeteende då styrelser ofta är mansdominerat. 

 

Studiens andra alternativhypotes (H2) antar ett samband mellan andelen kvinnor i styrelser 

och skuldsättningsgraden i svenska onoterade bolag. Resultatet i den andra 

regressionsanalysen visar att det finns ett svagt negativt samband mellan andelen kvinnor i 

styrelser och skuldsättningsgraden. B-koefficienten för denna regression uppgår till - 0,020, 

alltså har en ökning av andelen kvinnor i styrelser en negativ påverkan på 

skuldsättningsgraden. Även denna regression är statistiskt signifikant, vilket innebär att den 

effekt som andelen kvinnor i styrelser har på skuldsättningsgraden är trovärdig och pålitlig, 

trots att den är mycket svag. Med tanke på att detta samband är mycket svagt samt att det är 

statistiskt signifikant, vilket innebär att de svaga samband som studier tyder inte är 

slumpmässigt, kan detta samband mellan andelen kvinnor i styrelser och skuldsättningsgraden 

i praktiken inte konstateras. Baserat på att regressionens P-värde understiger studiens 

signifikansnivå på 0.05 (P=0.00<0.05) kan vi även förkasta studiens andra nollhypotes. 

 

Enligt Harford et al. (2007) har styrelsen en inverkan över företagets skuldsättningsgrad då 

styrelsen påverkar vilken typ av lån företaget bör finansiera sitt kapital med. Campbell och 

Vera (2009) studie visar att kvinnor i styrelser har en positiv påverkan på företagets värde och 

att skuldsättningsgraden minskar i samband med fler kvinnor i styrelsen. Dock menar 

Virtanen (2012) att män och kvinnor är likartade i företagsstyrelser när det kommer till 

personliga egenskaper och utbildningsbakgrund men menar även att en högre andel kvinnor i 

styrelsen leder till en mer effektiv styrelse. Även Jiraporn et al. (2012) hävdar att 

skuldsättningsgraden kan skilja sig beroende på hur styrelsesammansättningen ser ut. Vår 

studie visar en mycket liten skillnad i skuldsättningsgrad baserat på hur stor andel som är 

kvinnor i styrelsen. Däremot visar denna skillnad att andelen kvinnor i styrelser leder till en 

minskning av skuldsättningsgraden vilket överensstämmer med Campbell och Vera (2009) 

studie. Dock menar Adams och Funk (2012) att teorin om att kvinnor i styrelser bidrar till mer 

riskaverta beslut inte behöver stämma då de hävdar att det inte finns empiriska bevis på att 

kvinnor i styrelser agerar som i privatlivet. Vilket kan vara ett skäl till varför vår studie inte 

visar någon större skillnad i skuldsättningsgrad baserat på andel kvinnor i styrelser, då 

kvinnor i styrelser möjligen agerar mer likt män och därmed är mindre riskaverta än kvinnor i 

allmänhet.  
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Flertalet författare hävdar att sammansättningen av styrelsemedlemmarna är viktig då det 

påverkar effektiviteten i styrelsen samt skuldsättningsgraden i företaget (Alves et al., 2015; 

Jiraporn et al., 2012; Carter et al., 2003). Vår insamlade data visar att de flesta styrelser endast 

har två eller tre stycken styrelsemedlemmar (se figur 11), vilket innebär att 

styrelsesammansättningen i det insamlade datamaterialet inte kan se speciellt olika ut och 

därmed inte heller visar någon större skillnad. Detta kan även vara en faktor till att resultatet 

inte visar någon stor skillnad i skuldsättningsgrad. Joecks et al. (2012) och Kanter (1997) 

studier visar att det behövs 20 - 40 % kvinnor i en styrelse för att kunna ta tillvara på de 

kompetenser som kvinnor kan tillföra i en styrelse, vilket också kan vara en bidragande faktor 

till att vi inte kan se en större skillnad i skuldsättningsgraden i resultatet. Däremot kan vi se i 

figur 4 att genomsnittet av kvinnliga styrelseledamöter är 28,51 %, vilket är inom ramen för 

att kvinnor ska kunna påverka beslut och tillföra kompetenser men resultatet innebär inte att 

varje styrelse har över 20% andel kvinnor. 

 

Sammanfattningsvis kan studiens två nollhypoteser förkastas då båda regressionernas P-

värden understiger studiens signifikansnivå på 0.05 (P=0.004<0.05, P=0<0.05). Med 95 % 

sannolikhet kan studiens två nollhypoteser förkastas. Trots detta kan alternativhypoteserna 

diskuteras då regressionernas B-koeffecientvärden är mycket låga i samband med att de är 

signifikanta, vilket ifrågasätter effekten detta har i praktiken. Studien omfattar en stor 

population vilket ökar sannolikheten för signifikanta resultat. 

 

5.1.3 Egna reflektioner 

Koppling till teorier 

Pecking-order teorin utgår ifrån att det finns informationsasymmetri mellan ledning och 

ägare. Denna asymmetri leder till att det blir dyrare att finansiera sig med skulder om gapet är 

stort och i enlighet med denna teori strävar inte företaget efter en optimal kapitalstruktur. 

Resultatet från hypotes ett kan tolkas som att en kvinnlig VD minskar 

informationsasymmetrin vilket kan vara en förklaring till att skuldsättningen är högre hos en 

kvinnlig VD. Hypotes ett kan också kopplas till trade-off teorin där det strävas mot en optimal 

kapitalstruktur genom att väga fördelar och nackdelar med finansiering av lån. Resultatet 

indikerar att en kvinnlig VD påverkar den optimala kapitalstrukturen åt det håll att den består 

av en högre andel skulder. Däremot behöver detta inte vara en avgörande faktor eftersom 

sambandet är så pass svagt mellan en kvinnlig VD och skuldsättningsgraden.  
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Studiens andra hypotes visar ett resultat där en ökad andel kvinnor i styrelsen minskar 

kapitalstrukturen. Detta resultat går också att koppla till trade-off teorin där den optimala 

kapitalstrukturen de strävar mot påverkas av andelen kvinnor i styrelsen i den mån att den 

består av en mindre andel skulder. Även Pecking-order teorin går att koppla till hypotes två då 

en högre andel kvinnor i styrelsen leder till en ökad informationsasymmetri och därmed blir 

det mer kostsamt för företaget att finansiera med lån vilket leder till en minskad skuldsättning. 

Däremot visar resultatet från denna hypotes svaga samband vilket tyder på att det finns andra 

faktorer som kan vara mer avgörande. Eftersom denna studie inte har som fokus att undersöka 

vilken modell bolagen utgår ifrån vid finansieringsbeslut kan detta endast ses som 

spekulationer.  

 

Onoterade bolag 

Studien grundas på onoterade bolag vilket innebär att den kan skilja sig från de studier som 

utförs på noterade bolag eftersom onoterade bolag inte påverkas av samma press från 

allmänheten och påtryckningar om könsfördelning som de noterade bolagen. Campbell och 

Vera (2009) har utfört en studie på noterade bolag som visar att kvinnor i styrelser har en 

positiv effekt på aktiepriset vilket kan indikera att det finns påtryckningar från investerare att 

upprätta en mer diversifierad styrelse. Eftersom denna påtryckning inte finns hos onoterade 

bolag på samma sätt kan det innebära att det finns en lägre andel kvinnor i styrelser hos 

onoterade bolag. Detta skulle då innebära en ökad skuldsättning (Huang & Kisgen, 2013; 

Graham et al., 2013) eftersom tidigare teorier visar att kvinnor är mer riskaverta och därmed 

inte tar på sig lika mycket skulder vid finansiellt beslutsfattande (Faccio et al., 2016; 

Jianakoplos & Bernasek, 1998). Detta resonemang kan därför vara en grund till varför 

kapitalstrukturen i onoterade bolag kan skilja sig från kapitalstrukturen i noterade bolag som 

utsätts för politiska påtryckningar från allmänheten gällande könsfördelning i bolagsstyrelser. 

 

5.2 Slutsats 
Studien syftar till att undersöka huruvida en kvinnlig VD påverkar företagets kapitalstruktur 

samt om det finns ett samband mellan hur könsfördelningen i styrelserna och 

kapitalstrukturen i företag, där en begränsning har gjorts till onoterade bolag. Utifrån de 

statiska analyser som studien genomför kan vi konstatera att det finns ett svagt positivt 

samband mellan företagets kapitalstruktur och om företaget har en kvinnlig VD samt ett svagt 

negativt samband mellan företagets kapitalstruktur och andelen kvinnor i företagets styrelse, 

vilket framgår av de ställda hypoteserna.  
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Resultatet från den första regressionsanalysen avviker från Faccio et al. (2016) studie 

eftersom vår studie tyder att kapitalstrukturen (skuldsättningsgraden) snarare är högre i de 

företagen med en kvinnlig VD, men styrker det faktum att det finns ett samband mellan dessa 

variabler. Resultatet från den andra regressionsanalysen finner däremot stöd i tidigare 

forskning (Campell & Vera, 2009: Adams & Funk, 2012) som visar att andelen kvinnor i 

styrelser har en påverkan på kapitalstrukturen. Båda analyserna genererar ett signifikant 

samband vilket innebär att denna effekt som en förändring i de oberoende variablerna 

kvinnlig VD och andel kvinnor i styrelser har på kapitalstrukturen inte beror på slumpen. Men 

då sambandet som påvisats är så pass svagt kan vi därmed inte konstatera att en kvinnlig VD 

eller att andelen kvinnor i styrelsen har en betydlig påverkan på kapitalstrukturen i praktiken i 

svenska onoterade företag. 

 

5.3 Teoretiskt bidrag 
Baserat på att resultatet från denna studie är statistiskt signifikant lämnar studien ett teoretiskt 

bidrag till teorier om hur onoterade företag finansierar sitt kapital, det vill säga företagets 

kapitalstruktur. Studiens resultat som visar ett positivt samband mellan kvinnlig VD och 

kapitalstruktur samt ett negativt samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och 

kapitalstruktur, bidrar till den rådande forskningen kring kvinnors inverkan på risk, närmare 

sagt företagets finansiella risk i onoterade bolag. Studiens resultat styrker det faktum att det 

finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och företagets kapitalstruktur i onoterade 

företag (Campell & Vera, 2009; Alves et al., 2015). 

  

Andra studier har undersökt sambandet mellan könstillhörighet på VD och kapitalstruktur 

(Huang & Kisgen, 2013) respektive sambandet mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och 

kapitalstruktur (Campell & Vera, 2013). Dessa studier har genomförts på företag i andra 

länder och främst undersökt börsnoterade företag. Vår studie är unik baserat på att den endast 

undersöker onoterade företag i Sverige som är ett outforskat område inom ämnet och bidrar 

därmed till forskning om sambandet mellan kapitalstruktur i onoterade bolag och kvinnor. 

Anledningen till varför det kan tänkas saknas forskning kring detta kan vara för att de länder 

där de tidigare studierna har utförts inte har tillgång till de onoterade bolagens 

årsredovisningar och därmed deras finansiella siffror vilket vi har tillgång till i Sverige. 

Därför blir denna studie unik, och kan i samband med de tidigare studierna kring ämnet bidra 

till kunskap om kapitalstruktur i onoterade bolag och kvinnors påverkan på detta. 
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5.4 Praktiskt bidrag 
Studiens resultat visar att en kvinnlig VD inte minskar skuldsättningsgraden utan istället ökar 

skuldsättningsgraden. Detta går emot tidigare teorier om att kvinnor är mer riskaverta och 

därmed tar mindre risk och färre lån. Istället visar studiens resultat att kvinnor tar mer lån än 

män och därmed ökar skuldsättningsgraden. Enligt Adams och Funk (2012) är det mycket 

möjligt att kvinnor i chefspositioner är mer risksökande och inte agerar som kvinnor i 

allmänhet, vilket kan vara en anledning till studiens resultat. Studien bidrar med ett svagt 

positivt samband mellan en kvinnlig VD och kapitalstrukturen, vilket kan tyckas styrka 

Adams och Funk (2012) studie. Baserat på studiens resultat blir det viktigt för styrelsen att ha 

detta i åtanke när de tillsätter en ny VD då detta kan påverka företagets risktagande och 

kapitalstruktur. 

  

Studiens andra resultat visar att andelen kvinnor i styrelsen påverkar skuldsättningsgraden 

negativt, vilket stödjer tidigare teorier om att kvinnor är mer riskaverta och därmed sänker 

skuldsättningsgraden (Huang & Kisgen, 2013). I praktiken innebär det att valet av 

styrelsemedlemmar har en påverkan på kapitalstrukturen och därmed blir sammansättningen 

viktig då kvinnor i styrelser bidrar till en lägre skuldsättningsgrad. Detta stämmer även 

överens med tidigare teorier som menar att sammansättningen av styrelsemedlemmar är viktig 

(Alves et al., 2015; Harford et al., 2007). Studiens andra bidrag i praktiken är därmed att 

ledningen bör tänka på hur de väljer att sätta samman styrelsemedlemmarna då valet kan 

påverka kapitalstrukturen i företaget baserat på män och kvinnors olika risktagande och hur 

de tänker vid finansiella beslut. 

 

5.5 Studiens begränsningar 
Denna studie använder endast årsredovisningar från 2017 (det är endast omsättningen som vi 

använder alla åren 2012-2017), vilket kan ses som en begränsning för studien eftersom det är 

möjligt att vi har förbisett viktiga mönster. Därför hade en longitudinell design kunnat ge ett 

mer trovärdigt resultat eftersom det hade gjort det möjligt att hitta kausala samband. Detta har 

valts bort att göra på grund av tidsbegränsning. Enligt Djurfeldt och Barmark (2015) är det 

även intressant att undersöka resultat där outliers tas bort och jämföra dessa med det 

fullständiga urvalet vilket vi inte heller har kunnat göra på grund av tidsbrist. Vi har valt att 

använda skuldsättningsgraden som mått på kapitalstrukturen då det inte finns ett exakt mått 
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som mäter kapitalstrukturen. Skuldsättningsgraden används för att mäta relationen mellan 

eget kapital och skulder, vilket vi anser bäst avspeglar kapitalstrukturen. 

 

5.6 Förslag till vidare forskning 
Vår studie utgår från tvärsnittsdesign vilket innebär att vi använder data från en och samma 

tidpunkt. Det skulle vara intressant att göra en studie som inte använder sig av data från en 

och samma tidpunkt utan istället undersöka detta över en längre tidsperiod. Genom att 

använda sig av årsredovisningar från fler år kan resultatet bli lättare att generalisera till andra 

grupper då vi inte kan veta om det möjligtvis skulle vara ett avvikande år. Att göra en studie 

som sträcker sig över flera år blir intressant för att undersöka mönster i finansieringsbesluten 

eller hur dessa har ändrats över tid. Det hade även varit intressant att göra en studie som även 

riktar sig mot det kvantitativa och kvalitativa hållet. Det skulle innebära att man förutom 

dessa samband även kan få in intervjuer om hur VD:s och styrelsemedlemmar resonerar kring 

skuldsättningen i bolagen och utifrån det komplettera med den informationen för att få 

ytterligare förståelse. Ett annat förslag till vidare forskning om tidsbegränsning inte finns, är 

att gräva lite djupare och undersöka skillnaden i kapitalstruktur mellan noterade och 

onoterade bolag. I denna studie undersökte vi hur onoterade bolags kapitalstruktur påverkas 

av kvinnor, dock det hade varit intressant att göra det på både noterade och onoterade för att 

kunna göra en jämförelse mellan de två bolagstyperna. 
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Bilaga 2 Pearson’s korrelationstest styrelse 
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Bilaga 3 Spearman's Rho VD 
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