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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Påverkar kvinnor kapitalstrukturen? – En undersökning om det finns ett 
samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och kapitalstrukturen och mellan en 
kvinnlig VD och kapitalstrukturen. 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Jacob Bjerke och Arash Senobari 
 
Handledare: Peter Lindberg 
 
Datum: 2017 – mars  
 
Syfte: Den 9:e september föregående år uppdagade Sveriges Television att den 
socialdemokratiska regeringen har lagt fram en proposition till Riksdagen gällande 
kvotering i börsbolagsstyrelser. I propositionen föreslås att svenska 
börsbolagsstyrelser ska bestå av minst 40 procent kvinnor.  

• Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett statistiskt samband 
mellan andelen kvinnor i svenska börsbolagsstyrelser och kapitalstrukturen, 
samt om det finns ett statistiskt samband mellan kapitalstrukturen och om 
bolagets VD är kvinna. 

 
Metod: En kvantitativ metod med en deduktiv ansats har tillämpats. Data har 
samlats in från svenska börsbolags årsredovisningar från bokslutsåret 2015. Datan 
har använts för att bygga upp relevanta variabler som sedan har testats i en 
multivariat regressionsanalys. 
 
Resultat & slutsats: På frågan om kvinnor påverkar kapitalstrukturen vill vi mena 
att resultatet av denna studie tyder på att svaret är nej. Resultatet ger belägg för att 
det inte finns något samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och 
kapitalstrukturen men att det råder ett mycket svagt positivt samband mellan en 
kvinnlig VD och kapitalstrukturen.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Den främsta begränsningen för denna 
undersökning är att hänsyn endast har tagits till ett bokslutsår, till skillnad från 
många tidigare vetenskapliga studier som har baserat undersökningarna på flera 
bokslutsår. Förslag till vidare forskning är således att genomföra denna 
undersökning över flera bokslutsår för att ta hänsyn till eventuella mönster i 
finansieringsbeslut. Den kvantitativa metoden bidrar med data som kan användas 
för att påvisa ett statistiskt samband. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att 
genomföra samma studie fast tillämpa en kvalitativ metod för att analysera 
skillnader i finansieringsbeslut av män och kvinnor som verkställande direktörer 
och styrelsemedlemmar. 
 
Uppsatsens bidrag: Denna undersökning har bidragit med teoretisk kunskap om 
faktorer som påverkar kapitalstrukturen samt med praktisk kunskap om hur en 
eventuell kvoteringslag kan komma att påverka kapitalstrukturen. 
 
Nyckelord: Kapitalstruktur, skuldsättningsgrad, styrelse, VD, riskaversion, 
informationsasymmetri. 
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ABSTRACT  
  
Title: Does women in the boardroom affect the capital structure? – An analysis if 
there is a correlation between the proportion of women in the boardroom and the 
capital structure and between a female CEO and the capital structure. 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Jacob Bjerke and Arash Senobari  
 
Supervisor: Peter Lindberg 
 
Date: 2017 – March 
 
Aim: On September 9 last year, Sveriges Television revealed that the socialistic 
government has presented a proposition to the parliament concerning quotas in 
listed companies’ boards. The proposition proposes that boards in Swedish listed 
firms’ should consist of at least 40 percent women. 

• The purpose of this study is to investigate if there is a statistical correlation 
between the proportion of women on the boards of Swedish listed 
companies and the capital structure, and if there is a statistical correlation 
between the capital structure and if the company’s CEO is a woman. 

 
Method: A quantitative method with a deductive approach has been applied. Data 
has been collected from the Swedish listed companies’ annual financial reports 
from the year 2015. The data has been used to build up relevant variables, which 
has then been tested in a multivariate regression analysis. 
 
Result & Conclusions: On the question if women affect the capital structure, we 
would like to think that the result of this study indicates the answer is no. The result 
provides evidence that there is no statistical correlation between the proportion of 
women on the board and the capital structure but that there is a marginal positive 
correlation between a female CEO and the capital structure. 
 
Suggestions for future research: The main limitation for this study is that 
consideration has only been given to one fiscal year, unlike many previous studies 
that have based the surveys on several fiscal years. Suggestion for further research 
is to implement this study on several fiscal years to account for any potential 
patterns in the financing decisions. The quantitative method contributes with data 
that can be used to detect a statistical relationship. Another suggestion for further 
research is to accomplish the same study, but apply a qualitative method to analyze 
the differences in financing decisions by men and women as CEOs and board 
members. 
 
Contribution of the thesis: This study has provided theoretical knowledge of 
factors affecting the capital structure as well as practical knowledge about how a 
possible quota law may affect the capital structure. 
 
Key words: Capital structure, leverage, board, CEO, risk aversion, information 
asymmetry.
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1 Inledning    
Arbetet inleds med en bakgrundsbeskrivning till forskningsfrågans uppkomst genom en 

problematisering som grundar sig i tidigare vetenskapliga studier. I detta inledande 

kapitel presenteras kortfattat några väletablerade och erkända teorier och slutsatser 

kring kapitalstruktur och skuldsättning men även mer subtila teorier såsom 

informationsasymmetri och riskaversion hos män och kvinnor. Avslutningsvis 

presenteras syftet med studien som problematiseringen mynnar ut i. 

 

1.1 Bakgrund 
Den 9:e september föregående år uppdagade Sveriges Television (SVT, 2016) att den 

socialdemokratiska regeringen har lagt fram en proposition till Riksdagen gällande 

kvotering i börsbolagsstyrelser. 
 

”Senast 2019 ska 40 procent av ledamöterna vara kvinnor, 

annars väntar böter” (SVT, 2016). 
 

Ett liknande lagförslag införlivades i Norge redan 2006 då de norska bolagens styrelser i 

genomsnitt endast bestod av nio procent kvinnor (Ahern och Dittmar, 2012). Denna 

situation i Norge fick Ahern och Dittmar (2012) att intressera sig för hur 

kvoteringslagen påverkar företagen under antagandet att bolagsstyrelsen sammansätts 

på ett sådant sätt att det maximerar bolagets värde. Ahern och Dittmar (2012) fann att 

effektiviteten i styrelserna minskade och menar att bolagen började skötas sämre i 

samband med införandet av kvoteringslagen. Sanandaji (2016) uppmärksammade att 

börsen i Norge föll i och med att lagen utannonserades och menar att kvoteringslagen i 

Norge inte har medfört några större förbättringar gällande jämställdheten i de norska 

bolagen. 
 

Bolagsstyrning, eller corporate governance som det ofta benämns, är en vid benämning 

på de regler, metoder och processer som ett bolag styrs och kontrolleras med, vilket i 

huvudsak sker i enlighet med dess intressenters intressen. Berle och Gardner (1934) 

beskriver bolagsstyrning som en integrerad uppsättning av interna och externa 

kontroller. Dessa kontroller används för att samordna de intressekonflikter mellan 

företagsledare och aktieägare som uppstått till följd av att ägande och kontroll har 

särskilts, menar Berle och Gardner (1934). Baysinger och Hoskisson (1990) lyfter fram 
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styrelsen i sig som ett viktigt instrument för intern kontroll, eftersom den har till uppgift 

att fånga upp intressenters intressen och omvandla dessa till metoder och processer för 

bolagsstyrningen. Styrelsen har även möjligheten att välja fram en verkställande 

direktör, VD, som utgör en viktig del av bolagsstyrningen då VD:n har till uppgift att 

sköta den löpande förvaltningen av bolaget (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). 
 

Alla företag har en viss kapitalstruktur som avslöjar hur företaget med hjälp av olika 

finansieringskällor finansierar den allmänna verksamheten och tillväxten i bolaget. 

Kapitalstrukturen framgår av balansräkningen som utöver tillgångar visar 

sammansättningen av eget kapital och skulder. Utöver balansräkningen kan 

kapitalstrukturen även illustreras av flera olika nyckeltal som beskriver olika 

förhållanden inom balansräkningen. Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal som visar 

förhållandet mellan skulder och eget kapital och ger ett mått på företagets finansiella 

risk. Förhållandet mellan skulder och eget kapital genom nyckeltalet ges av en kvot som 

beskriver hur många gånger större skulderna är gentemot eget kapital. Ett bolags 

kapitalstruktur som består av en stor andel skulder brukar generellt definieras som 

aggressiv då bolaget innebär en större risk för sina investerare, en risk som på samma 

gång kan vara bolagets ursprungliga tillväxtkälla. (Investopedia, 2016). 

 

1.2 Problemformulering 
Vad som avgör hur företag bestämmer sin kapitalstruktur tycks vara en ständigt relevant 

fråga för företagsekonomiska forskare att utreda. År 1958 publicerades en artikel 

skriven av Franco Modigliani och Merton H. Miller, som senare skulle visa sig bli 

grundbulten till de framtida teorierna gällande kapitalstruktur. Modigliani och Miller 

(1958) skapade en irrelevansteori, kallat Modigliani-Miller teoremet, som i grunden 

innebar att ett bolags värde inte påverkas av hur det finansieras i en perfekt 

kapitalmarknad utan skatter, konkurskostnader, agentkostnader och asymmetrisk 

information. Teoremet utvecklades i en värld utan skatter, vilket Modigliani och Miller 

(1958) sedan adresserade till i sin artikelkorrektion, 1963. Modigliani och Miller (1958, 

1963) menar att i en värld där det finns skatter och avdragsgilla räntor men att andra 

eventuella faktorer ignoreras, ökar bolagets värde proportionerligt med mängden 

utnyttjad skuld. Modigliani och Miller (1958, 1963) menar även att källan till ytterligare 

värde beror på mängden skatter som sparats, i form av en lägre skattekostnad, genom att 

utfärda skuld istället för eget kapital. Modigliani och Miller (1958, 1963) förespråkar på 
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så sätt finansiering av skuld då det ger skattemässiga fördelar. Detta har motiverat fram 

olika modeller av andra forskare som sökt en förklaring till kapitalstrukturen. 
 

Ur Modigliani och Millers (1958, 1963) irrelevansteori utvecklades med tiden modellen 

trade-off av en rad andra forskare (e.g. Kraus och Litzenberger, 1973; Jensen och 

Meckling, 1976; Fama och French, 2002). Enligt trade-off-modellen strävar 

företagsledningen efter en optimal kapitalstruktur (Fama och French, 2002). Den 

optimala kapitalstrukturen identifieras genom att kostnader och förmåner relaterade till 

en ökad skuldsättning vägs mot varandra (Fama och French, 2002). Med detta menas att 

samtidigt som finansiering genom räntebärande belåning ger skattemässiga fördelar 

ökar även konkurs- och agentkostnaderna, vilka måste tas hänsyn till för att kunna 

identifiera den optimala kapitalstrukturen (Kraus och Litzenberger, 1973; Jensen och 

Meckling, 1976). Konkurskostnader är den finansiella risk som ökar vid en ökad 

skuldsättning medan agentkostnader är de kostnader som tar sig uttryck av att 

företagsledning och aktieägare har olika intressen. 
 

Under mitten av 80-talet arbetade Myers (1984) och Myers och Majluf (1984) fram en 

annan omtalad modell som skulle förklara företags finansieringsbeslut och således 

kapitalstrukturen. Modellen fick namnet pecking-order, vilken innebär att 

finansieringskällorna; balanserad vinst, räntebärande belåning och aktiekapital, ställs i 

en hierarkisk ordning. Den hierarkiska ordningen beror i grunden på 

informationsasymmetri, vilket ger sig uttryck i så kallade adverse selection costs 

(Myers, 1984; Myers och Majluf, 1984). Informationsasymmetri innebär att 

företagsledningen och bolagets intressenter har olika mycket information om bolagets 

organisatoriska, finansiella och marknadsmässiga ställning. Modellen för med sig en rad 

antaganden, vilka sammanfattas genom att säga att bolag alltid kommer att välja den 

billigaste finansieringsformen vid investeringsbehov (Myers och Majluf, 1984). Fama 

och French (2002) förkastar dock en del av dessa antaganden och menar bland annat att 

antagandet om att företag alltid väljer att finansiera investeringar med skulder framför 

aktiekapital inte stämmer med verkligheten, utan det finns andra faktorer som påverkar 

de finansiella besluten. 

 

Förutom vad de två modellerna säger om utformningen av ett bolags kapitalstruktur, 

vilka grundar sig i teorier från den tidigare forskningen, har forskning i ämnet 
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kapitalstruktur på senare tid kommit att beröra mer specifika faktorer som påverkar hur 

bolag finansieras. Titman och Wessels (1988) menar att transaktionskostnader, det vill 

säga kostnader som uppstår av att finansieringsförmedlare kopplas in i processen, kan 

vara en viktig faktor som påverkar hur bolag väljer att finansiera sin verksamhet. Den 

senare forskningen från 2000-talet har undersökt faktorer såsom bland annat bolagets 

storlek, bransch-tillhörighet, lönsamhet, andel materiella tillgångar, likviditet, 

fluktueringar i omsättningen och tillväxtmöjligheter, vilka har enligt flera forskare (e.g. 

Frank och Goyal, 2009; Öztekin, 2015; Alves et. al., 2015; Serghiescu och Vâidean, 

2014; Alves och Ferreira, 2011) visat sig ha en direkt inverkan på valet av 

kapitalstruktur. Duca (2013) menar dessutom att olika faktorer inom bolagets styrelse 

såsom storlek, sammansättning och kompetens kan ha en direkt inverkan på 

kapitalstrukturen. På samma sätt menar Anderson, Mansi och Reeb (2004) att styrelsens 

storlek och självständighet kan påverka kostnaderna för de skulder bolaget anskaffar. 

 

Fama och Jensen (1983) menar att styrelsen spelar en viktig roll i strukturen för 

bolagsstyrningen då dess huvudsakliga uppgift är att styra bolaget mot att uppfylla sina 

ägares krav. Enligt Adams och Ferreira (2007) har en bolagsstyrelse två viktiga roller - 

att övervaka och ge råd, vilket innebär en övervakning av att bolaget följer ägarnas krav 

och en rådgivning mot att chefer och verksamhetsledare uppfyller ägarnas krav genom 

det sätt verksamheten bedrivs. Två av huvudmålen för bolag är enligt Modigliani och 

Miller (1958) att dels maximera vinsten men även att maximera sitt marknadsvärde. Hur 

styrelsen uppfattar ägarnas intressen kan på så vis avgöra på vilket sätt bolaget styrs mot 

att maximera vinst och värde. Genom olika typer av finansieringsmetoder kan styrelsen 

använda kapitalstrukturen som verktyg för att uppfylla kraven från aktieägarna 

(Modigliani och Miller, 1958). Duca (2013) menar på samma sätt att aktieägarnas 

beteende och intressen påverkar styrelsens beslut gällande kapitalstrukturens 

utformning eftersom de arbetar mot att uppfylla deras intressen. 
 

Graham, Harvey och Puri (2013) menar att bolagets VD är den i företagsledningen som 

har den bästa kontrollen över kapitalstrukturen. Huang och Kisgen (2013) menar dock 

att de traditionella studierna inom företagsekonomi ofta ignorerar det faktum att 

specifika företagsledare kan ha en stark inverkan på bolagsstyrningen. Samtidigt kan 

nog de flesta hålla med om att Apple förmodligen inte hade varit samma bolag utan 

Steve Jobs (Huang och Kisgen, 2013). Bertrand och Schoar (2003) menar att olika 
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egenskaper hos företagsledare kan ha en stark inverkan på hur finansiella och 

verksamhetsmässiga beslut fattas. Vidare förklaras att utbildning och ålder kan förklara 

hur aggressiv en VD är i sitt finansiella risktagande, vilket visar sig i beslut gällande 

skuldsättning (Bertrand och Schoar, 2003). Graham, Harvey och Puri (2013) menar att 

ledningsattityder hos verkställande direktörer, såsom risktagande och optimism, har en 

stark påverkan på de finansiella besluten. Huang och Kisgen (2013) menar att kvinnliga 

verkställande direktörer generellt sett leder till lägre skuldsättning än män, men att 

denna skillnad snarare beror på den manliga självsäkerheten än olika riskaversion hos 

män och kvinnor. 
 

I slutet av 90-talet genomförde Jianakoplos och Bernasek (1998) en omfattande studie i 

hopp om att besvara frågan om kvinnor är mer riskaversiva än män. De menade att det 

florerade en generell uppfattning om att kvinnor är mindre benägna än män att ställa sig 

inför en högre finansiell risk i hopp om en högre avkastning. Jianakoplos och Bernasek 

(1998) fann i sin undersökning stöd för den allmänna uppfattningen om att det råder en 

skillnad mellan huruvida män och kvinnor är villiga att investera i mer riskfyllda 

tillgångar. Resultatet vittnar nämligen om att kvinnor är betydligt mer riskaversiva än 

män i ekonomiska beslut. Å andra sidan menar Schubert, Brown, Gysler och Brachinger 

(1999) att under kontrollerade ekonomiska förhållanden förskaffar sig kvinnor generellt 

sett inte mindre riskfyllda investeringar än män, utan den könsspecifika 

riskbenägenheten uppstår i mer abstrakta vågspel. Detta förklaras med att män i större 

utsträckning sätter risk i förhållande till vinst medan kvinnor generellt sett sätter risk i 

förhållande till förlust (Schubert et al., 1999). Vidare menar Schubert et al. (1999) att 

dessa skillnader i riskattityder mellan könen som tidigare test har visat på har berott på 

olika förutsättningar för män och kvinnor, snarare än stereotypiska riskattityder. 
 

En relativt stor mängd tidigare forskning har undersökt hur kvinnor påverkar bolagen på 

ett eller annat sätt. Som nämnt ovan har många tidigare vetenskapliga studier visat att 

karaktärsdrag och kön hos VD:n kan ha en inverkan på finansiella beslut och därmed 

kapitalstrukturen (e.g. Bertrand och Schoar, 2003; Graham, Harvey och Puri, 2013; 

Huang och Kisgen, 2013). På samma sätt menar andra forskare att karaktärsdrag och 

kön hos styrelsemedlemmarna ger en inverkan på bolagsstyrningen och de olika 

finansieringsbeslut som fattas.  Carter, Simkins och Simpson (2003) och Carter, 

D’Souza, Simkins och Simpson (2010) analyserade hur diversifierade styrelser, i form 
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av andelen kvinnor och representanter från minoritetsgrupper i styrelsen, påverkar 

bolagsstyrningen. De menar att en mer diversifierad styrelse kan leda till att 

övervakningsprocessen i bolagsstyrningen effektiviseras. Detta bekräftas även av 

Adams och Ferreira (2007) som uppmärksammade att kvinnor deltar i fler 

styrelsemöten och får därmed mer information om verksamheten vilket är 

grundläggande för en effektiv övervakning av bolaget. På samma sätt menar Virtanen 

(2012) att kvinnor är mer benägna, i jämförelse med män, att anta aktiva roller i 

styrelsen vilket leder till en effektivisering av bolagsstyrningen.  Alves, Couto och 

Francisco (2015) genomförde en multinationell studie med data från 2427 bolag, 

däribland var 23 svenska bolag, för att bland annat undersöka hur styrelsens 

sammansättning, i form av andel kvinnor och män, påverkar kapitalstrukturen. 

Resultatet av studien ger i någon mån belägg för att en mer könsdiversifierad 

styrelsesammansättning ökar bolagsstyrningens effektivitet. Alves et al. (2015) menar 

att en mer effektiv bolagsstyrning leder till en lägre informationsasymmetri vilket i sin 

tur innebär att mer långsiktiga finansieringsalternativ blir mer attraktiva. En lägre 

informationsasymmetri betyder att kostnaderna att använda sig av mer riskfyllda 

finansieringskällor, såsom belånat kapital eller aktieägartillskott, minskar (Myers, 1984; 

Myers och Majluf, 1984). Detta menar således Alves et al. (2015) att fler kvinnor i 

styrelsen leder till en högre skuldsättningsgrad. 
 

Följaktligen har många tidigare vetenskapliga studier visat på något olika resultat om 

hur styrelsens sammansättning och olika egenskaper hos VD:n påverkar 

bolagsstyrningen och i slutändan kapitalstrukturen. Ändock har inga tidigare 

vetenskapliga studier ämnat undersöka sambandet mellan könsdiversifierade styrelser 

och kapitalstrukturen enbart i Sverige. Samtidigt råder det inom Sverige ett 

forskningsgap kring vilken påverkan VD:ns könstillhörighet har på kapitalstrukturen. 

Därav är det av intresse att undersöka sådana potentiella samband på en svensk marknad 

då det på samma gång bidrar med kunskap om hur en eventuell kvoteringslag bland 

svenska börsbolagsstyrelser kan komma att påverka kapitalstrukturen. 

 

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

andelen kvinnor i svenska börsbolagsstyrelser och kapitalstrukturen, samt om det finns 

ett statistiskt samband mellan kapitalstrukturen och om bolagets VD är kvinna. 
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2 Referensram 
I följande kapitel redogörs arbetets praktiska och teoretiska referensram samt den såväl 

teoretiska som praktiska anknytningen till tidigare forskning. Avsnittet för den praktiska 

referensramen består av bolagsstyrning och styrelsen medan i den teoretiska 

referensramen presenteras teorier kring kapitalstruktur, pecking-order och trade-off 

samt riskaversionens betydelse. Kapitlet avslutas med en presentation av vad tidigare 

forskning, som är nära relaterad till forskningsområdet, har berört och resulterat i samt 

studiens hypoteser som härleds ur den befintliga litteraturen. 

 

2.1 Praktisk referensram 
Under detta avsnitt följer en litteraturgenomgång som redogör för de praktiska 

företeelser som studeras genom en beskrivning av den svenska bolagsstyrningen som 

sedan följs av en skildring av styrelsens roll i bolagsstyrningen och i organisationen 

som helhet.  

 

2.1.1 Bolagsstyrning 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2015) definierar bolagsstyrning som ett verktyg att 

säkerställa att bolag som inte styrs direkt av sina ägare istället styrs utifrån ägarnas 

intressen. Enligt Berle och Gardner (1934) innebär detta såväl interna som externa 

kontroller för att lyckas samordna intressekonflikter mellan företagsledare och ägare. 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2015) menar att konflikter kan uppstå av spritt 

ägande, då styrelser och anställda företagsledningar kan ha avvikande intressen. Dessa 

intressen kan innebära olika syn på bland annat avkastningskrav på kort och lång sikt, 

risktagande och finansiell struktur. Vidare förklaras att god bolagsstyrning minskar 

risken för dessa intressekonflikter, vilket har medfört att regler och riktlinjer för 

bolagsstyrningen i börsnoterade bolag har införlivats i så kallade koder för 

bolagsstyrning. Koderna infördes för att reglera bolagsstyrningen på så sätt att den i 

någon mån tvingas sträva efter att följa ägarnas krav och intressen. Dock anses koderna 

endast vara normer och är inte tvingande, under förutsättning att företagsledningen kan 

motivera varför riktlinjerna inte har följts och vilka åtgärder som har vidtagits istället 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). 
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2.1.2 Styrelse 

Ett aktiebolag ska bilda en styrelse som består av en eller flera ledamöter. Utöver 

ledamöterna får även suppleanter utses. Styrelsen har till uppgift att svara för 

organisationen och förvaltningen av bolaget samt ansvara för bolagets ekonomiska 

situation. Styrelsen får dessutom utse en verkställande direktör, VD, som ska enligt 

styrelsens direktiv sköta den löpande förvaltningen av bolaget. VD:n får dock vid 

ovanliga eller högst betydelsefulla situationer vidta åtgärder utan styrelsens 

godkännande. (Aktiebolagslag, 8 kap, 1-4, 27 och 29 §§). VD:n kan dessutom samtidigt 

utgöra en plats i styrelsen som ledamot eller suppleant, men får inte vara styrelsens 

ordförande. En VD som inte sitter i styrelsen benämns som extern verkställande direktör 

(Bolagsverket, 2016). Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2015) menar att styrelsen 

kan ge anvisningar om hur den löpande förvaltningen ska handläggas eller beslutas, 

vilket innebär att VD:n inte har ensam bestämmanderätt över den löpande förvaltningen. 

Samtidigt belyses att VD:n får närvara vid samtliga styrelsemöten och får rådgöra kring 

alla frågor som styrelsen ansvarar för. Det hör till en VD:s åtaganden att hålla styrelsen 

underrättad om verksamheten och bolagets finansiella ställning och utveckling. Undin 

(2016) menar att styrelsen har en skyldighet att hålla sig underrättad om bolagets 

verksamhet, vilket innebär att ett tätt samarbete med bolagets verkställande direktör, 

ekonomiansvarig och revisor är av stor vikt för styrelsens effektivitet. 

 

Enligt Baysinger och Hoskisson (1990) spelar styrelsen en viktig roll i bolagsstyrningen 

och framförallt för den interna kontrollen då den har till uppgift att förvandla ägarnas 

krav till metoder och processer i bolagsstyrningen. De kostnader som uppstår till följd 

av intressekonflikter mellan företagsledare och ägare definieras som agentkostnader, 

eller agency costs vilket är ett mer etablerat uttryck. Dessa kostnader består enligt Fama 

och Jensen (1983) av kostnader att strukturera, övervaka och hålla samman en 

företagsledning med motstridiga intressen, samt de överblivna kostnader som uppstått 

till följd av att kostnaderna att manövrera intressekonflikterna överstiger de förmåner 

det för med sig. Enligt Fama och Jensen (1983) är en kontroll av dessa agentkostnader 

en viktig faktor i en organisations överlevnad. 
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2.2 Teoretisk referensram 
Under följande moment i kapitlet redogörs de teoretiska företeelser som studerats 

genom en litteraturgenomgång där grunden i studier kring kapitalstruktur presenteras 

tillsammans med omtalade modeller såsom pecking-order och trade-off. Detta följs av 

en redogörelse kring riskaversionens betydelse där kvinnor och män ofta sägs ha olika 

attityder gällande finansierings- och investeringsbeslut. 
 

När det talas om kapitalstruktur blir det allt som oftast fokus på Modigliani och Millers 

arbeten (Modigligani och Miller, 1958, 1963) då det i mångas ögon ses grundbulten i 

studier om kapitalstruktur. Modigliani och Miller (1958, 1963) byggde upp en 

irrelevansteori som skulle förklara under vilka förutsättningar kapitalstrukturen inte har 

någon påverkan på kapitalkostnaden. Modigliani och Miller (1958) ställde sig frågande 

till hur ett bolags kapitalkostnad värderas, och på samma gång hur bolaget i sig 

värderas, i en värld där tillgångars avkastning är oviss och kapital kan erhållas på olika 

sätt, från rena skuldsättningar med fordringar från banken till nyemission där 

investeraren endast kan kräva sin beskärda del av det osäkra bolaget. För att besvara den 

frågan byggde Modigliani och Miller (1958) upp ett teorem för att visa hur börsvärdet 

påverkas av valet av finansieringsmetod, det vill säga kapitalstrukturen – Om ett bolag 

finansierar en investering genom lån (räntebärande skuldsättning), med balanserad vinst 

(redan befintligt kapital) eller genom nyemission (aktieägartillskott). Teoremet 

utformades med en modell som testades i en fiktiv värld utan en del faktorer som i den 

verkliga världen inte kan räknas bort, en så kallad perfekt kapitalmarknad. Modellen 

testades således i värld utan skatter, transaktionskostnader och konkurskostnader samt 

att företag och privatpersoner har exakt samma marknadsinformation och kan låna 

kapital till samma ränta. Modigliani och Miller (1958, 1963) visade att under perfekta 

förutsättningar har kapitalstrukturen ingen påverkan på kapitalkostnaden, det vill säga 

den genomsnittliga räntekostnaden och avkastningskrav från aktieägare. Däremot visade 

det sig att när skatt läggs in som variabel i en perfekt marknad förde det med sig stora 

effekter på kapitalkostnaden (Modigliani och Miller, 1958; Kraus och Litzenberger, 

1973). Studien gav således upphov till att utifrån det ursprungliga teoremet lägga till 

variabler för att på så sätt se dess inverkan på kapitalkostnaden. Detta kommer att 

presenteras mer djupgående under avsnittet för tidigare forskning (se 2.3.1). 
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2.2.1 Trade-off 

En omtalad modell som berör ämnet kapitalstruktur och besluten som tas kring dess 

utformning är trade-off-modellen, vars huvudsakliga fokus är att identifiera den 

optimala kapitalstrukturen genom att väga förmåner mot kostnader relaterade till en 

ökad skuldsättning. Modellen förespråkar finansiering av skuld och har sitt ursprung i 

Modigliani och Millers (1958, 1963) irrelevansteori, vilken senare utvecklades av Kraus 

och Litzenberger (1973) vilka visade på ytterligare skatteeffekter på skuldsättning och 

marknadsvärde. Den optimala kapitalstrukturen anses vara den punkt där 

skuldsättningsgraden utgör den maximala hävstångseffekten, det vill säga där 

förhållandet mellan skuld och eget kapital maximerar skillnaden mellan fördelarna och 

kostnaderna för utfärdande av skuld (Alves et al., 2015). Modigliani och Miller (1958, 

1963) menar att utfärdande av skuld ger skattemässiga fördelar på räntebetalningar 

eftersom sådana kostnader är avdragsgilla. Detta menar Alves et al. (2015) ger företag 

incitament till att använda mer skuld. Dessa skattemässiga fördelar vägs sedermera mot 

kostnaderna förknippade med skuldsättning, vilket beskrivs som financial distress costs 

som vanligtvis innebär konkurskostnader (Kraus och Litzenberger, 1973) eller 

agentkostnader (Jensen och Meckling, 1976). Ett bolag som har svårt att betala av sina 

skulder till kreditinstituten anses vara i ett skede av financial distress. Det blir således 

en trade-off (avvägning) mellan förmåner och kostnader för att optimera 

hävstångseffekten i kapitalstrukturen. Korteweg (2010) analyserade nettovinsten med 

skuldsättning under antagandet att bolag identifierar en optimal kapitalstruktur. 

Resultatet säger att nettovinsten ökar med en ökad skuldsättning för lågt skuldsatta 

bolag men att nettovinsten minskar så fort bolaget får en väldigt hög skuldsättningsgrad. 

Korteweg (2010) menar att detta på ett tydligt sätt avslöjar att det för bolag existerar en 

optimal kapitalstruktur. På samma gång menar Korteweg (2010) att den optimala 

kapitalstrukturen varierar beroende på lönsamhet och bolagets storlek. Studien 

avslöjade dessutom att bolag i genomsnitt inte ligger på sin optimala kapitalstruktur, 

vilket enligt Korteweg (2010) innebär att bolag i genomsnitt ligger under sin potentiella 

optimala hävstångsnivå. Detta gällde främst för bolag som inte förfogar över några 

räntebärande skulder, vilka benämns som true zero leverage firms.  
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Figur 2.1 Trade-off-modellen           Källa: Academlib.com 
Figuren illustrerar trade-off-modellen. Startpunkten visar värdet av ett bolag med endast eget kapital. Den 
röda linjen representerar värdet av skattesköldar. Nuvärdet av skattesköldarna ökar i takt med att 
skuldsättningen ökar till dess att en ökning av skulder innebär en större ökning av financial distress costs 
(illustreras av skillnaden mellan den blå linjen och den röda linjen). Den brytpunkt som uppstår innan en 
ökning av skulder leder till en ännu större ökning av financial distress costs illustrerar det maximala 
värdet för ett bolag. 
 

2.2.2 Pecking-order 

Under mitten av 80-talet introducerade Myers (1984) och Myers och Majluf (1984) en 

ny banbrytande modell som skulle förklara bolagets finansieringsbeslut när det råder 

asymmetrisk information mellan företagsledare och potentiella investerare. Modellen 

döptes till pecking-order och har både utgjort den teoretiska grunden och används som 

modell i många studier och undersökningar än idag. Enligt Fama och French (2002) 

förutsäger modellen att bolag vid investeringsbehov alltid kommer att välja den 

billigaste finansieringsmetoden. Myers (1984) och Myers och Majluf (1984) menar att 

det råder en hierarkisk ordning bland finansieringskällorna på grund av adverse 

selection costs, vilket enligt Alves et al. (2015) beror i själva verket på asymmetrisk 

information mellan företagsledare och offentliga investerare. Den hierarkiska ordningen 

är enligt Myers (1984) och Myers och Majluf (1984): balanserad vinst, skuldsättning 

och till sist aktiekapital. Skuldsättning kan delas in i två grupper beroende på risknivå - 

riskfri och riskfylld skuldsättning. Risknivån avgörs av hur långsiktig 
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finansieringslösningen är samt till vilken ränta finansieringen har anskaffats. Enligt 

modellen föredrar företagsledare främst finansiering genom internt upparbetat kapital, 

det vill säga balanserad vinst. Vid finansiering genom skuldsättning medföljer kostnader 

som gör en sådan finansieringskälla mindre tilltalande än balanserad vinst. Vid en 

nyemission, det vill säga en ökning av aktiekapitalet, är kostnaderna för 

informationsasymmetrin som störst vilket gör en sådan finansiering mest kostsam och är 

således minst tilltalande för företagsledare att anskaffa (Myers, 1984; Myers och 

Majluf, 1984). Fama och French (2002) menar dock att i verkligheten uppstår det 

tillfällen där finansieringen av en investering görs genom aktiekapital och att det 

därmed inte stämmer att företag alltid väljer skuld framför aktiekapital, vilket tyder på 

att företagsledningen tar hänsyn till fler aspekter än informationsasymmetri. 

 

Myers och Majluf (1984) framför ett vanligt scenario där ett bolag med tillgångar på 

plats, som har möjligheter till en lönsam investering, behöver emittera aktier och 

därmed samla in likvida medel för att kunna genomföra investeringsprojektet. Myers 

och Majluf (1984) menar att inom ämnet finans råder en tumregel att alltid ta sig an 

investeringsprojekt vars nettonuvärde är positiv (NPV>0), oavsett om investeringen 

sker genom en finansiering från interna eller externa källor. 

 

Det råder en allmän uppfattning om att företagsledare har den bästa översikten över 

bolaget och verksamheten, att de innehar mest värdefull information om exempelvis 

värdet på bolagets tillgångar. Sådan information är av stort intresse för offentliga 

investerare. I vanliga fall där bolag genomför alla möjliga investeringar där det råder en 

övertygelse om att investeringen kommer att uppvisa ett positivt nettonuvärde, samt där 

företagsledare har mer information om värdet på bolagets tillgångar än de offentliga 

investerarna, kommer de emitterade aktierna i genomsnitt vara korrekt prissatta, menar 

Myers och Majluf (1984). Dock kan det uppstå situationer där företagsledningen har en 

fördelaktig insiderinformation som offentliga investerare saknar, vilket kan leda till att 

företagsledningen missar en god investeringsmöjlighet genom att inte vilja emittera 

aktier för att finansiera investeringen. Som känt arbetar företagsledningen efter 

aktieägarnas krav och intressen, vilket enligt Myers och Majluf (1984) utgör grunden i 

denna problematik. Myers och Majluf (1984) menar på så vis att detta kan bli 

problematiskt då många offentliga investerare är medvetna om att företagsledningen har 

betydligt mer information om bolaget än vad investeraren har. Beslutet att inte emittera 
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aktier ger således goda signaler till de offentliga investerarna gällande bolagets 

verksamhet och ställning. Samtidigt menar Myers och Majluf (1984) att dessa signaler 

även förmedlar att emissionen är dålig, eller åtminstone mindre bra, vilket påverkar det 

pris investerare är villiga att betala för aktien, vilket i sin tur påverkar 

finansieringsbeslutet. Alves et al. (2015) bekräftar denna problematik då de hävdar att 

offentliga investerare värderar bolaget efter företagsledningens vilja att emittera aktier. 

 

Att företagsledare och investerare har olika mycket information om bolaget utgör 

därmed enligt Myers (1984) och Myers och Majluf (1984) grunden för hur bolag 

prioriterar sina finansieringskällor och utformar kapitalstrukturen. Myers (1984) 

förklarar att om investeraren inte vet tillräckligt mycket om bolaget kan bolaget tvingas 

emittera aktier till ett för lågt pris eller att banken lånar ut kapital till ett för högt pris. 

Samtidigt förklarar Myers (1984) att informationsasymmetrin kan visa sig åt andra 

hållet genom att aktier istället medvetet emitteras till ett för högt pris men att det till slut 

skulle genomskådas av investerarna och tvinga bolaget att följa pecking-order-

modellen. 

 

 
Figur 2.2 Pecking-order-modellen            Egen figur 
Figuren illustrar pecking-order-modellen. Finansieringskällorna delas in i tre grupper: Balanserad vinst, 
skuldsättning och aktiekapital. De interna finansieringskällorna föredras framför de externa 
finansieringskällorna på grund av kostnader relaterade till asymmetrisk information. 
 

Enligt Fama och French (2002) finns det likheter mellan modellerna pecking-order och 

trade-off i en del av de förutsägelser teorierna bakom modellerna för med sig. 

Exempelvis att både mer lönsamma verksamheter och verksamheter med få 

investeringar förväntas ha högre utdelningsandel. Dock skiljer sig modellerna mycket åt 
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i frågan om hur bolag väljer att finansiera investeringar. Pecking-order-modellen 

förutsäger att mer lönsamma verksamheter kommer att ha en lägre skuldsättningsgrad 

eftersom det inte är nödvändigt att öka skuldsättningen när vinsterna överstiger 

investeringsbehovet (Fama och French, 2002). Trade-off-modellen säger å andra sidan 

att mer lönsamma verksamheter kommer att ha en högre skuldsättningsgrad eftersom de 

kan med större säkerhet bära en större mängd av billigare skuld (Fama och French, 

2002). 

 

2.2.3 Riskaversion 

Är kvinnor mer riskaversiva än män? Svaret på den frågan går förmodligen inte att 

fastslå eftersom människor, oavsett man eller kvinna, har olika personligheter, 

erfarenheter och kompetens som gör det svårt, eller möjligtvis omöjligt, att fördela män 

och kvinnor till varsin typ av riskbeteende. Dock finns det möjligheter att utveckla 

trovärdiga slutsatser om skillnader i beteende gällande risktagande hos män och 

kvinnor. Genom att avgränsa sig till situationer där risktagande äger rum ges en bättre 

möjlighet för att kunna undersöka hur de olika könen förhåller sig till risktagande. 

 

Trots vad vårt normativa intellekt säger att utfallet om hur kvinnor och mäns 

riskbeteenden bör förhålla sig är det inte lika självklart att vetenskapliga undersökningar 

för fram resultat som stödjer våra förväntningar. Jianakoplos och Bernasek (1998) 

menar att det florerar en generell uppfattning om att kvinnor är mindre benägna än män 

att ställa sig inför en högre finansiell risk i hopp om en högre avkastning. Huang och 

Litzenberger (1988) förklarar att en riskfylld tillgång måste kompensera en riskaversiv 

investerare genom att erbjuda en potentiellt högre avkastning. Jianakoplos och Bernasek 

(1998) förklarar att ju mer riskaversiva investerare är, desto lägre avkastning förväntar 

de sig. Detta beror på att mer konservativa investerare inte tar sig an en del 

investeringsalternativ som ger möjligheter till högre avkastningar då dessa betraktas 

som mer riskfyllda. Schubert et al. (1999) å andra sidan motsäger påståendet om att 

kvinnor är mer riskaversiva än män och menar att under kontrollerade ekonomiska 

förhållanden anskaffar kvinnor i allmänhet inte mindre riskfyllda investeringar än män, 

utan de könsspecifika riskattityderna framkommer under mer abstrakta vågspel. Detta 

menar Schubert et al. (1999) kan bero på att män i större utsträckning ställer risk i 

förhållande till vinst medan kvinnor kopplar risk till förlust. Utifrån detta påstående kan 
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en koppling göras till Sarin och Wieland (2016) som menar att kvinnor undviker risker 

för att de i högre grad förknippar förluster med starka emotionella upplevelser, samt att 

de generellt sett är mer insiktsfulla till negativa utfall och har lägre förväntningar på 

njutning av risktagande. Vidare menar Sarin och Wieland (2016) att andra faktorer 

såsom personlighetsdrag och hot mot stereotypa fördomar påverkar kvinnors 

riskbeteende. Yazdanfar och Öhman (2014) menar att kvinnor inte på samma sätt vill 

försöka påverka gemensamt fattade beslut i grupper vilket kan ge utslag på till vilken 

grad beslutet är riskfyllt. Sarin och Wieland (2016) menar även att män och kvinnor i 

sociala sammanhang är mer bekväma att ta risker i sina respektive stereotypa områden 

där den konkurrens som råder är mer påtaglig inom könen. Rad, Yazdanfar och Öhman 

(2014) menar att kvinnor, vare sig ensamma eller i grupp, uppvisar ett mer riskaversivt 

beteende och är mer försiktiga när de upplever att de kan förlora något av värde. 
 

Schubert et al. (1999) menar att det inte tycks finnas någon skillnad i attityder gentemot 

risk mellan könen under identiska investeringsmöjligheter. Detta förklarar Schubert et 

al. (1999) beror på att tidigare undersökningar av detta fenomen inte har 

uppmärksammat olika stereotypa riskattityder utan skillnaderna har snarare berott på 

olika förutsättningar. Yazdanfar och Öhman (2014) menar dock att kvinnor som 

investerare är mer konservativa än män vilket är ett påstående i linje med Sundén och 

Surette (1998), som menar att kvinnor tenderar att i större utsträckning investera i 

säkrare värdepapper, såsom fonder och obligationer, till skillnad från män som generellt 

sett föredrar mer riskfyllda värdepapper i form av aktier. Dock menar de att andra 

faktorer såsom civilstånd har en påverkan på riskbeteendet, för både män och kvinnor. 
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2.3 Tidigare forskning 
I det avslutande avsnittet av detta kapitel kommer tidigare forskning som är nära 

relaterad till denna studie att presenteras. Inledningsvis ges en bild av 

bolagsstyrningens påverkan på kapitalstrukturen där tidigare studier har visat på en 

tydlig korrelation mellan styrelsens utformning och valet av finansiering. Detta följs 

sedan av studier om hur kvinnliga styrelsemedlemmar påverkar organisatoriska 

aspekter och framförallt hur det berör kapitalstrukturen. 

 

2.3.1 Faktorer som påverkar kapitalstrukturens utformning 

Det är möjligt att Modigliani och Millers (1958, 1963) arbeten öppnade intresset för 

många forskare att studera vilka faktorer som påverkar kapitalstrukturen. Många 

forskare har visat på en lång rad faktorer som har både en direkt och indirekt påverkan 

på hur bolag finansierar den allmänna verksamheten och tillväxten (e.g. Titman och 

Wessels, 1988; Harris och Raviv, 1991; Rajan och Zingales, 1995). 

 

Titman och Wessels (1988) analyserade en rad faktorer för att undersöka dess inverkan 

på företagens kapitalstruktur och fann att omständigheter som företags exklusivitet, 

storlek och lönsamhet påverkar vilken grad ett bolag belånas. De två sistnämnda menar 

Titman och Wessels (1988) beror på transaktionskostnader som kan vara en avgörande 

faktor i valet av kapitalstruktur. Harris och Raviv (1991) testade en mängd 

bakomliggande faktorer till redan existerande antaganden och modeller vilket 

resulterade i att tidigare forskares antaganden om att asymmetrisk 

marknadsinformation, agentkostnader och kontroll visade sig vara av stor vikt när det 

kommer till utformningen av kapitalstrukturen. Rajan och Zingales (1995) genomförde 

en multinationell studie bland de sju stora industrialiserade länderna, det vill säga G7-

länderna, för att belysa vilka faktorer som är avgörande för hur kapitalstrukturen är 

uppbyggd i olika bolag. Rajan och Zingales (1995) fann att det var stora skillnader 

gällande bolagens belåningsgrad mellan länder med liknande marknader medan bolag i 

länder med väldigt olika institutionella strukturer kunde ha liknande kapitalstrukturer. 

Detta förklarade Rajan och Zingales (1995) beror på att om ett land är marknads- eller 

bankorienterat inte har särskilt stort inflytande på kapitalstrukturen som man tidigare 

trott. 
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Frank och Goyal (2009) menar bland annat att inflationsförväntningar, ett bolags storlek 

(mätt i totala tillgångar) och vinst har ett starkt inflytande på till vilken grad ett bolag är 

skuldsatt. Utöver storlek, vinst och inflation menar även Frank och Goyal (2009) samt 

Öztekin (2015) att branschens genomsnittliga hävstångsnivå och andel materiella 

tillgångar i bolaget är de mest tillförlitliga påverkande faktorerna. Öztekin (2015) menar 

att större bolag som har en hög andel materiella tillgångar och agerar i en bransch som 

har en hög genomsnittlig hävstångsnivå tenderar att ha högre skuldsättningsgrad, vilket 

även bekräftar Frank och Goyals (2009) studie. På samma gång menar Öztekin (2015) 

att bolag med lägre vinster och bolag som agerar i inflatoriska miljöer tenderar att ha en 

lägre skuldsättning. Serghiescu och Văidean (2014) testade fem olika variabler för att se 

hur de är korrelerade med kapitalstrukturen. Dessa variabler var lönsamhet 

(representerat av avkastning på totalt kapital), storlek (representerat av andel tillgångar), 

andel materiella tillgångar i bolaget i förhållande till totala tillgångar, likviditet samt 

omsättningshastighet. Serghiescu och Văidean (2014) menar att andelen materiella 

tillgångar i bolaget är negativt korrelerat med skuldsättningsgraden då de menar att 

långivare inte ser materiella tillgångar som en säkerhet eller garanti att bolaget klarar av 

en större andel skuld. På samma gång bekräftas det att bolagets storlek och 

omsättningshastighet har ett positivt samband med skuldsättningsgraden. Serghiescu 

och Văidean (2014) menar att deras resultat stöder pecking-order-teorin eftersom 

lönsamma bolag med hög likviditet tenderar att ha en lägre skuldsättning. Detta på 

grund av att likvida bolag kan använda denna likviditet för att finansiera investeringar 

och därmed bör ett bolags likviditet ha en negativ inverkan på skuldsättningsgraden 

(Ozkan, 2001). Studierna av Öztekin (2015) och Serghiescu och Văidean (2014) 

bekräftar till stor del av vad Frank och Goyal (2009) pekar på är viktiga faktorer i 

kapitalstrukturens utformning, vilket tyder på att det finns en överensstämmelse kring 

hur exempelvis storlek, vinst, bransch och inflation påverkar kapitalstrukturen. 

 

2.3.2 Styrelsens påverkan på kapitalstrukturen 

Många tidigare studier har undersökt hur bolagsstyrningen och styrelsen i sig påverkar 

hur bolaget finansieras och därmed påverkar kapitalstrukturen. De skillnader som olika 

studier har visat gällande finansieringsmetoder kan tydligt hänföras till de två olika 

modellerna pecking-order och trade-off. Hernadi och Ormos (2012) hänvisar i sin studie 

till att ett starkt pecking-order-drivet beteende hos företagsledare i de finansiella 
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besluten visar sig i att bolaget inte framställer en målsatt skuldsättningsgrad, eller nivå 

för hävstångseffekt. Å andra sidan, i bolag som prioriterar en målsatt skuldsättningsgrad 

pådrivs ett mer trade-off-orienterat beteende, menar Hernadi och Ormos (2012). Alves 

et al. (2015) menar att företagsledningen, i form av styrelsen, kan utformas på ett sådant 

sätt att informationsasymmetrin minskar vilket i sin tur leder till att bolag finansieras 

med mer riskfyllda finansieringskällor, i form av externt kapital såsom banklån och 

aktieägartillskott. Detta menar Alves et al. (2015) tyder på att styrelsen i sig kan vara 

viktig att ta hänsyn till när kapitalstrukturen analyseras då en styrelses utformning kan 

leda till att informationsklyftan mellan företagsledningen och utomstående investerare 

minskar. 

 

Anderson et al. (2004) genomförde en undersökning om styrelsens storlek och 

självständighet påverkar kostnaderna att finansiera genom skuldsättning. 

Undersökningen genomfördes bland 500 bolag på en amerikansk marknad. Anderson et 

al. (2004) menar att deras resultat ger stöd för att en självständig företagsledning leder 

till signifikant lägre kostnad att finansiera genom skuldsättning. Med självständig 

företagsledning menas, enligt Anderson et al. (2004), att revisionskommittén är 

fristående från styrelsen, det vill säga att en extern revisionsbyrå sköter revisionen över 

den finansiella rapporteringen. Vidare belyser även Anderson et al. (2004) att styrelsens 

storlek är negativt korrelerat med skuldkostnaderna - ju större styrelse desto lägre 

kostnad. Detta förklaras med att i takt med att styrelsen blir större ökar även expertisen 

och möjligheten att övervaka den finansiella redovisningen. Resultatet bekräftas även av 

Li, Dong, Liu, Huang och Wang (2016) som i en studie av kinesiska börsnoterade bolag 

menar att ju större styrelse och ju fler oberoende styrelsemedlemmar desto lägre är 

kostnaden att hålla skulder. Även Duca (2013) påstår att styrelsens storlek kan ha en 

direkt inverkan på kapitalstrukturen utöver andra faktorer såsom styrelsens 

sammansättning och kompetens. Alves et al. (2015) menar att en mer självständig 

styrelse leder till att verksamheten finansieras till större del med riskfyllda 

finansieringskällor, det vill säga externt kapital, vilket bekräftar studierna av Anderson 

et al. (2004) och Li et al. (2016). Anledningen antas, enligt Alves et al. (2015), bero på 

Myers (1984) och Myers och Majlufs (1984) pecking-order-teori, som förutsäger att 

mindre informationasymmetri mellan bolagets förvaltning och offentliga investerare 

leder till en billigare process av att emittera värdepapper. Oberoende 

styrelsemedlemmar, det vill säga medlemmar som inte har en aktiv ledande befattning i 
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verksamheten, är enligt Alves et al. (2015) mer benägna att minska 

informationsasymmetrin för att på så vis minska kostnaden för finansiering från mer 

riskfyllda finansieringskällor. På samma gång som Alves et al. (2015) bekräftar en del 

tidigare påståenden och överensstämmer med resultat från både tidigare och senare 

studier (e.g. Anderson et al., 2004; Li et al., 2016) påstås även att den påverkan 

styrelsens storlek har på kapitalstrukturen kan variera eftersom en större styrelse 

samtidigt, beroende på hur komplext bolaget är, kan leda till en ineffektivitet av 

bolagsstyrningen. Ahern och Dittmar (2009) genomförde en undersökning bland de 

norska börsbolagen för att studera hur den införda kvoteringslagen gällande andelen 

kvinnor i styrelsen har påverkat bolagen på olika sätt. Ahern och Dittmar (2009) menar 

att efter lagen om att de norska börsbolagens styrelser ska bestå av minst 40 procent 

kvinnor minskade effektiviteten i styrelserna. Denna minskade effektivitet grundar sig 

enligt Ahern och Dittmar (2009) främst i att styrelsemedlemmarna blev i genomsnitt 

yngre och hade mindre erfarenhet av bolagsstyrning. 

 

2.3.3 Kvinnor i styrelsens påverkan på kapitalstrukturen 

Campbell och Minguez Veras (2009) studie om hur den spanska aktiemarknaden 

reagerade vid kungörelsen om att kvinnor väljs in i styrelsen fann att kvinnors närvaro i 

styrelsen ledde till en minskad skuldsättning och ökad avkastning på totalt kapital. Detta 

resulterade i en signifikant och positiv effekt på prestationen och den långsiktiga 

lönsamheten. Alves et al. (2015) multinationella studie motsäger dock Campbell och 

Minguez Veras (2009) empiriska bevisning om att kvinnors närvaro i styrelsen leder till 

en minskad skuldsättning. Undersökningen av Alves et al. (2015) gjordes på bolag från 

33 olika länder, däribland antalet svenska bolag representerade mindre än 1 procent av 

det totala urvalet. Valet att genomföra en multinationell studie motiverades med att det 

internationellt råder stora skillnader i kapitalstrukturen vilket enligt Alves et al. (2015) 

kan bero på hur styrelsen är utformad. Förutom vad som tidigare presenterats gällande 

styrelsens storlek och styrelsemedlemmarnas självständighet och oberoende menar 

Alves et al. (2015) även att deras resultat tyder i någon mån på att en mer 

könsdiversifierad styrelse, där ordförande är icke verkställande direktör, kan öka 

styrelsens självständighet och effektivitet. Påföljden av detta blir därmed att 

informationsasymmetrin minskar och bolaget leds mot att finansieras med mer 

långsiktiga finansieringskällor, menar Alves et al. (2015). Carter et al. (2003, 2010) 
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menar att mer diversifierade styrelser visar sig vara mer effektiva vad gäller 

övervakningen av verksamheten, vilket kan förklaras av att kvinnor tenderar att vara 

med under fler styrelsemöten där den mest värdefulla informationen om verksamheten 

kan insamlas och spridas (Adams och Ferreira, 2007). Virtanen (2012) menar att 

kvinnliga styrelsemedlemmar tenderar att anta mer aktiva roller i styrelsen, vilket 

innebär en effektivisering av bolagsstyrningen. Alves et al. (2015) menar att en mer 

effektiv styrelse leder till att informationsasymmetrin mellan bolagsledningen och 

bolagets intressenter minskar. Vidare menar Alves et al. (2015) att företagsledare 

avsiktligen tar hänsyn till informationsasymmetrin i valet av finansieringsmetod på 

grund av de kostnader som kan hänföras till informationsasymmetrin, vilket betonar 

informationsasymmetrins vikt i utformningen av kapitalstrukturen. Lägre 

informationsasymmetri innebär att det är mindre kostsamt att finansiera investeringar 

med mer riskfyllda alternativ vilket gör att finansiering genom skuldsättning och ökat 

aktiekapital blir mer attraktivt (Myers, 1984; Myers och Majluf, 1984). Adams och 

Funk (2012) menar dock att kvinnor i viss utsträckning föredrar en högre risk och att 

fler kvinnor i bolagsstyrelser inte nödvändigtvis leder till ett mer riskaversivt 

beslutsfattande i bolagsstyrningen. Detta påstående kan tyckas ge stöd åt vad Adams 

och Ferreira (2007) kom fram till i en tidigare studie där de observerade att mer 

könsdiversifierade styrelser i USA har mer aktiebaserad ersättning till 

styrelseledamöterna, vilket i sig är mer riskfyllt än en ersättning i likvida medel. Baserat 

på den tidigare forskningen förväntas det således föreligga ett samband mellan andelen 

kvinnor i styrelsen och kapitalstrukturen. 

 

H1    Det råder ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och 

skuldsättningsgraden 
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2.3.4 VD:ns påverkan på kapitalstrukturen 

Bertrand och Schoar (2003) ställde sig kritiska inför uppfattningen om att personliga 

karaktärsdrag och egenskaper hos företagsledare inte har någon vidare stark inverkan på 

finansiella och verksamhetsmässiga beslut. Bertrand och Schoar (2003) menar att 

företagsledare med högre utbildningsnivå tenderar att i genomsnitt genomgå fler 

investeringar men på samma gång i hög grad följa skolböckernas riktlinjer. 

Företagsledare av den äldre generationen visade sig följa en mer konservativ 

finansieringsstrategi genom att ta på sig färre skulder och visa en försiktighet gentemot 

investeringsmöjligheter. Graham, Harvey och Puri (2013) menar att den verkställande 

direktören har den bästa kontrollen över kapitalstrukturen, vilket de menar gör att en 

VD:s riskattityd, såsom riskaversion och optimism, har en stark inverkan på hur de 

finansiella besluten fattas. Å andra sidan menar Frank och Goyal (2010) att den 

verkställande direktörens personliga karaktärsdrag har en relativt låg inverkan på 

finansiella beslut kring skuldsättning och menar att det är framförallt ekonomichefens 

egenskaper och personlighet som avgör i frågor som gäller skuldsättning. Samtidigt 

förklaras att finansiella beslut av den verkställande direktören ofta tas i samråd med 

ekonomichefen, då denne anses ha den mest värdefulla informationen om bolagets 

finansiella ställning. 

 

2.3.5 En kvinnlig VD:s påverkan på kapitalstrukturen 

Huang och Kisgen (2013) testade inom finansiering och psykologi vedertagna 

antagandena om att män är mer självsäkra än kvinnor och att kvinnor är mer 

riskaversiva än män. Huang och Kisgen (2013) menar att sådana beteenden förutsäger 

att vissa finansieringskällor föredras framför andra, vilket i sin tur bör innebära att män 

leder kapitalstrukturen åt en viss utformning medan kvinnor åt en annan. Inom den 

traditionella företagsekonomin ses alla företagsledare ha lika stor inverkan på 

bolagsstyrningen, vilket Huang och Kisgen (2013) ställer sig kritiska inför då de menar 

starka karaktärer i företagsledningen i allra högsta grad påverkar bolagen. Fokus i 

studien låg på verkställande direktörer och ekonomichefer och olika ekonomiska beslut 

som företas inom de största amerikanska bolagen. I undersökningen har forskarna 

använt sig av ett difference-in-differences-ramverk, vilket i deras fall innebär en 

jämförelse av bolagsstyrningen mellan två olika scenarion - när en manlig VD blir ersatt 

av en annan man och när en manlig VD blir ersatt av en kvinna. Det innebär att 
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skillnaderna i bolagsstyrningen innan och efter att VD:n blir ersatt jämförs mellan de 

två olika scenarierna av övergångar. Resultatet som Huang och Kisgen (2013) förde 

fram tyder på att en kvinnlig VD är mindre villig att göra förvärv och skuldsätta bolaget 

i jämförelse med en manlig VD. Den empiriska bevisningen bekräftar även antagandet 

om att män är mer självsäkra än kvinnor vilket visade sig i ett flertal situationer vid 

ekonomiska beslut. Antagandet om olika riskaversion för män och kvinnor bekräftas 

således men Huang och Kisgen (2013) understryker att den manliga självsäkerheten 

stämmer bäst överens som förklaring till skillnaderna i de ekonomiska besluten. Oavsett 

tolkning menar Huang och Kisgen (2013) att den empiriska bevisningen uppenbarar en 

signifikant skillnad mellan bolag med en manlig VD jämfört med bolag med en kvinnlig 

VD. Vidare förklaras att modeller för kapitalstrukturen som enbart fokuserar på 

organisatoriska karaktärsdrag går miste om viktiga faktorer som förklarar skillnader i 

företagsledningens beteenden. Huang och Kisgen (2013) menar dessutom att bolag med 

en kvinnlig VD fattar beslut som är mer gynnsamma för aktieägare och är därmed, 

under antagandet om att bolag strävar efter att göra sitt bästa utifrån aktieägarnas 

intressen, konfunderade över det relativt låga antalet kvinnliga verkställande direktörer 

bland bolag på den amerikanska börsen. Adams och Funk (2012) motsäger i många 

hänseenden Huang och Kisgens (2013) påståenden med sin teori gällande riskattityder 

när det kommer till bolagsstyrningen och menar att kvinnliga företagsledare agerar på 

ett helt annat sätt än män men att en kvinnlig VD inte nödvändigtvis leder bolaget mot 

en lägre risk. Adams och Funks (2012) studie tyder på att kvinnor inte är lika benägna 

att följa de traditionella bolagsstyrningstraditionerna och i jämförelse med manliga 

företagsledare inte heller är lika säkerhetsorienterade och därmed anses kvinnor vara 

mindre riskaversiva än män i bolagsstyrningen. Adams och Funk (2012) menar att 

kvinnor och män skiljer sig mycket åt i sina karaktärsdrag och förhåller sig därmed 

olika till risk. Således kan bolagens finansieringsbeslut påverkas av de karaktärsdrag 

som skiljer könen åt. Farag och Mallin (2016) genomförde en liknande undersökning 

gällande företagsmässigt risktagande bland verkställande direktörer och menar att 

kvinnliga verkställande direktörer inte är särskilt mer riskaversiva än män i 

bolagsstyrningen. Studierna av Adams och Funk (2012) och Farag och Mallin (2016) 

har inte visat på konkreta skillnader i finansieringsbeslut av manliga och kvinnliga 

verkställande direktörer utan snarare skillnader i risktagande i bolagsstyrningen som 

helhet vilka har använts som grund för antaganden om hur dessa skillnader kan påverka 

finansieringsbeslut. 
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Baserat på tidigare vetenskapliga studier som säger att kvinnor generellt sett är mindre 

benägna än män att ställa sig inför ett högre risktagande (e.g. Jianakoplos och Bernasek, 

1998; Rad et al., 2014; Sarin och Wieland, 2016) och att den verkställande direktören 

kan ha ett relativt starkt inflytande på finansiella beslut (e.g. Bertrand och Schoar, 2003; 

Graham, Harvey och Puri, 2013; Huang och Kisgen, 2013) förväntas en kvinnlig VD 

påverka finansieringsbeslut och därmed kapitalstrukturen. 

 

H2    Det råder ett samband mellan en kvinnlig VD och skuldsättningsgraden 
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3 Metodbeskrivning 
I följande kapitel kommer en djupare beskrivning av forskningsprocessen att 

presenteras. Först redogörs studiens metodologi och tillvägagångssätt för att sedan 

beskriva den statistiska analysens beståndsdelar samt ge en förklarande bild av de 

variabler som används i analysen. I detta avsnitt kommer även en kritisk medvetenhet 

kring metodval, kvalitet och informationsinsamling att uppvisas. 

 

3.1 Metodval 
Det huvudsakliga fokusområdet inom forskning ligger i att förena teori och praktik 

genom att antingen förklara företeelser med olika teorier eller undersöka hur olika 

teorier hänger samman med olika observationer. Deduktiv teori är enligt Bryman och 

Bell (2013) den vanligaste uppfattningen om hur teori och praktik förhåller sig till 

varandra. Att bygga sin forskning på deduktiv teori innebär att utifrån vad som är känt 

inom ett visst område eller specifik situation härleda hypoteser som sedan testas i en 

empirisk granskning. Denna studie följer Bryman och Bells (2013) modell för den 

deduktiva processen, nämligen genom att inleda med att bygga upp en teori baserad på 

tidigare forskning som sedermera härleds till hypoteser som i sin tur styr 

datainsamlingsprocessen. Med relevant insamlad data har en empirisk granskning gjorts 

vilket ger ett resultat som antingen bekräftar eller förkastar hypoteserna. Slutligen 

diskuteras resultatet med kopplingar till teorin vilket leder till en omformulering av den. 

Denna studie visar även en tydlig deduktiv ansats i den mån att den har till avsikt att 

undersöka hur praktiken förhåller sig till teorin. Det vill säga om det finns stöd för 

teorierna kring kvinnligt risktagande och inflytande på bolagsstyrningen inom svenska 

börsbolag. Utifrån tidigare vetenskap kring kapitalstruktur, bolagsstyrning och 

riskaversion har två hypoteser formulerats för att undersöka om det i praktiken finns 

stöd för teorierna. 

 

När det kommer till forskningens metodologi skiljs det enligt Bryman och Bell (2013) i 

huvudsak mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsstrategier. Den deduktiva teorin 

är den huvudsakliga inriktningen för den kvantitativa strategin. Enligt Bryman och Bell 

(2013) präglas kvantitativa studier ofta av att numerisk data analyseras och används vid 

hypotesprövning och statistiska bevisningar. Valet att använda en kvantitativ metod för 

att undersöka denna typ av problematik var enkelt då det på ett smidigt sätt bidrar med 
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den information som krävs för att testa hypoteserna. Då studien har till avsikt att söka 

efter ett statistiskt samband kan datan som krävs för den statistiska analysen på bästa 

möjliga sätt insamlas genom en kvantitativ metod. Dessutom har flera liknande studier 

som denna studie funnit inspiration och strukturerats efter en kvantitativ metod (e.g. 

Alves et al., 2015; Huang och Kisgen, 2013). 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
Denna studie grundar sig dels i en analys av tidigare studier som har undersökt 

kapitalstrukturen och faktorer som påverkar hur bolag finansierar den allmänna 

verksamheten och tillväxten och dels i tidigare studier om män och kvinnors olika 

riskbeteenden och olika påverkan på bolagsstyrningen. En tydlig skiftning i den tidigare 

forskningen har uppmärksammats. Den allra tidigaste forskningen sökte mer en 

förklaring till kapitalstrukturen som ansågs som lite utav en gåta som behövde lösas 

(e.g. Modigliani och Miller, 1958; Myers, 1984; Myers och Majluf, 1984; Kraus och 

Litzenberger, 1973). På senare tid kom forskningen mer att handla om att testa 

relevansen i olika modeller och identifiera olika påverkande faktorer till 

kapitalstrukturen (e.g. Rajan och Zingales, 1995; Fama och French, 2002; Anderson et 

al., 2004; Alves och Ferreira, 2011; Alves et al., 2015). Genom att grunda denna studie i 

såväl den tidigare som den senare forskningen blir bilden tydligare av vad den befintliga 

litteraturen redan har berört samt vilka frågor som redan anses vara besvarade. Detta gör 

med andra ord det möjligt att i forskningsarbetet förhålla sig kumulativ till tidigare 

forskning då den har till avsikt att bidra till den tidigare vetenskapen och tillföra en liten 

pusselbit till kapitalstruktur-pusslet. 

 

Ur en grundlig undersökning av tidigare studier som behandlar de påverkande 

faktorerna av kapitalstrukturen och kvinnors påstådda högre riskaversion har ett syfte 

formulerats som sedermera varit grunden till studiens teoretiska ramverk. Därefter har 

en metodbeskrivning redogjorts i detalj där mest noterbart är studiens framställda 

variabler, vilka har sin grund i den tidigare forskningen och byggts upp av insamlad 

data från bolagens årsredovisningar via databasen Retriever. Data har sedan bearbetats i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics för att jämföra empiri och teori. Slutligen har 

undersökningen av de framtagna hypoteserna lett fram till en diskussion där slutsatser 

dras genom den framställda datan. 
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3.3 Datainsamling 
All data samlas in från årsredovisningar för bokslutsåret 2015 med hjälp av databasen 

Retriever. Samtliga svenska börsbolag sorteras ut och därefter väljs sedan relevanta 

nyckeltal och finansiell information ut som i sin tur sammanställs i ett Excel-dokument. 
 

Det finns flera tänkbara strategier att könsbestämma styrelsemedlemmarna och den 

verkställande direktören, exempelvis med namn eller personnummer. I denna 

undersökning könsbestäms styrelsemedlemmarna och VD:n huvudsakligen utifrån 

personnumret vilket öppnar möjligheten att med hjälp av verktyg i Microsoft Excel 

sortera ut män och kvinnor i styrelserna. Personnumret är uppbyggt på ett sådant sätt att 

det dels beskriver det datum personen är född och dels vilket kön personen tillhör. Det 

är den tredje siffran i födelsenumret som avgör om personen är man eller kvinna - jämn 

siffra för kvinnor och udda siffra för män (Folkbokföringslag 1 kap 18 §). Icke 

folkbokförda kan tilldelas ett samordningsnummer innan det riktiga personnumret 

tilldelas. Detta gäller för exempelvis för asylsökande. Samordningsnumret är uppbyggt 

på samma sätt som personnumret men att siffran för dagen adderas med 60. 

Födelsenumret i samordningsnumret innehåller samma information för könsbestämning 

som för ett fullständigt svenskt personnummer (Folkbokföringslag 1 kap 18a §). 

Arbetsföra utländska medborgare som inte ännu har försetts med ett så kallat 

samordningsnummer förses av Utrikesdepartementet med fiktiva personnummer där 

födelsenumret istället består av fyra nollor (XXXXX-0000) (SOU 2006:26). Dessa 

utländska medborgare könsbestäms genom att namnet avläses manuellt och sedan dras 

ett logiskt antagande baserat på en grundlig sökning om styrelsemedlemmen. 

 

3.4 Population, urval och bortfall 
Enligt Bryman och Bell (2013) består en population i grunden av samtliga enheter som 

urvalet tas ifrån. Då denna undersökning har till avsikt att undersöka svenska börsbolag 

utgör dessa således undersökningens population. Likt tidigare studier (e.g. Wang och 

Clift, 2009; Huang och Kisgen, 2013; Alves et al., 2015) exkluderas banker, finans- och 

försäkringsbolag då en statlig reglering inom sådana bolag högst sannolikt påverkar 

kapitalstrukturen (Alves och Ferreira, 2011). Ur branschen Bank, finans- och 

försäkring, på databasen Retriever, sorteras underbranscherna Investment- och 

riskkapitalbolag och Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner ut för att 

inkluderas i undersökningen. Totalt 23 börsbolag är antingen banker, finans- eller 
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försäkringsbolag. Urvalet består således av samtliga svenska börsbolag, bortsett från 

banker, finans- och försäkringsbolag, för att uppnå ett så signifikant resultat som 

möjligt. Med statistisk signifikans menas, enligt Bryman och Bell (2013), hur 

generaliserbart resultatet är för hela populationen. Det vill säga hur tillförlitligt resultatet 

är om det skulle generaliseras på hela populationen. 

 

Utifrån den utvalda populationen sker sedan en del bortfall som är svåra att undvika. 

Bryman och Bell (2013) definierar bortfall som “En felkälla som inte rör själva 

urvalsprocessen och som kan uppstå då individerna väljs ut […]”. Vidare förklaras att 

det sker bortfall då en enhet är oförmögen att lämna den information som behövs för 

undersökningen. För bolagen H & M Hennes & Mauritz AB, Securitas AB, Axfood 

Aktiebolag och Medica Clinical Nord Holding AB har en eller samtliga 

styrelsemedlemmar skyddad identitet, vilket innebär att personnumret inte framgår i 

bolagets årsredovisning. För MedClair International AB (publ) saknades uppgifter om 

behörig styrelse. PA Resources Aktiebolag har under bokslutsåret 2015 försatts i 

likvidation, vilket innebär att bolagets styrelse ersätts av en likvidator som tecknar 

bolaget under likvidationstiden (Bolagsverket, 2013). Real Point Investment AB hade 

under bokslutsåret 2015 försatts i konkurs, vilket innebär att konkursboet sköts av en 

konkursförvaltare tillförordnad av Tingsrätten (Bolagsverket, 2013). En del bolag 

innehar en eller flera utländska styrelsemedlemmar med fiktiva personnummer. Som 

tidigare nämnt innebär detta att sådana styrelsemedlemmar måste könsbestämmas 

utifrån namnet. Slutligen skedde en mängd bortfall på grund av att det saknades 

finansiella uppgifter för bokslutsåret 2015 på databasen Retriever. Totalt 22 bolag 

filtrerades bort av denna anledning. 

 

Av de 23 bolag som var banker, finans- eller försäkringsbolag hade dessutom Kinnevik 

AB och Melker Schörling AB en eller flera styrelsemedlemmar med skyddad identitet 

och Trustbuddy AB hade under bokslutsåret 2015 försatts i konkurs. Detta innebär att 

dessa bolag hade exkluderats från undersökningen oavsett om denna bransch hade 

inkluderats i studien. 

 

För att underlätta framställningen av variabler och samtidigt undvika felaktiga effekter i 

analysen exkluderas hela bolaget, och inte enbart styrelsemedlemmen, från studien vid 

samtliga fall där en eller flera styrelsemedlemmar inte kan könsbestämmas. 
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Statistiska Centralbyrån (SCB, 2015) menar att om hänsyn inte tas till bortfall i 

framställandet av statistiken kan resultatet sannolikt bli missvisande, vilket förklaras 

som att de bortfallna enheterna kan ha stark koppling till det som vill undersökas. För 

denna undersökning innebär det att de bolag som exkluderas från studien, på grund av 

otillräcklig information, kan eventuellt inneha kvinnor i styrelsen som har potentiellt 

stark inverkan på kapitalstrukturen, vilket i slutändan kan påverka studiens resultat. En 

djupare diskussion om bortfall som skett på grund av observerade outliers förs i kapitel 

3.7.7 Outliers. Nedanstående tabell representerar studiens population och bortfall. 

 

Samtliga svenska börsnoterade aktiebolag 
(population) 

= 650 

Banker, Finans & Försäkringsbolag (bortfall) - 23 

Bristande finansiell information - 22 

Bolag vars styrelser innehar en eller flera medlemmar 
med skyddad identitet (bortfall) 

- 4 

Bristande uppgifter om behörig styrelse (bortfall) - 1 

Bolag som försatts i likvidation eller konkurs (bortfall) - 2 

Bolag med outliers - 5 

Bolag som ingår i undersökningen = 593 

Tabell 3.1 Population och bortfall 

 

3.5 Metodkritik 
Då styrelsemedlemmarnas könstillhörighet huvudsakligen bestäms utifrån personnumret 

innebär det att utländska styrelsemedlemmar som inte har ett fullständigt svenskt 

personnummer inte kan könsbestämmas genom en sådan metod utan könsbestäms 

manuellt utifrån namnet. Att manuellt könsbestämma dessa utländska medborgare är 

dels tidskrävande och kan dels i vissa fall vara svårt eller rentav omöjligt. Detta på 

grund av att en del namn inte uppenbart är av kvinnlig eller manlig karaktär samtidigt 

som att en del namn har både manlig och kvinnlig karaktär. 

 

För att lösa detta problem skulle alla bolag som innehar en eller flera utländska 

medlemmar i styrelsen ha kunnat uteslutas från studien. Det skulle dock innebära att de 

största och eventuellt mest relevanta bolagen skulle uteslutas från undersökningen, 
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vilket dels påverkar undersökningens signifikans och dels eventuellt ger en felaktig 

effekt på analysen. För att få så få bortfall som möjligt genomförs en grundlig sökning 

på Internet för att fastställa om namnet ska karaktäriseras som manligt eller kvinnligt. 

Då studiens population består av svenska börsbolag finns det för de flesta bolag en 

gynnsam mängd information om styrelsemedlemmarna på sökmotorn Google, i form av 

exempelvis bilder och länkar till professions-information på LinkedIn. En stor mängd 

av de svenska börsbolagen innehar en eller flera utländska styrelsemedlemmar vilket 

gör att ett väldigt stort bortfall hade varit ett faktum om denna metod inte hade 

tillämpats. Ett stort bortfall kan enligt Bryman och Bell (2013) påverka resultatets 

signifikans om de faktiska testobjekten blir för få. I detta fall utgör urvalet en stor del av 

populationen vilket innebär att de bortfall som sker inte ska påverka resultatets 

statistiska signifikans avsevärt. 

 

Kritik kan riktas mot valet att exkludera bolaget och inte enbart den eller de 

styrelsemedlemmar som inte kan könsbestämmas på grund av att potentiellt viktiga 

bolag för effekten i analysen utelämnas. En alternativ metod hade varit att enbart 

exkludera de berörda styrelsemedlemmarna och fortfarande ta hänsyn till bolaget i 

analysen. På så sätt minskas risken att exkludera bolag vars styrelser har potentiellt ett 

starkt inflytande på kapitalstrukturen. På samma gång kan de exkluderade 

styrelsemedlemmarna haft en potentiellt viktig roll i utformningen av kapitalstrukturen 

vilket således inte bidrar med någon effekt i regressionsanalysen. 
 

Att könsbestämma någon annan kan även innebära en problematik då personen i fråga 

eventuellt inte identifierar och definierar sig själv som det kön, namn eller 

personnummer representerar. En medvetenhet kring denna problematik har funnits men 

av praktiska skäl har hänsyn till den inte varit möjlig att ta.  

 

3.6 Studiens variabler 
Studien syftar till att undersöka effekten andelen kvinnor i bolagsstyrelser och en 

kvinnlig VD har på kapitalstrukturen. Bryman och Bell (2013) beskriver en variabel 

som en egenskap som varierar i olika situationer som den tillämpas. Vidare förklaras att 

det i huvudsak skiljs mellan oberoende och beroende variabler där de förstnämnda sägs 

bedriva en kausal påverkan på de sistnämnda. I analysen används både beroende och 

oberoende variabler, varav 17 av de oberoende variablerna fungerar som 
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kontrollvariabler. Bryman och Bell (2013) beskriver att det finns olika typer av 

variabler som innehåller olika information och bör därmed behandlas på olika sätt. De 

variabler som förekommer i denna undersökning är intervall- och kvotvariabler och 

dikotoma variabler. Intervall- och kvotvariabler innehåller data som kan rangordnas och 

avståndet mellan två intilliggande mätvärden är lika stora. Intervallvariabler skiljer sig 

från kvotvariabler på så sätt att de inte har en nollpunkt. Dikotoma variabler kan inte 

rangordnas och innehåller data som enbart kan tilldelas två olika kategorier. (Bryman 

och Bell, 2013). 

 

3.6.1 Beroende variabel 

Kapitalstruktur kan demonstreras av många olika nyckeltal, modeller och variabler. Då 

flera studier har visat på skillnader gällande män och kvinnors riskbeteenden eller vilja 

att ta risker (e.g. Jianakoplos och Bernasek, 1998; Sundén och Surette, 1998; Yazdanfar 

och Öhman, 2014; Rad et al., 2014; Sarin och Wieland, 2016) används nyckeltalet 

skuldsättningsgrad som beskrivning av hur kapitalstrukturen är utformad. 

Skuldsättningsgrad ger en bild av ett bolags finansiella risk och då många tidigare 

studier har pekat skillnader i hur män och kvinnor förhåller sig till risk kan 

skuldsättningsgraden anses vara ett relevant mått för denna studies ändamål. 

Skuldsättningsgraden beräknas genom att dividera totala skulder med eget kapital vilket 

skapar en kvot som beskriver hur många gånger större skulderna är än eget kapital. En 

skuldsättningsgrad med kvoten 2 innebär således att skulderna är 2 gånger större än eget 

kapital. En kvot på 1 innebär att skulderna är lika stora som eget kapital medan en kvot 

på 0 betyder att skuldsättningsgraden endast består av eget kapital. Det kan även uppstå 

negativa kvotvärden, vilket innebär att bolaget i fråga har ett negativt eget kapital. 

Negativa belopp på eget kapital innebär allt som oftast att bolaget gått med förlust eller 

att ägaruttag har gjorts. Trots att detta nyckeltal innebär en kvot, presenteras den i 

procent när informationen hämtas från databasen Retriever. För samtliga nyckeltal som 

används i denna undersökning och anges i procent gäller att värdet har dividerats med 

100 för att skapa jämförbara decimalvärden. Detta innebär således att även 

skuldsättningsgraden har dividerats med 100. Vid beräkning av skuldsättningsgrad tas 

hänsyn till såväl kortfristiga som långfristiga skulder oavsett om skulderna är 

räntebärande eller inte. Den beroende variabeln i denna studie utgör en så kallad 

intervallvariabel (Bryman och Bell, 2013). 
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Skuldsättningsgrad = Totala skulder 

               Eget kapital 

 

Beroende variabel - LEVERAGE  Skuldsättningsgrad 

 

3.6.2 Oberoende variabel 

I denna undersökning används två oberoende variabler vilka återfinns i flera tidigare 

studier (e.g. Alves et al., 2015; Campbell och Minguez Vera, 2009; Cartel et al., 2003; 

Huang och Kisgen, 2013). Den första och huvudsakliga oberoende variabeln 

representerar styrelsens könsdiversifiering, det vill säga andelen kvinnor i styrelsen, 

vilken räknas ut genom att dividera antalet kvinnor i styrelsen med det totala antalet 

styrelsemedlemmar. Denna variabel är enligt Bryman och Bell (2013) en kvotvariabel. 

Den andra oberoende variabeln är en så kallad dummyvariabel, vilken Sundell (2010) 

beskriver som en egenskapsvariabel som endast kan ha två möjliga värden: 0 eller 1. 

Denna variabel representerar om bolagets verkställande direktör är kvinna, likt Huang 

och Kisgen (2013). 1 innebär att bolagets VD är en kvinna medan 0 betyder att VD:n 

inte är en kvinna, det vill säga 1 betyder ja medan 0 betyder nej. Denna variabel är av 

dikotom art (Bryman och Bell, 2013). 

 

Oberoende variabel - BOARDFEMALE Procentuell andel kvinnor i 

styrelsen 

Oberoende variabel - FEMALECEO (dummy) Verkställande direktören är 

kvinna 

 

Kontrollvariabler 

Sundell (2012) förklarar att vid regressionsanalyser stöter man ofta på falska samband, 

så kallade spuriösa samband. Detta innebär att en statistisk analys kan visa på att två 

variabler påverkar varandra men att det i verkligheten inte finns något samband då 

samvariationen egentligen orsakas av en tredje variabel. Sundell (2012) menar att det 

huvudsakliga skälet till att kontrollvariabler införs i regressionsanalysen är för att 

utesluta dessa spuriösa samband. Kontrollvariabler är också oberoende variabler och 

förs därmed in i regressionsanalysen med den egenskapen. I studien kommer flera 
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kontrollvariabler att inkluderas som tidigare studier har visat haft ett starkt inflytande på 

kapitalstrukturen (e.g. Titman och Wessels, 1988; Harris och Raviv, 1991; Rajan och 

Zingales, 1995; Frank och Goyal, 2009).  

 

Lönsamhet 

Enligt pecking-order-modellen söker bolag att finansiera investeringar främst med redan 

befintligt kapital, det vill säga balanserad vinst som har byggts upp av bolagets vinster 

(Myers och Majluf, 1984). Bolag som har högre nivåer av lönsamhet kan ha potentiellt 

högre andel balanserad vinst, trots problemen som följer med informationsasymmetrin 

(Alves et al., 2015). Det finns många olika nyckeltal som ger ett mått på ett bolags 

lönsamhet. Likt flera tidigare studier (e.g. Titman och Wessels, 1988; Serghiescu och 

Vâidean, 2014; Alves. et al., 2015) används nyckeltalet avkastning på totalt kapital, 

ROA, som ett mått på lönsamhet. Måttet ger en bild av verksamhetens effektivitet och 

kan användas för att se om verksamheten skapar en acceptabel förräntning på företagets 

resurser. Eftersom finansiella kostnader inte tas hänsyn till i beräkningen av nyckeltalet 

är det således oberoende av hur kapitalet är finansierat. Enligt Bryman och Bell (2013) 

kan denna typ av data rangordnas och har ingen absolut nollpunkt och utgör därmed en 

intervallvariabel. 

 

Avkastning på totalt kapital = Rörelseresultat + Finansiella intäkter  

   Totalt kapital 

 

Kontrollvariabel - ROA   Avkastning på totalt kapital 

 

Storlek 

Titman och Wessels (1988) menar att ett bolags storlek är positivt korrelerat med 

skuldsättningen då större bolag har många skilda aktiviteter vilket minskar risken för 

konkurs och kan därmed luta sig mot och bibehålla högre skuldsättningsgrader. Likt 

tidigare studier (Titman och Wessels, 1988; Frank och Goyal, 2009; Serghiescu och 

Vâidean, 2014) används bolagens Totala tillgångar som ett mått på storlek. Variabeln är 

en så kallad kvotvariabel (Bryman och Bell, 2013). 

 

Kontrollvariabel - FIRMSIZE  Totala tillgångar 
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Tillgångarnas struktur 

Frank och Goyal (2009), Alves och Ferreira (2011), Campello och Giambona (2013) 

samt Öztekin (2015) fann en stark relation mellan andelen materiella tillgångar i bolaget 

och skuldsättningsgraden. Serghiescu och Văidean (2014) förklarar att en större andel 

materiella tillgångar bör leda till en lägre skuldsättningsgrad då långivaren inte ser 

materiella tillgångar specifikt som en säkerhet att klara en högre skuldsättning. För att 

andelen materiella tillgångar ska kunna vara jämförbart mellan samtliga bolag sätts 

dessa i relation till totala tillgångar. Likt Alves et al. (2015) används detta mått som 

kontrollvariabel i analysen. Denna typ av data kan rangordnas och därmed utgör 

variabeln en kvotvariabel (Bryman och Bell, 2013). 

 

Andel materiella tillgångar = Summa materiella anläggningstillgångar 

     Totala tillgångar 

 

Kontrollvariabel - TANGIBILITY  Andel materiella tillgångar 

 

Likviditet 

Ozkan (2001) och Serghiescu och Văidean (2014) menar att likviditeten i ett bolag kan 

påverka hur investeringar finansieras om pecking-order-modellen följs. Detta förklaras 

genom att bolag med hög likviditetsnivå kan använda denna likviditet i finansieringen. 

Kassalikviditet ger ett mått på ett bolags betalningsförmåga på kort sikt, det vill säga om 

de tillgångar som finns direkt tillgängliga (likvida medel) överstiger de kortfristiga 

skulderna eller inte. Variabeln är en så kallad intervallvariabel (Bryman och Bell, 2013). 

 

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar exkl. varulager och pågående arbeten 

              Kortfristiga skulder 

 

Kontrollvariabel - LIQUIDITY  Kassalikviditet 

 

Branschtillhörighet 

Frank och Goyal (2009) menar att det är ett välkänt faktum att skuldsättningsgraden 

varierar stort mellan olika branscher. Olika branscher innebär olika typer av tillgångar 

och även olika behov av tillgångar. Olika branscher medför dessutom olika nivåer av 

operationell risk, teknologi och reglering (Frank och Goyal, 2009). Samtidigt har olika 
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marknader olika hävstångsnivåer som aktörerna kan vilja sträva efter och därmed 

utforma kapitalstrukturen på ett visst sätt (Titman och Wessels, 1988; Frank och Goyal, 

2009; Öztekin, 2015). 

 

För att möjliggöra branschtillhörighet som kontrollvariabel har branscherna kodats om 

till olika värden för att kunna skapa dummy-variabler. Branschindelningen är härledd ur 

databasen Retrievers bransch-huvudgrupper. Därefter har branscher med liknande 

verksamhet sammanfogats för att minska antalet olika branscher. 13 dummyvariabler 

för branschtillhörighet har skapats. Vardera variabel innehåller två värden, 0 och 1, där 

1 innebär att observationen tillhör en viss bransch och 0 att observationen inte tillhör 

den specifika branschen. Dessa variabler innehåller endast två kategorier och är därmed 

dikotoma variabler. (Bryman och Bell, 2013). 

 

Kontrollvariabel - INDUSTRY_ADMINISTRATION 

Kontrollvariabel - INDUSTRY_BYGG    

Kontrollvariabel - INDUSTRY_FASTIGHETSVERKSAMHET 

Kontrollvariabel - INDUSTRY_FINANS 

Kontrollvariabel - INDUSTRY_FÖRETAGSTJÄNSTER 

Kontrollvariabel - INDUSTRY_HANDEL 

Kontrollvariabel - INDUSTRY_HOTELLRESTAURANG 

Kontrollvariabel - INDUSTY_HÄLSA 

Kontrollvariabel - INDUSTRY_INDUSTRI 

Kontrollvariabel - INDUSTRY_IT 

Kontrollvariabel - INDUSTRY_MEDIA 

Kontrollvariabel - INDUSTRY_TEKNISK_KONSULTVERKSAMHET 

Kontrollvariabel - INDUSTRY_TRANSPORT 

 

3.7 Dataanalys 
Den insamlade datan analyseras med hjälp av IBM:s statistikprogram SPSS Statistics. 

Variablerna byggs upp manuellt i programmet och därefter förs den insamlade datan för 

vardera variabel in från ett Microsoft Excel-dokument. 
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3.7.1 Deskriptiv statistik 

Inledningsvis analyseras den beskrivande statistiken för att kunna observera vardera 

variabels olika relevanta mått. Följande tabell ger en beskrivning av de mått som den 

deskriptiva statistiken tar fram. 

 

Mått Innebörd 

Spridningsmått  
N Antal testenheter 

Minimum Minsta observerade värdet 

Maximum Högsta observerade värdet 

Mean Medelvärdet 

Std. Deviation Standardavvikelse. Den genomsnittliga avvikelsen från 
variabelns genomsnitt 

  
Fördelningsmått  

Skewness Mäter en fördelnings skevhet 

Kurtosis Mäter en fördelnings toppighet 

Tabell 3.2 Deskriptiv statistik 

 

3.7.2 Korrelationsmatris 

Korrelationsmatriser uppenbarar de bivariata korrelationerna som råder mellan alla 

variabler som ingår i analysen. Det vill säga att förutom korrelationen mellan de 

beroende och oberoende variablerna uppenbaras även hur dessa förhåller sig till 

analysens kontrollvariabler. (Sundell, 2012) 

 

Vid en korrelationsanalys ligger fokus på att se hur de olika variablerna påverkar 

varandra, genom ett värde som beskriver relationen (Yazdanfar och Öhman, 2016). 

Relationen mellan variablerna kan antingen vara positiv eller negativ och varierar 

mellan +1 och -1. +1 representerar ett perfekt positivt samband medan -1 speglar ett 

perfekt negativt samband. 0 visar att variablerna inte har en effekt på varandra. Alla 

värden mellan 0 och 1 kan delas upp i 3 kategorier för att på ett enkelt sätt avgöra om 

sambandet är svagt, medel eller starkt. Ett värde mellan 0,1 till 0,39 tyder på ett svagt 

samband mellan variablerna, 0,4 till 0,69 representerar ett medelstarkt, eller relativt 

starkt värde medan 0,7 till 0,99 återspeglar ett starkt samband, menar Dancey och Reidy 
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(2011). Bryman och Bell (2013) menar dock att korrelationen ska vara minst 0,8 för att 

man med fog ska kunna påstå att sambandet är starkt. Prion och Hearling (2014) menar 

att det finns en intervallskala som kan tillämpas vid tolkning av korrelationsanalyser. 

Intervallskalan är relativt lik vad tidigare forskare menar hur korrelationerna kan 

klumpas ihop till olika styrkemått men skalan innehåller fler kategorier. Prion och 

Hearlings (2014) intervallskala är enligt följande: 

 

p = 0 till +/- 0,20 Obetydligt samband 

p = +/- 0,21 till +/- 0,40 Svagt samband 

p = +/- 0,41 till +/- 0,60 Relativt starkt 

p = +/- 0,61 till +/- 0,80 Starkt samband 

p = +/- 0,81 till +/- 1 Väldigt starkt samband 

 

Två korrelationsanalyser kommer att genomföras för att analysera korrelationerna 

mellan de olika variablerna. Inledningsvis kommer analysmetoden Pearsons r att 

tillämpas mellan den beroende variabeln LEVERAGE och de oberoende variablerna 

BOARDFEMALE, ROA, FIRMSIZE, TANGIBILITY och LIQUIDITY. I denna 

korrelationsanalys ingår därmed inte de 13 kontrollvariabler för branschtillhörighet då 

dessa är dikotoma variabler. Dikotoma variabler består av värden som inte kan 

rangordnas, vilket gör sådana variabler olämpliga för ett Pearson’s r-test. Sundell (2010) 

menar att Pearson r är den vanligaste metoden för att analysera korrelationer. De 

variabler som inkluderas i denna korrelationsanalys är så kallade intervall- eller 

kvotvariabler, vilka Bryman och Bell (2013) menar lämpar sig bäst för ett Pearsons r-

test för att undersöka korrelationen mellan dessa variabler.  

 

Därefter kommer Spearman’s Rho-tekniken att tillämpas för att kunna utföra en 

korrelationsanalys mellan den beroende variabeln LEVERAGE och de oberoende 

dikotoma variablerna. Enligt Bryman och Bell (2013) ska Spearman’s Rho tillämpas till 

studium av relationer mellan bland annat intervall- och kvotvariabler, nominalvariabler 

och dikotoma variabler. Som tidigare nämnt har branschtillhörigheten kodats om till 13 

dummyvariabler och är således dikotoma variabler då dessa endast innehåller två 

värden, 1 och 0, som säger om en observation tillhör en specifik bransch eller inte. 

FEMALECEO är likt branschvariablerna också en dikotom variabel. 
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3.7.3 Stapeldiagram 

Ett sätt att ge en beskrivning av huvudsambandet mellan den beroende och oberoende 

variabeln, där den ena variabeln är en dikotom variabel, är att skapa ett stapeldiagram 

Stapeldiagrammet visar på ett enkelt och tydligt sätt variabelns egenskaps medelvärde. 

Den beroende variabeln ställs på Y-axeln medan den oberoende variabeln ligger på X-

axeln. Två stapeldiagram har skapats för att dels visa medelvärdet av 

skuldsättningsgraden för vardera bransch och dels för medelvärdet av 

skuldsättningsgrad bolag vars VD är kvinna respektive bolag vars VD är man. 

 

3.7.4 Spridningsdiagram 

För att beskriva huvudsambandet mellan en kontinuerlig beroende variabel och en 

kontinuerlig oberoende variabel används istället ett spridningsdiagram. 

Spridningsdiagrammet erbjuder en mängd information att analysera som histogrammet 

inte visar. Spridningsdiagrammet visar fördelningen för de båda variablerna, dess 

korrelation samt enskilda observationers värden. (Sundell, 2012). I denna undersökning 

har spridningsdiagrammen främst analyserats för att ge en bild av de extremvärden som 

potentiellt kan betraktas som outliers. 

 

3.7.5 Regressionsanalys 

För att undersöka om könsdiversifieringen i styrelsen och en kvinnlig VD har en effekt 

på bolagets utformning av kapitalstrukturen kommer, utöver korrelationsanalysen, även 

två regressionsanalyser att genomföras. Enligt De Veaux, Vellman och Bock (2016) 

används regressionsanalysen som verktyg för att undersöka effekten av den oberoende 

variabeln på den beroende variabeln. Regressionsanalysen visar såväl negativa som 

positiva samband mellan den beroende och oberoende variabeln och ger samtidigt ett 

mått på hur väl sambandet stämmer överens för hela populationen. Då kapitalstrukturen, 

enligt flertalet tidigare studier (e.g. Frank och Goyal, 2009; Harris och Raviv, 1991; 

Öztekin, 2015; Serghiescu och Văidean, 2014) påverkas av många olika faktorer 

kommer, som tidigare nämnts, hänsyn att tas till en rad kontrollvariabler. En 

regressionsanalys som tar hänsyn till en eller flera kontrollvariabler, utöver de 

oberoende och beroende variablerna, benämns som multivariat regressionsanalys. 

Bryman och Bell (2013) förklarar att en multivariat analys är av intresse när ett påvisat 
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samband mellan två variabler kan vara falsk på grund av de två variablerna är relaterade 

till en tredje oberoende variabel. Sundell (2012) menar även att kontrollvariabler förs in 

i analysen för att motverka risken att dra felaktiga slutsatser om huvudsambandet. 

 

3.7.6 Regressionsdiagnostik 

Regressionsdiagnostik handlar om hur regressionsanalysen undersöks och bedöms. 

Regressionsanalysen för med sig flera olika värden som har olika betydelser och utgör 

olika grunder för hur de ska tolkas och bedömas som bra eller tillförlitliga. 

 

Multikollinearitet 

Multikollinearitet innebär att två eller fler oberoende variabler i regressionsanalysen har 

en hög korrelation mellan varandra, vilket enligt Djurfeldt och Barmark (2009) utgör ett 

problem då effekterna mellan variablerna inte går att hålla isär från den beroende 

variabeln. Körner och Wahlgren (2005) menar att det är viktigt att undersöka om det 

råder multikollinearitet då effekten mellan de oberoende variablerna medför ett 

snedvridet resultat. Multikollinearitet anses i många lägen som det allvarligaste 

problemet vid multivariata regressionsanalyser menar Jadhav, Kashid och Kulkarni 

(2014). För att undersöka om det råder multikollinearitet analyseras de två 

korrelationsmatriserna Pearson’s R och Spearman’s Rho för att undersöka om det råder 

mycket starka samband mellan variablerna. Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) 

föreligger en stor risk för multikollinearitet om korrelationen mellan två oberoende 

variabler uppgår till 0,75-0,85. Om starka samband i korrelationsmatrisen kan 

observeras kan även en kollinearitetsdiagnostik analyseras för att undersöka om dessa 

starka samband kan innebära en uppenbar risk för multikollinearitet. 

Kollinearitetdiagnostiken visar två värden av intresse - en toleransnivå (Tolerance) och 

en Variance Inflation Factor (VIF). I korrelationsmatriserna kan enbart mycket svaga 

eller obetydliga korrelationer observeras mellan de oberoende variablerna vilket således 

innebär att en mer djupgående analys av kollinearitetdiagnostiken är överflödig. 

 

Heteroskedasticitet 

Enligt Djurfelt och Barmark (2009) är även heteroskedasticitet ett vanligt 

förekommande problem i regressionsanalyser. Denna problematik innebär att 

variablerna som ingår i analysen är snedfördelade, vilket kan åskådliggöras av ett 
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spridningsdiagram genom ojämn spridning av observationerna. När två snedfördelade 

variabler ställs mot varandra i spridningsdiagrammet uppstår det enligt Djurfelt och 

Barmark (2009) ofta ett solfjäderliknande mönster. Heteroskedasticitet kan påverka 

standardfelet, vilket i sig påverkar andra värden i analysen (Brooks, 2008). 

Problematiken med heteroskedasticitet utesluts på bästa sätt genom att utesluta 

extremvärden, eller så kallade outliers (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

 

3.7.7 Outliers 

Outliers innebär att ett observerat värde är extremt, att värdet ligger långt under eller 

långt över majoriteten av de övriga värdena, det vill säga medelvärdet (Pallant, 2007). 

Dessa extremvärden kan åskådliggöras av ett spridningsdiagram tillsammans med 

percentiles i SPSS. Det är viktigt att vara försiktig när det gäller bortfiltrering av outliers 

då detta kan innebära att både korrelation och signifikans påverkas, vilket innebär ett 

falskt resultat och kan tyda på att resultatet har manipulerats (Pallant, 2007). 

 

En individuell bedömning om observationen ska tas bort eller inte har gjorts för vardera 

observerat extremvärde. En observation som tycks vara en outlier betyder inte 

nödvändigtvis att värdet är extremt och innebär en negativ påverkan på standardfelet. I 

analysen observerades en del extrema värden, vilka kan innebära en falsk effekt på 

analysen. En djupare undersökning av vad varje extremfall beror på har utförts för att 

minimera risken att filtrera bort ett felaktigt extremvärde, vilket kan på ett icke önskvärt 

sätt manipulerar analysen och dess resultat. 

 

Överskådlig analys 

Studiens analys, efter bortfall, (se kapitel 3.4) inkluderar 598 bolag. Utöver de bortfall 

som skett har även så kallade outliers identifierats, i syfte att lösa problematiken med 

heteroskedasticitet. Spridningsdiagrammen (se bilagor 6-9) visar sambandet mellan den 

beroende variabeln LEVERAGE och respektive kontrollvariabel av den intervall/kvot 

formen. Den beroende variabeln befinner sig på respektive Y-axel medan 

kontrollvariablerna kan ses på X-axlarna. Genom att avläsa spridningsdiagrammen kan 

tio värden tolkas som outliers, vilka är markerade som stjärnor istället för ringar 

eftersom dessa värden är långt ifrån de övriga värdena i respektive kategori. 
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Tabellerna för extremvärden (se bilagor 1-5) visar de fem största och fem minsta 

värdena för respektive variabel. Två bolag, C-Rad Positioning AB och Swedish Match 

AB, visar extrema värden på deras skuldsättning där deras skulder är 60,7 respektive 

58,06 gånger mer än deras eget kapital. Det råder en markant skillnad mellan dessa 

bolags skuldsättning i jämförelse med de övriga bolagen som ingår i undersökningen. 

Tabellen för avkastning på totalt kapital visar två eventuella outliers, där QV Capital 

AB visar en avkastning på totalt kapital på -674,56 procent och Africa Resources AB 

visar ett värde av -607,36 procent i avkastning på totalt kapital. Bolagets storlek som 

mäts genom dess totala tillgångar indikerar fem potentiella outliers då värdena på dessa 

bolags totala tillgångar, i jämförelse med resten av populationen (se Bilaga 3 och 7), är 

väldigt höga. Inga outliers för andelen materiella tillgångar (se Bilaga 4 och 8) kan 

observeras. Däremot visas ett tydligt extremvärde på 11 776,38 procent för Sanitec 

Holdings Sweden ABs kassalikviditet (se Bilaga 5 och 9). 

 

Ingående analys 

Den deskriptiva statistiken av studiens intervall- och kvotvariabler indikerar att 

undersökningen innehar tio outliers som eventuellt måste filtreras bort för att uppvisa ett 

mer korrekt resultat. Dock behöver extrema värden inte nödvändigtvis vara abnorma 

och behöver därmed inte alltid betraktas som outliers. C-Rad Positioning AB innehar en 

kapitalstruktur vars skulder överstiger dess eget kapital med 60 gånger. Även om en 

skuldsättningsgrad av sådana värden kan emellanåt förekomma, anses det ett 

extremvärde i förhållande till populationens genomsnittliga skuldsättningsgrad, vilket i 

sin tur kan leda till ett missvisande resultat för hela populationen i regressionsanalysen. 

Samma villkor gäller för Swedish Match AB som har en skuldsättning på 58 gånger mer 

än eget kapital. Variabeln ROA (avkastning på totalt kapital) är ett mått på lönsamhet 

som innehåller två extrema värden. QV Capital AB, ett finansbolag, ingick 2016-01-05 i 

konkurs och är därmed i sin likvidationsfas. Sedan bokslutsåret 2015 har årets resultat 

minskat med mer än 4 gånger samt att bolagets tillgångar har minskat avsevärt 

(Allabolag.se, 2016). Africa Resources AB ingick i ett omvänt förvärv under 

räkenskapsåret 2016, där målbolagets aktieägare tog över majoriteten av ägandet 

(Nyemissioner.se, 2016). Detta indikerar att bolagets lönsamhet har varit väldigt låg 

under de föregående åren. Bland annat har årets resultat minskat med mer än 16 gånger 

och de totala tillgångarna med över 17 gånger sedan bokslutsåret 2014 (Allabolag.se, 

2016). Eftersom dessa bolag inte befinner sig inom forskningsbranschen, där stora 
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kostnader för forskning med små intäkter leder till en låg lönsamhet, anses dessa värden 

av avkastningen på totalt kapital vara ovanliga. Dessa bolag betraktas därmed som 

outliers. 

 

Sanitec Holdings Sweden AB har uppvisat en kassalikviditet på 11 776,38 procent 

vilket inte stämmer överens med uppgifter som framställs på Allabolag.se, som visar en 

kassalikviditet på 471,33 procent (Allabolag.se, 2016). Detta medför ovisshet om den på 

rapporterade kassalikviditeten från Retriever på 11 776,38 procent är korrekt eller inte. 

Ett inkorrekt värde kan ha påverkan på regressionsanalysens förklaringsgrad och 

signifikansnivå, vilket innebär att extremvärdet klassas som en outlier för att undvika 

dessa eventuella felaktiga effekter på regressionsanalysen. I övrigt anses en 

kassalikviditet på 11 776,38 procent som en abnormalitet. Bolagens storlek, som mäts 

av totala tillgångar, kan enligt spridningsdiagrammet (se Bilaga 7) överskådligt avläsas 

att den variabeln innehar fem outliers. Dock anses inte det vara någon abnormalitet att 

det skiljer sig mycket mellan stora och små bolags totala tillgångar. Bolagen i fråga är 

Aktiebolaget Volvo, Investor Aktiebolag, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Telia 

Company AB och AstraZeneca AB, vilka samtliga betraktas vara bland de största 

bolagen i Sverige med bland annat flera tusentals anställda. Således innebär det att dessa 

bolag, trots i jämförelse med övriga bolag i undersökningen där de har mycket större 

värde i totala tillgångar, inte anses vara några outliers. Därmed kommer dessa bolag inte 

att exkluderas från undersökningarna. 

 

Studiens fastställda outliers presenteras i tabellen nedan: 

VARIABLER ANTAL OUTLIERS BRANSCH 
LEVERAGE 2 Industri, Industri 
ROA 2 Finans, Industri 
FIRMSIZE 0 - 
TANGIBILITY 0 - 
LIQUIDITY 1 Administration 
Tabell 3.3 Outliers 
 

3.8 Kvalitetskriterier 
Bryman och Bell (2013) beskriver tre viktiga begrepp som är av stor betydelse vid en 

bedömning av kvantitativa studiers kvalitet. Dessa begrepp kan ses som kriterier som 

fungerar som mått på hur väl en kvantitativ studie uppnår den eftersträvade kvalitén. 

Dessa kriterier är reliabilitet, validitet och replikerbarhet. 
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3.8.1 Reliabilitet 

Huruvida resultatet från en undersökning blir detsamma om undersökningen görs om på 

nytt är en fråga som kriteriet reliabilitet berör, menar Bryman och Bell (2013). 

Reliabilitet kan synonymt översättas till tillförlitlighet. För att se om ett resultat är 

tillförlitligt är det av intresse att undersöka om studiens resultat har påverkats av 

tillfälligheter eller slumpen. Enligt Bryman och Bell (2013) är det i huvudsak två 

aspekter som tas hänsyn till för att avgöra om en studie av detta slag är reliabel - 

Stabilitet och intern reliabilitet. En studies stabilitet avgörs av huruvida ett resultat 

fluktuerar över tid, det vill säga om resultatet ändras över tid. Intern reliabilitet innebär 

ett mått på om en skala eller index är pålitlig eller följdriktig. Bryman och Bell (2013) 

menar att vid beräkning av korrelationer kräver man ofta att korrelationen ska ligga på 

minst 0,8 för att sambandet ska kunna anses vara internt reliabelt. 

 

Studiens data till undersökningen har inhämtats från årsredovisningar för samtliga bolag 

i populationen. Således har inget stickprov tillämpats då de exkluderade bolag faller 

under kategorin som bortfall. Med hänsyn till de testenheter, det vill säga hela 

populationen, i undersökningen bör en återupprepning ge samma resultat då 

slumpmässiga tillfälligheter och faktorer som ett stickprov kan ge upphov till har 

eliminerats. Eftersom data är insamlad från och med hjälp av den finansiella 

information som presenteras i årsredovisningar bör en återupprepning av 

undersökningen i detta hänseende ge ett liknande resultat, då informationen inte kan 

förändras över tid. Många av de variabler som används i studien har byggts upp direkt 

med hjälp av redan fastställda nyckeltal, vilket innebär att en egen uträkning av dessa 

ekvationer har inte varit nödvändig. Dock innebar den oberoende variabeln 

TANGIBILITY en manuell uträkning då årsredovisningarna inte presenterar ett 

nyckeltal som stämmer överens med det variabeln representerar.    

 

Kritik kan riktas till branschindelningen då kodningen av variabeln INDUSTRY bygger 

på branschernas huvudgrupper enligt Retriever, det vill säga den övergripliga 

branschtillhörigheten. Inom vardera huvudgrupp finns en mängd undergrupper som kan 

vara vitt skilda från varandra och därmed innebära att en bransch-huvudgrupp kan 

innehålla bolag vars verksamheter ser väldigt olika ut. 
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3.8.2 Validitet 

Enligt Bryman och Bell (2013) avser kriteriet validitet i många avseenden den 

viktigaste delen av de tre forskningskriterier i frågor som berör kvantitativa studiers 

kvalitet. För att uppnå god validitet krävs det att de slutsatser som producerats från 

undersökningen ska hänga ihop. Bryman och Bell (2013) lyfter fram ett antal viktiga 

validitetsmått för kvantitativa studier som även berör denna studie, vilka är teoretisk 

validitet, ytvaliditet, intern validitet och extern validitet. Teoretisk validitet, även kallat 

begreppsvaliditet, innebär om begreppet i fråga verkligen mäts av måttet. Exempelvis, 

om bolagets storlek verkligen reflekteras av dess totala tillgångar eller om lönsamheten 

reflekteras av avkastningen på totalt kapital. Studiens syfte är att undersöka om andelen 

kvinnor i svenska börsbolags styrelser och om en kvinnlig VD har en påverkan på 

kapitalstrukturens utformning. För att undersöka det omvandlas andelen kvinnor i 

styrelsen till procent för vardera bolag och ställs mot skuldsättningsgraden. Därefter har 

även kontrollvariabler införts, som tidigare studier påvisat har en stark koppling till 

kapitalstrukturens utformning, för att visa på en mer sanningsenlig korrelation. Detta 

gäller även för studien ytvaliditet som enligt Bryman och Bell (2013) vill avgöra om 

måttet verkligen speglar innehållet i det aktuella begreppet. Liao, Luo och Tang (2015) 

menar att en bra teoretiskt validitet uppnås genom att begreppen och måtten i 

undersökningen är förankrade i tidigare forskning, vilket har uppfyllts i denna studie. 

Intern validitet har enligt Bryman och Bell (2013) med kausalitet att göra. Det vill säga 

om sambandet mellan två eller fler variabler är hållbart eller inte och att man med 

säkerhet kan påstå att den ena variabeln påverkar den andra. Genom välmotiverade och 

relevanta kontrollvariabler i undersökningen anses detta kvalitetsmått vara bra i studien. 

Dock finns det ingen vetskap om hur mycket respektive styrelsemedlem har för 

påverkan på besluten som görs i bolagen utan att observera detta på plats. Det kan skilja 

sig mellan vardera bolag och den faktorn återspeglar ingen data i årsredovisningar vilket 

säger emot en del av den interna validiteten i studien. Samtidigt har studiens syfte inte 

ämnat att söka efter ett kausalt samband utan enbart ett statistiskt samband. Den externa 

validiteten berör å andra sidan huruvida resultatet från en undersökning kan 

generaliseras på större sammanhang (Bryman och Bell (2013). Eftersom bortfallet i 

studien motsvarar 8,77 procent, vilket kan anses som en liten del av hela populationen, 

blir resultatet generaliserbart för hela populationen. Det innebär således att studiens 

externa validitet anses vara bra. 

 



 BJERKE & SENOBARI  

 
 

44 

3.8.3 Replikerbarhet 

Kriteriet replikerbarhet innebär att en undersökning ska kunna vara möjlig att 

genomföras på nytt, med andra ord kunna replikeras, speciellt om resultatet inte 

stämmer överens med vad tidigare undersökningar har resulterat i (Bryman och Bell, 

2013). Bryman och Bell (2013) menar att forskaren ibland vill försöka upprepa en 

tidigare undersökning av diverse olika anledningar. Det kan hända att en forskare 

misstänker att resultatet av en viss undersökning är missvisande eller rentav felaktig och 

vill därmed replikera undersökningen för att kunna bekräfta eller avslå sin egen 

misstanke. Bryman och Bell (2013) menar att en undersökning måste beskrivas i 

detaljnivå för att kunna replikeras. Tas inte hänsyn till detta kan det leda till att 

forskningens resultat inte går att reproduceras, vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

innebär att studiens validitet kan ifrågasättas. Replikerbarhet skiljer sig således från 

reliabilitet på så sätt att replikerbarhet behandlar ett mått på hur väl det är möjligt att 

upprepa en tidigare undersökning.  

 

En stadig grund för god replikerbarhet i en kvantitativ undersökning skapas genom att 

presentera en utförlig metodbeskrivning. Bryman och Bell (2013) betonar vikten av att 

som forskare detaljerat beskriva det konkreta tillvägagångssättet vid undersökningen, 

vilket har tillämpats och tagits hänsyn till i denna studie. Studiens replikerbarhet har 

även stärkts av att dess metod är av den kvantitativa formen där data enbart har 

insamlats från årsredovisningar från databasen Retriever. Detta innebär således att data 

till undersökningen är lättillgänglig för andra forskare. 

 

3.9 Källkritik 
Att använda någon annans ord eller påståenden för att styrka ett eget argument skapar 

trovärdighet och kraft i det som vill förmedlas. Dock är det av stor vikt att förhålla sig 

kritisk till vad de källor som används i informationsinsamlingen förmedlar för att 

säkerställa att den erhållna informationen är relevant och trovärdig. Detta innebär med 

andra ord att en kritisk granskning av dels källan i sig och dels vad källan förmedlar är 

av vikt. Eriksson och Hultman (2014) förklarar att den insamlade informationen från en 

källa, en så kallad datakritik, kritiskt granskas huvudsakligen utifrån huruvida de 

förhåller sig till tre olika kriterier - validitet, relevans och reliabilitet. 
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Validitet innebär om den insamlade data är giltig vilket kan förklaras genom att ställa 

frågan om den representerar det som uppges säga. Relevans å andra sidan avser frågan 

om den data är väsentlig för de frågor som det söks svar på. Slutligen innebär reliabilitet 

att data är fri från systematiska felvariationer, vilket kan förklaras som om den är 

tillförlitlig eller stabil. Eriksson och Hultman (2014) menar dock att de kan vara svårt 

för vissa undersökningar att klassificera källorna mot bakgrund av dessa tre kriterier. I 

ett sådant fall lyfter de fram fyra bedömningsvillkor som kan testa källornas kvalitet, 

nämligen äkthet, samtidighet, beroendeförhållanden och tendenser. Eriksson och 

Hultman (2014) lyfter fram äkthet och samtidighet som källans mest centrala 

granskningskriterium. Äkthet berör källans trovärdighet vilket kräver att källorna är 

tillgängliga för en granskning ska kunna genomföras, speciellt inom offentlig forskning 

menar Eriksson och Hultman (2014). Samtidighet behandlar frågan om det tidsmässiga 

sambandet mellan händelse och registrering går ihop eller ej. Regeln säger att ju 

närmare det aktuella händelseförloppet källan är desto trovärdigare är den. 

 

I denna studie har endast data till undersökningen insamlats genom företagens 

årsredovisningar från databasen Retriever. Det faktum att det är data från 

årsredovisningar innebär det att kvalitetskriteriet validitet uppnåtts, samt att äkthet 

uppvisas i den mån att företagen verkar efter lagregleringar och god redovisningssed. 

Studien uppvisar även samtidighet eftersom förloppet mellan händelse och registrering 

är endast på ett år. Med andra ord innebär det att data från den slutgiltiga 

årsredovisningen den sista december 2015 berör hela året från dess start. Tidsperioden 

är dessutom väldigt aktuell för bolagens nuvarande status då det är det senaste 

fulländade redovisningsåret. Studien har även tagit information från tidigare 

vetenskapliga artiklar där alla dessa är “peer reviewed”. Det innebär att artiklarna har 

både granskats och godkänts av forskare inom det berörda ämnesfält vilket medför 

reliabilitet till studien. Den insamlade data uppvisar även relevans då de olika värdena 

på de olika nyckeltalen berör studiens forskningsfrågor. Dock kan trovärdigheten i viss 

mån ifrågasättas eftersom nästan samtliga använda artiklar har utfört sina studier på 

andra länder än Sverige.  
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4 Empiri och analys 
I följande avsnitt kommer det empiriska materialet att presenteras, tillsammans med en 

utförlig beskrivning av de analyser som har genomförts och vad dessa innebär. Först 

ges en inledande bild av hur styrelsesammansättningen ser ut och andelen kvinnliga 

verkställande direktörer bland svenska börsbolag. Detta följs sedan upp av en 

redogörelse av den deskriptiva statistiken och sedan en presentation av de korrelations- 

och regressionsanalyser som har genomförts. 

 

Vid sammanställningen av den oberoende variabeln BOARDFEMALE observerades en 

genomsnittlig andel kvinnor i styrelsen på ungefär 21 procent. Samtidigt observerades 

att för de 100 största bolagen, mätt i totala tillgångar, är den genomsnittliga andelen 

kvinnor i styrelsen hela 34 procent. För de 100 minsta bolagen var den genomsnittliga 

andelen kvinnor i styrelsen 15 procent. Den genomsnittliga styrelsen består av 6 

styrelsemedlemmar varav i genomsnitt 1,4 av dessa är kvinnor. För de 100 största 

bolagen består styrelsen i genomsnitt av 9,39 styrelsemedlemmar där i genomsnitt 3,12 

av dessa är kvinnor, medan för de 100 minsta bolagen består den genomsnittliga 

styrelsen av 4,6 personer varav i genomsnitt 0,65 stycken är kvinnor. 

 

Av de bolag som ingick i undersökningen har endast 16 bolag en styrelse där 

majoriteten är kvinnor (>50%). Dock har 34 bolag en styrelse där hälften av 

styrelsemedlemmarna är kvinnor. Detta indikerar att svenska börsbolags styrelser inte 

vid denna tidpunkt uppfyller kravet om att minst 40 procent av platserna i styrelsen ska 

fyllas av kvinnor. Dessa siffror har inte framställts från samtliga börsbolag utan enbart 

de berörda bolagen i denna studie, då det skedde en del bortfall. Dock var mängden 

bortfall relativt liten vilket gör dessa siffror förhållandevis generaliserbara. 

 

39 stycken av de bolag som ingick i undersökningen hade en kvinnlig verkställande 

direktör. För 18 bolag saknades uppgifter om en VD. Detta innebär att en kvinnlig VD 

kunde återfinnas i 6,5 procent av de 593 bolag som ingick i undersökningen. 
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4.1 Deskriptiv statistik 
Dikotoma variabler består av två olika kategorier med data som inte kan rangordnas och 

kan därför inte på samma sätt jämföras som intervall- eller kvotvariabler. Den 

beskrivande statistiken för dikotoma variabler presenteras lämpligast med hjälp av ett 

stapeldiagram där den beroende variabeln står på Y-axeln och den oberoende variabeln 

ligger på X-axeln (Sundell, 2012). 

 

 
Figur 4.1 Stapeldiagram INDUSTRY-LEVERAGE 

 

Av figur 4.1 kan medelvärdet av skuldsättningsgraden avläsas för respektive bransch. 

För branschen Transport är medelvärdet av skuldsättningsgraden relativt högt, cirka 6,6 

(0,06642). För resterande branscher förhåller sig medelvärdet av skuldsättningsgraden 

jämförelsevis lika mellan branscherna. Branscherna Teknisk konsultverksamhet och 

Hälsa har de lägsta medelvärdena av skuldsättningsgrad, ungefär 0,65 (0,00643 

respektive 0,00655). 
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Skuldsättningsgraden för hela populationen har ett medelvärde på cirka 1,64. 

Skuldsättningsgradens medelvärde för de 100 största bolagen är 1,65, medan för de 100 

minsta bolagen är medelvärdet 1,23. 

 

 
Figur 4.2 Stapeldiagram MEAN LEVERAGE - FEMALECEO 

 

Av Figur 4.2 framgår medelvärdet av skuldsättningsgraden för bolag med manliga 

verkställande direktörer respektive bolag med kvinnliga verkställande direktörer. Av 

stapeldiagrammet framgår det att medelvärdet av skuldsättningsgraden är högre för 

bolag vars VD är kvinna i jämförelse med bolag vars VD är man. Medelvärdet av 

skuldsättningsgraden för bolag vars VD är kvinna är ungefär 3 (0,03005) medan 

bolagen vars VD är man har ett medelvärde av skuldsättningsgraden på ungefär 1,4 

(0,01410). 

 



 BJERKE & SENOBARI  

 
 

49 

 
Figur 4.3 Deskriptiv statistik 
Studiens beroende variabel är LEVERAGE, vilket är en intervallvariabel som beskriver bolagets 
skuldsättningsgrad. BOARDFEMALE är en oberoende variabel som visar andelen kvinnliga 
styrelsemedlemmar. ROA, FIRMSIZE, TANGIBILITY och LIQUIDITY är också oberoende variabler 
men fungerar som undersökningens kontrollvariabler. ROA visar den totala avkastningen, FIRMSIZE 
visar bolagets storlek representerat av totala tillgångar (i tusentals kronor), TANGIBILITY visar andelen 
materiella tillgångar i relation till totala tillgångar och LIQUIDITY visar kassalikviditeten. Övriga 
variabler i undersökningen är dummyvariabler som endast kan anta två olika värden, 1 och 0, vilket gör 
den deskriptiva statistiken för dessa variabler irrelevant att studera. 
 

Figur 4.3 visar dels hur många observationer vardera variabel innehåller och dels 

vardera variabels maximala respektive minimala observationer. Mean representerar 

medelvärdet av samtliga observationer för vardera variabel. Std. Deviation är 

standardavvikelsen, vilket är ett mått på hur mycket varje värde avviker från 

medelvärdet. Skewness beskriver fördelningen i observationernas skevhet medan 

kurtosis ger ett mått på fördelningens toppighet. Pallant (2007) förklarar att en perfekt 

normalfördelning innebär att skewness och kurtosis har ett värde av 0, vilket dock är 

föga ovanligt förekommande. Vidare förklaras att positiva värden i skevheten innebär 

att observationerna klumpas ihop till vänster av ett diagram, det vill säga mot de lägre 

värdena. Negativa värden å andra sidan innebär att observationerna klumpas ihop åt 

höger, vilket innebär högre värden. Positiva värden i toppigheten innebär att 

fördelningen har en vassare topp medan negativa värden innebär att fördelningen istället 

är plattare (Pallant, 2007). Tabachnik och Fidell (2007) menar att för relativt stora urval 

har en fördelnings skevhet ingen avsevärd inverkan på analysen. Vidare förklaras att 

toppigheten uppstår av att variansen har underskattats, vilket även det utgör en liten risk 

att påverka analysen vid stora urval. Stora urval anses i det här fallet vara fler än 200 

observationer (Tabachnik och Fidell, 2007). 
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Av Figur 4.3 framgår att den genomsnittliga skuldsättningsgraden är ungefär 1,64 

(0,0163912) för de bolag som ingick i undersökningen. Noterbart är att variationen i 

skuldsättningsgrad mellan bolagen är stor då den lägsta observerade 

skuldsättningsgraden är -17,96 och den högsta observerade skuldsättningsgraden är 

36,56. Den genomsnittliga andelen kvinnor i styrelsen för studiens undersökta bolag är 

20,88 procent. Av figuren framgår även att inget av bolagen hade en styrelse som 

bestod enbart av kvinnor då maximumtalet för variabeln BOARDFEMALE är 0,75. 

Noterbart är även att det råder ett stort gap mellan minimum- och maximumtalen för 

variabeln FIRMSIZE då variabeln reflekterar bolagens storlek, mätt i totala tillgångar. 

Detta beror dels på att storleken på de svenska börsbolagen varierar stort och dels på 

olika verksamheter kräver olika tillgångar. 

 

Av Figur 4.3 framgår att variablerna FIRMSIZE och LIQUIDITY har, i relation till de 

övriga variablerna, relativt höga positiva skewness-värden, vilket innebär en skevhet åt 

vänster i ett diagram, mot de lägre värdena. ROA har ett negativt skewness-värde vilket 

innebär en skevhet åt höger, mot de högre värdena. Variabeln BOARDFEMALE har ett 

väldigt lågt skewness-värde (0,304), vilket innebär att observationerna för denna 

variabel är nära normalfördelade. Denna variabels fördelning har dessutom platta toppar 

då kurtosis-värdet uppgår till -0,759. Även variabeln LIQUIDITY har ett lågt kurtosis-

värde (2,818), vilket innebär att fördelningen har en relativt platt topp. Variablerna 

LEVERAGE, ROA, FIRMSIZE och LIQUIDITY har relativt höga kurtosis-värden, 

vilket innebär att dessa fördelningar har relativt vassa toppar. Framförallt kan 

fördelningen av observationerna för variabeln FIRMSIZE anses ha vassa toppar då 

kurtosis-värdet för denna variabel uppgår till 72,974. 

 

4.2 Korrelationsanalys 
För att upptäcka om det råder en risk att multikollinearitet uppstår mellan variablerna 

har två korrelationsmatriser skapats, ett Pearson’s r och ett Spearman’s Rho. 

Korrelationsmatriserna visar korrelationen mellan två givna variabler. Enligt Djurfeldt 

och Barmark (2009) föreligger en stor risk för multikollinearitet om korrelationen 

mellan två variabler uppgår till 0,75-0,85. Analysen av matriserna visar på en mycket 

liten risk för multikollinearitet då korrelationerna mellan variablerna är antingen svaga 

eller obetydliga och därmed har ingen mer djupgående analys av 

kollinearitetdiagnostikens Tolerance- och VIF-värden varit nödvändig. 
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Figur 4.4 Pearson’s r 
Matrisen ovan representerar den korrelationsmatris som har skapats med Pearson’s r-metoden. Matrisen 
innehåller variablerna: BOARDFEMALE, LEVERAGE, ROA, LIQUIDITY, TANGIBILITY och 
FIRMSIZE. För denna metod lämpar sig inte studiens dikotoma variabler, vilket innebär att korrelationen 
mellan studiens dummyvariabler analyseras i ett separat test (se Figur 4.5). 
 

I Figur 4.4 anges tre värden: N, Pearson Correlation och Sig. (2-tailed). N anger antalet 

godkända observationer som ingår i korrelationstestet. Pearson Correlation ger ett mått 

på korrelationen mellan två givna variabler medan Sig. (2-tailed) innebär 

signifikansnivån, det vill säga hur tillförlitlig korrelationen är. En eller två stjärnor (* 

respektive **) anger om korrelationen är signifikant och till vilken nivå. Korrelationen 

kan anta ett värde mellan +1 och -1. Av matrisen avläses att den starkaste korrelationen 

råder mellan variablerna ROA och BOARDFEMALE, vilket även är en signifikant 

korrelation på 99 procentsnivån (0.01). 99 procent signifikansnivå innebär att 

korrelationen är mycket trovärdig då det endast är 1 procents sannolikhet att 

korrelationen har påverkats av slumpen eller tillfälligheter (De Veaux et al., 2016). 

Denna korrelation är positiv och uppgår till r=0,231. Enligt Dancey och Reidy (2011) är 

dock denna nivå av korrelation att betrakta som svag, vilket innebär att den påverkan 

den ena variabeln har på den andra är svagt. Den näst högsta korrelationen, r=0,196, 

råder mellan variablerna BOARDFEMALE och ROA och är även denna signifikant på 

99 procentsnivån. Samtliga korrelationer är att betrakta som svaga enligt Dancey och 
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Reidys (2011) skala vilket därmed enligt Körner och Wahlgren (2005) innebär en 

mindre risk att multikollinearitet uppstår. 
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Figur 4.5 Spearman’s Rho 
Matrisen (uppdelad i två) representerar en korrelationsmatris med Spearman’s Rho-metoden. Denna 
metod lämpar sig bättre för dikotoma variabler. Matrisen innehåller variablerna LEVERAGE, 
FEMALECEO och INDUSTRY_ADMINISTRATION, INDUSTRY_BYGG, 
INDUSTRY_FASTIGHETSVERKSAMHET, INDUSTRY_FINANS, 
INDUSTRY_FÖRETAGSTJÄNSTER, INDUSTRY_HANDEL, 
INDUSTRY_HOTELLRESTAURANG, INDUSTRY_HÄLSA, INDUSTRY_INDUSTRI, 
INDUSRY_IT, INDUSTRY_MEDIA, INDUSTRY_TEKNISK_KONSULTVERKSAMHET, 
INDUSTRY_TRANSPORT. 
 

Precis som i Pearson’s r-matrisen anges tre värden som beskriver korrelation och 

signifikans och antal testade observationer. -1 beskriver en perfekt negativ korrelation 

mellan två givna variabler medan +1 innebär en perfekt positiv korrelation. Detta 

innebär således att ju närmare värdet är siffran +/-1 desto starkare är sambandet mellan 

variablerna (Prion och Hearling, 2014). Av matrisen framgår det att den starkaste 

korrelationen, p=-0,270, råder mellan variablerna INDUSTRY_INDUSRTI och 
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INDUSTRY_ADMINISTRATION. Korrelationen är mycket tillförlitlig då den är 

signifikant på 99 procentsnivån. Denna korrelation är dock svag enligt Prion och 

Hearlings (2014) skala. Korrelationerna mellan LEVERAGE och 

INDUSTRY_ADMINISTRATION (p=-0,243) och INDUSTRY_INDUSTRI och 

INDUSTRY_HANDEL (p=-0,213) är även dessa svaga enligt Prion och Hearling 

(2014) samt mycket tillförlitliga då de är signifikanta på 99 procentsnivån. Resterande 

korrelationer är alla att betrakta som obetydliga enligt Prion och Hearlings (2014) skala 

för tolkning av korrelationsmatriser. Detta stämmer även överens med Dancey och 

Reidys (2011) intervallskala som säger att värde som understiger 0,39 indikerar att det 

finns en svag korrelation och om värdet understiger 0,1 går det utanför intervallskalan 

och kan därmed tolkas som obetydlig. Samtliga korrelationer således är antingen svaga 

eller obetydliga. Då samtliga korrelationer är svaga eller obetydliga innebär det enligt 

Körner och Wahlgren (2005) en mycket liten risk för multikollinearitet mellan 

variablerna. 
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4.3 Regressionsanalys 
Två regressionsanalyser har gjorts för att dels undersöka sambandet mellan andelen 

kvinnor i styrelsen och kapitalstrukturen och dels sambandet mellan huruvida bolagets 

VD är kvinna och kapitalstrukturen. 

 

4.3.1 Regressionsanalys – BOARDFEMALE 

 

 
Figur 4.6 Modellsammanfattning och ANOVA BOARDFEMALE 
Figuren ovan visar dels en sammanfattning över modellen och dels en ANOVA (Analysis of Variance), 
vilket betyder variationsanalys. Analysen har utförts på den beroende variabeln LEVERAGE och den 
oberoende variabeln BOARDFEMALE. Dessutom har de oberoende kontrollvariablerna 
INDUSTRY_ADMINISTRATION, INDUSTRY_BYGG, INDUSTRY_FASTIGHETSVERKSAMHET, 
INDUSTRY_FINANS, INDUSTRY_FÖRETAGSTJÄNSTER, INDUSTRY_HANDEL, 
INDUSTRY_HOTELLRESTAURANG, INDUSTRY_HÄLSA, INDUSTRY_INDUSTRI, 
INDUSRY_IT, INDUSTRY_MEDIA, INDUSTRY_TEKNISK_KONSULTVERKSAMHET, 
INDUSTRY_TRANSPORT FIRMSIZE, ROA, LIQUIDITY och TANGIBILITY inkluderats. 
 

R Square i modellsammanfattningen beskriver förklaringsgraden, det vill säga hur 

mycket av variansen i den beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende 

variablerna (Pallant, 2007). Adjusted R Square är intressant att studera om ett litet urval 

har tillämpats då detta värde korrigeras för att ge en bättre beskrivning av det sanna 

värdet för populationen (Pallant, 2007). Då denna studies urval utgör hela populationen 

är detta värde således inte lika intressant att studera. I denna analys ger R Square ett 

värde av 0,157, vilket innebär att 15,7 procent av förändringen i skuldsättningsgrad kan 

förklaras av de oberoende variablerna. 

 

I variationsanalysen (ANOVA) ges i huvudsak ett värde av stort intresse, statistisk 

signifikans (Sig.), vilken kungör om förklaringsgraden är tillförlitlig eller inte (Pallant, 
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2007). Vanligtvis bedöms ett sambands tillförlitlighet utifrån 95 procentsnivån. Det 

innebär att den statistiska signifikansen måste understiga 0,05 (p<0,05) för att ett 

samband ska kunna anses vara tillförlitligt. I detta fall uppgår den statistiska 

signifikansen till p=0,000, det vill säga understiger signifikansnivån (p<0,05). Att 15,7 

procent av förändring i skuldsättningsgrad beror på de oberoende variablerna kan 

därmed anses mycket tillförlitligt (Pallant, 2007). 

 

 
Figur 4.7 Koefficient BOARDFEMALE 
Figur 4.7 visar vardera variabels påverkan och signifikans på den oberoende variabeln. Variablerna som 
ingår i analysen är: LEVERAGE, BOARDFEMALE, INDUSTRY_ADMINISTRATION, 
INDUSTRY_BYGG, INDUSTRY_FASTIGHETSVERKSAMHET, INDUSTRY_FINANS, 
INDUSTRY_FÖRETAGSTJÄNSTER, INDUSTRY_HANDEL, 
INDUSTRY_HOTELLRESTAURANG, INDUSTRY_HÄLSA, INDUSTRY_INDUSTRI, 
INDUSRY_IT, INDUSTRY_MEDIA, INDUSTRY_TEKNISK_KONSULTVERKSAMHET, 
INDUSTRY_TRANSPORT FIRMSIZE, ROA, LIQUIDITY och TANGIBILITY. 
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Då denna studie ämnar undersöka om den procentuella andelen kvinnor i styrelsen 

påverkar kapitalstrukturen är det av intresse att studera hur just denna enskilda variabel 

(BOARDFEMALE) påverkar den beroende variabeln LEVERAGE. Det standardiserade 

Beta-värdet för samtliga variabler har konverterats till samma skala så att de kan 

jämföras med varandra, vilket gör detta värde intressant att studera för att se vardera 

enskild oberoende variabels effekt på den beroende variabeln (Pallant, 2007). Det 

standardiserade Beta-värdet för BOARDFEMALE är Beta=0,013, vilket innebär en 

mycket liten bidragande effekt på förändringen i skuldsättningsgrad. Den statistiska 

signifikansen uppgår även till p=0,841, vilket innebär att denna effekt på 

skuldsättningsgraden inte är särskilt tillförlitlig då påverkan med 84,1 procents 

sannolikhet är slumpmässig. Den största bidragande effekten på förändringen i 

skuldsättningsgrad ges av variabeln INDUSTRY_ADMINISTRATION (Beta=0,201), 

följt av INDUSTRY_HANDEL (Beta=0,182) och INDUSTRY_INDUSTRI 

(Beta=0,155). Effekterna dessa variabler bidrar med är även statistiskt signifikanta, 

vilket innebär att de anses ha en tillförlitlig bidragande effekt på förändringen i 

skuldsättningsgrad. Enbart hälften av variablerna har statistisk signifikant effekt och 

därmed unik bidragande effekt på förändringen i skuldsättningsgrad (Pallant, 2007). 

 

4.3.2 Regressionsanalys – FEMALECEO 

 

 
Figur 4.8 Modellsammanfattning och ANOVA FEMALECEO 

 

Utöver undersökningen om andelen kvinnor i styrelsen påverkar kapitalstrukturen 

ämnar även denna studie att undersöka om det finns ett samband mellan 

kapitalstrukturen och om bolagets VD är kvinna. I detta moment i kapitlet presenteras 
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resultatet av regressionsanalysen som prövar om det finns ett sådant samband. Av 

modellsammanfattningen (Model Summary) i Figur 4.8 framgår det att 

förklaringsgraden uppgår till 16,3 procent (R Square=0,163), vilket innebär att 16,3 

procent av förändringen i skuldsättningsgrad kan förklaras av de oberoende variablerna. 

Likt det tidigare testet är även detta resultat signifikant (p=0,000<0,05), vilket tyder på 

att förklaringsgraden är tillförlitlig och med mycket liten sannolikhet har präglats av 

slumpen. 

 

 
Figur 4.9 Koefficient FEMALECEO 

 

Av Figur 4.9 kan det avläsas att FEMALECEO, likt BOARDFEMALE i det tidigare 

testet, har en mycket liten bidragande effekt på förändringen i skuldsättningsgrad 

(Beta=0,080). Denna effekt är dock signifikant (p=0,045<0,05) vilket innebär att denna 

variabel har en unik bidragande effekt på skuldsättningsgraden (Pallant, 2007). Likt det 
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tidigare testet utgör variablerna INDUSTRY_ADMINISTRATION (Beta=0,197), 

INDUSTRY_HANDEL (Beta=0,178) och INDUSTRY_INDUSTRI (Beta=0,153) de 

största effekterna på förklaringsgraden. Dessa variabler utgör dessutom en signifikant 

effekt på förklaringsgraden. 
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5 Diskussion och slutsats 
I detta avslutande kapitel presenteras en diskussion kring undersökningens resultat 

tillsammans med egna reflektioner gällande skillnader och likheter med vad tidigare 

vetenskapliga har resulterat i. Detta följs av en diskussion kring studiens teoretiska och 

praktiska bidrag samt vilka slutsatser som kan dras av resultatet. Kapitlet avslutas med 

förslag till vidare forskning inom området. 

 

5.1 Diskussion av resultatet 
Den artikel i Svenska Dagbladet av Sanandaji (2016) som väckte det första intresset att 

göra denna undersökning förde en diskussion om hur kvoteringslagen i Norge har 

påverkat jämställdheten i de norska börsbolagens styrelser. Sanandaji (2016) menar att 

den norska kvoteringslagen inte medförde någon vidare förbättring gällande 

jämställdhet. Ahern och Dittmar (2012) menar även att de norska börsbolagen i 

allmänhet började skötas sämre i och med införandet av kvoteringslagen. Många 

tidigare vetenskapliga studier (e.g. Carter et al., 2003, 2010; Campbell och Minguez 

Vera, 2009; Adams och Funk, 2012; Virtanen, 2012; Huang och Kisgen, 2013; Alves et 

al., 2015) har visat att kvinnor påverkar bolag på ett eller annat sätt. Detta väckte för oss 

intresset att undersöka om andelen kvinnor i styrelsen och om den verkställande 

direktören är kvinna påverkar till vilken grad bolaget skuldsätts. Undersökningar lik 

denna har gjorts tidigare och visat på något olika resultat, dock har inga undersökningar 

gjorts som visat hur förhållandet ser ut inom de svenska börsbolagen. Många forskare 

inom ämnet (Carter et al., 2003, 2010; Adams och Funk, 2012; Virtanen 2012; Alves et 

al., 2015) menar att fler kvinnor i bolagsstyrelsen leder till en mer effektiv 

bolagsstyrning och styrelse, vilket leder till att bolaget har en kapitalstruktur beståendes 

av mer skulder, det vill säga en högre skuldsättningsgrad. Forskare av tidigare 

undersökningar har varit oense om den påverkan personliga karaktärsdrag och olika 

egenskaper hos den verkställande direktören har på finansieringsbeslut. En del menar att 

VD:n har ett relativt starkt inflytande på finansieringsbeslut och därmed ger VD:ns 

förhållningssätt till risk en direkt effekt på kapitalstrukturen (e.g. Bertrand och Schoar, 

2003; Graham, Harvey och Puri, 2013; Huang och Kisgen, 2013). Frank och Goyal 

(2010) är inte lika övertygade om att egenskaper och karaktärsdrag hos VD:n ger en 

direkt inverkan på till vilken grad ett bolag skuldsätts utan att det snarare är 
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ekonomichefen som har starkast inflytande på finansieringsbeslut. Samtidigt förklaras 

att finansiella beslut ofta tas i samråd med VD:n och ekonomichefen. 
 

Den tidigare vetenskapen kring hur andelen kvinnor i styrelsen och en kvinnlig VD 

påverkar kapitalstrukturen har härletts till två hypoteser som denna undersöknings 

statistiska analys svarar på. Nedan presenteras en diskussion av resultatet för vardera 

hypotes som den empiriska analysen har bidragit med. 

 

H1  Det råder ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och 

skuldsättningsgraden 

Studiens resultat ger ingen indikation på att det föreligger något samband mellan 

andelen kvinnor i styrelsen och skuldsättningsgraden. Regressionsanalysen visar att de 

faktorer som har ingått i undersökningen tillsammans har en mycket tillförlitlig och 

relativt stark effekt på bolagets kapitalstruktur. Dock visade sig effekten andelen 

kvinnor i styrelsen har på bolagets skuldsättningsgrad vara nästintill obefintlig, om inte 

annat obetydlig, då effekten som en förändring i andelen kvinnor i styrelsen ger på 

skuldsättningsgraden med största sannolikhet är slumpmässig. Antagandet om att 

andelen kvinnor i styrelsen påverkar skuldsättningsgraden grundar sig i tidigare studier 

som menar att en mer könsdiversifierad styrelse är mer effektiv och minskar därmed 

informationsasymmetrin vilket i sin tur gör mer riskfyllda finansieringskällor billigare 

och mer attraktiva (e.g. Alves et al., 2015; Carter et al., 2003, 2010; Virtanen, 2012). 

Adams och Funk (2012) menar att fler kvinnor i styrelsen leder till ett ökat risktagande 

av styrelsen och därmed en ökad skuldsättning. Koefficientmodellen i Figur 4.7 visar att 

andelen kvinnor i styrelsen har en svag positiv effekt på skuldsättningsgraden vilket ger 

en indikation på att undersökningens första hypotes stämmer. Dock är denna effekt inte 

signifikant, vilket innebär att en förändring i andelen kvinnor i styrelsen innebär en 

förändrad skuldsättningsgrad kan därmed anses vara slumpmässig och bekräftar således 

inte tidigare studier i det hänseende att en mer könsdiversifierad styrelse leder till en 

ökad skuldsättning. Undersökningens resultat svarar inte på om fler kvinnor i styrelsen 

leder till en mer effektiv styrelse och bolagsstyrning, vilket Alves et al. (2015) menar 

leder till en minskad informationsasymmetri. Myers (1984) och Myers och Majluf 

(1984) menar med sin pecking-order-teori att en minskad informationsasymmetri leder 

till att mer riskfyllda finansieringskällor blir mindre kostsamma vilket således leder till 

en högre skuldsättningsgrad. Resultatet ger således inget stöd för att påstå att fler 
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kvinnor i styrelsen leder till en ökad skuldsättningsgrad på grund av en mer effektiv 

bolagsstyrning och styrelse. 

 

H2  Det råder ett samband mellan en kvinnlig VD och 

skuldsättningsgraden 

Den empiriska analysen ger belägg för att en kvinnlig VD påverkar bolagets 

kapitalstruktur genom en förändring i skuldsättningsgrad, vilket bekräftar 

undersökningens andra hypotes. Den deskriptiva statistiken ger en första indikation på 

att en kvinnlig VD påverkar kapitalstrukturen. Regressionsanalysen visar sedan att det 

råder ett svagt positivt samband mellan skuldsättningsgraden och om bolagets VD är en 

kvinna, vilket innebär att en kvinnlig VD leder till en liten ökning i 

skuldsättningsgraden. Då den specifika effekten en kvinnlig VD har på 

skuldsättningsgraden är signifikant kan denna effekt betraktas vara tillförlitlig och 

trovärdig. Likt regressionsanalysen för den första hypotesen, har de oberoende variabler 

tillsammans en signifikant och relativt stark effekt på skuldsättningsgraden men att 

denna effekt till största del utgörs av om bolaget tillhör en specifik bransch eller av 

bolagets avkastning på totalt kapital eller likviditet. Flera tidigare studier (eg 

Jianakoplos och Bernasek, 1998; Rad et al., 2014; Sarin och Wieland, 2016) menar att 

kvinnor är mer riskaversiva än män då kvinnor tar större hänsyn till riskerna än 

möjligheterna vid finansieringsbeslut. Huang och Kisgen (2013) genomförde en 

liknande undersökning som denna och menar att en kvinnlig VD i jämförelse med en 

manlig VD är mindre villig att fatta mer riskfyllda finansieringsbeslut vilket således 

innebär att en kvinnlig VD leder till en lägre skuldsättningsgrad. Resultatet av denna 

undersökning går således i en annan riktning än Huang och Kisgens (2013) 

undersökning, då resultatet snarare indikerar att en kvinnlig VD leder till en ökad 

skuldsättning. Samtidigt bekräftar denna studie således inte tidigare vetenskapliga 

studier som menar att kvinnor är mer riskaversiva än män (eg Jianakoplos och 

Bernasek, 1998; Rad et al., 2014; Sarin och Wieland, 2016). Då effekten som en 

kvinnlig VD bidrar med på kapitalstrukturen är mycket liten ligger det dock närmare till 

hands att påstå att det inte föreligger något samband mellan en kvinnlig VD och 

skuldsättningsgraden. Men då den svaga effekten är statistiskt signifikant är den 

åtminstone tillförlitlig och det kan därmed tolkas som att det finns ett mycket svagt 

samband mellan om bolagets VD är kvinna och skuldsättningsgraden. 
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5.1.1 Egna reflektioner 

En tänkbar förklaring till varför denna undersökning inte visar på något direkt samband 

mellan andelen kvinnor i styrelsen och kapitalstrukturen är att andelen kvinnor i de 

svenska börsbolagens styrelser är relativt liten. De svenska börsbolagens styrelser består 

i genomsnitt av 21 procent kvinnor och av de bolag som ingick i undersökningen hade 

kvinnor majoritet i enbart 16 bolagsstyrelser, vilket motsvarar endast ungefär 2,7 

procent. Röstmässigt kan därmed kvinnor i styrelsen anses i genomsnitt ha ett litet 

inflytande på bolagsstyrningen. Under antagandet om kvinnor är mer riskaversiva än 

män innebär således detta att vid en omröstningssituation har kvinnor i genomsnitt inte 

majoritet vilket innebär att motviljan att ta risker är svagare än viljan att ta risker. 

Detsamma gäller vid antagandet om att kvinnor i styrelsen bidrar till en effektivare 

styrelse och bolagsstyrning då den generellt sett relativt låga andelen kvinnor i styrelsen 

möjligtvis bidrar med en för liten effektivisering för att minska informationsasymmetrin 

och i slutändan en ökad skuldsättningsgrad. En annan tänkbar förklaring till att det inte 

råder något samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och kapitalstrukturen är 

Yazdanfar och Öhmans (2014) påstående om att kvinnor inte på samma sätt som män 

vill försöka påverka gemensamt fattade beslut. Att det inte råder något samband skulle 

således kunna bero på att kvinnor har ett svagare inflytande på de övriga 

styrelsemedlemmarna i jämförelse med män. Huang och Kisgen (2013) menar att 

skillnaderna i män och kvinnors olika förhållningssätt till risk i ekonomiska beslut 

främst kan förklaras av den manliga självsäkerheten. Ett sådant antagande skulle kunna 

förklara denna undersöknings resultat på så sätt att självsäkerheten hos de manliga 

styrelsemedlemmarna innebär ett starkare inflytande hos manliga styrelsemedlemmar 

och svagare inflytande hos kvinnliga styrelsemedlemmar i ekonomiska beslut. 

 

De två studier som denna undersökning lutat sig mycket mot, Alves et al. (2015) och 

Huang och Kisgen (2013), har byggt sina undersökningar på något annorlunda 

metodologi i jämförelse med denna undersökning. Till skillnad från denna undersökning 

har bolag studerats över tid. Alves et al. (2015) genomförde sin studie bland ett stort 

antal bolag från flera olika länder över en femårsperiod. Huang och Kisgen (2013) 

baserade sin studie på en amerikansk börsmarknad över en treårsperiod. Huang och 

Kisgen (2013) har använt sig av en annan undersökningsmetod där skillnaderna i två 

olika scenarion har analyserats för att undersöka om det skiljer sig mellan kvinnliga och 

manliga verkställande direktörers beslutsfattande, främst vid investeringsmöjligheter av 
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förvärv.  Dessa skillnader i metodologi kan vara en förklaring till skillnaderna i resultat 

då de tidigare studierna kan ha tagit hänsyn till mönster som denna studie kan ha 

förbisett. En annan tänkbar förklaring är det faktum att undersökningarna har baserats 

på olika länder. Detta kan innebära att andra faktorer påverkar graden av kvinnors 

inflytande på finansieringsbeslut på så sätt att kvinnor i olika länder kan ha olika 

ekonomiska och sociala förutsättningar. 

 

Studiens resultat för den andra hypotesen går som tidigare nämnt i en annan riktning än 

resultatet från Huang och Kisgens (2013) undersökning som visar på ett negativt 

samband och som dessutom menar att sambandet mellan en kvinnlig VD och 

kapitalstrukturen är tydligare. Den mest troliga anledning till varför denna 

undersöknings resultat skiljer sig från det resultat som Huang och Kisgen (2013) för 

fram i sin studie är att undersökningarna har baserats på olika marknader och två skilda 

undersökningsmetoder har tillämpats. Huang och Kisgen (2013) undersökte bolag på en 

amerikansk börsmarknad medan i denna studie har bolag från den svenska 

börsmarknaden undersökts. Huang och Kisgen (2013) har även jämfört 

bolagsstyrningen och de finansiella besluten mellan två scenarion, där en manlig VD 

blir ersatt av en annan man och när en manlig VD blir ersatt av en kvinna. Dessa två 

scenarion har undersökts över en treårsperiod. Det innebär att Huang och Kisgen (2013) 

har undersökt hur en manlig respektive kvinnlig VD agerar under sina tre första år som 

nytillsatt VD i ett bolag genom att dels studera förändringen i skuldsättningsgrad. 

Denna studie har baserats på endast ett bokslutsår och har inte tagit hänsyn till om en 

kvinna har ersatt en man i positionen som VD. Dessa skillnader i studiernas metoder 

utgör en trolig förklaring till varför studiernas resultat skiljer sig från varandra. Det 

faktum att Huang och Kisgen (2013) har studerat skillnaderna i finansieringsbeslut 

mellan en manlig och kvinnlig VD med liknande förutsättningar i den mån skillnaderna 

har studerats från det att VD:n är nytillsatt och tre år framåt kan ses som en styrka i 

studien. Huang och Kisgen (2013) har tagit hänsyn till en aspekt som denna studie inte 

har haft möjlighet att göra och har på så sätt kunnat på ett tydligt sätt jämföra 

skillnaderna mellan hur en manlig och kvinnlig VD agerar vid finansieringsbeslut. 

 

Slutligen kan en eventuell koppling göras mellan resultatet för studiens andra hypotes 

(H2) och modellerna trade-off och pecking-order. Trade-off innebär en avvägning 

mellan förmåner och konstader vid finansiering av skuld i syfte att identifiera den 
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optimala kapitalstrukturen (Kraus och Litzenberger, 1973). Den optimala 

kapitalstrukturen är den punkt som maximerar bolagsvärdet. Det är i alla 

styrelsemedlemmars och företagsledares intresse att maximera bolagsvärdet, oavsett 

könstillhörighet. Resultatet kan ge en antydan om att en kvinnlig VD påverkar den 

optimala kapitalstrukturen på så sätt att den består av en större andel skulder. På grund 

av att sambandet mellan en kvinnlig VD och skuldsättningsgraden är mycket svagt 

tyder det dock på att andra faktorer är mer avgörande i trade-off-modellen. Pecking-

order-modellen å andra sidan bygger på informationsasymmetri mellan företagsledare 

och investerare. Ju större informationsgapet är desto dyrare är finansieringskällan, vilket 

säger att interna finansieringskällor föredras framför externa finansieringskällor (Myers 

och Majluf, 1984). Studiens andra hypotes kan således tolkas som att en kvinnlig VD 

minskar informationsasymmetrin vilket leder till en ökning i skuldsättningsgrad på 

grund av att kostnaderna att skuldsätta sig har minskat. Dock likt trade-off-modellen 

kan andra faktorer förväntas vara mer avgörande för pecking-order-modellen då 

effekten en kvinnlig VD har på skuldsättningsgraden är mycket liten. Då det inte råder 

något samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och kapitalstrukturen förväntas 

andelen kvinnor i styrelsen inte vara någon avgörande faktor i varken pecking-order-

modellen eller trade-off-modellen. Denna studie har inte tagit hänsyn till vilken modell 

som bolagen utgår ifrån vid finansieringsbeslut och därmed bör en koppling till trade-

off-modellen och pecking-order-modellen endast ses som en spekulation om hur 

andelen kvinnor i styrelsen och en kvinnlig VD eventuellt påverkar modellerna. 

 

5.2 Bidrag och slutsats 
Ur en kumulativ aspekt är det av intresse att reflektera över hur denna undersökning 

bidrar till en teoretisk och praktisk kunskap inom det företagsekonomiska 

forskningsområdet. Det är även viktigt att lyfta fram vilka begränsningar som funnits 

vid genomförandet av undersökning samt diskutera kring bidragens trovärdighet för att 

kunna dra tillförlitliga slutsatser om undersökningens resultat. 

 

5.2.1 Teoretiskt bidrag 

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

andelen kvinnor i svenska börsbolagsstyrelser och kapitalstrukturen, samt om det finns 

ett statistiskt samband mellan kapitalstrukturen och om bolagets VD är kvinna. Syftet 
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med studien har uppfyllts och undersökningen har på så sätt bidragit med teoretisk 

kunskap gällande kapitalstruktur inom det företagsekonomiska ämnet. Den tidigare 

forskningen som har undersökt om det föreligger ett samband mellan dels andelen 

kvinnor i styrelsen och kapitalstrukturen och dels en kvinnlig VD och kapitalstrukturen 

har baserats på bolag i andra länder än Sverige. Då det saknas forskning kring detta 

ämne i Sverige och bland svenska bolag har denna undersökning bidragit med teoretisk 

kunskap som kan sättas tillsammans med den tidigare forskningen för att försöka förstå 

om kvinnor och män i företagsledningen leder bolag åt att finansieras på olika sätt. 

Genom att sätta denna studie tillsammans med främst studierna av Huang och Kisgen 

(2013) och Alves et al. (2015) ges en bidragande kunskap om kvinnor påverkar 

kapitalstrukturen eller inte. På samma sätt kan denna studie anses bidra med en 

indikation på att det kan finnas andra faktorer som gör kvinnors påverkan på 

kapitalstrukturen olika stark i olika länder, såsom ekonomiska och sociala 

förutsättningar. 

 

5.2.2 Praktiskt bidrag 

Gällande den praktiska kunskapen har denna undersökning bidragit med en förståelse 

för hur eventuell kvoteringslag bland svenska börsbolagsstyrelser kan påverka bolagens 

kapitalstrukturer. Då denna undersökning inte visade på något samband mellan andelen 

kvinnor i styrelsen och kapitalstrukturen kan en kvoteringslag om att svenska 

börsbolags styrelser ska bestå av minst 40 procent kvinnor inte förväntas påverka till 

vilken grad bolagen skuldsätts. På samma sätt kan denna studies resultat ge en 

förväntansbild av hur ett bolags kapitalstruktur påverkas av att bolagets VD är kvinna. 

Då den empiriska bevisningen inte visade något samband (H1) respektive ett mycket 

svagt samband (H2) bekräftar därmed denna studie inte tidigare vetenskapliga studier 

som menar att fler kvinnor i styrelsen leder till en effektivare bolagsstyrning, att kvinnor 

är mer riskaversiva än män och att män och kvinnor i företagsledningen agerar olika i 

finansieringsbeslut. Denna studie kan således bidra med ett nytt synsätt om hur män och 

kvinnor dels förhåller sig till risk och dels om huruvida de agerar olika i 

finansieringsbeslut. 
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5.2.3 Bidragens trovärdighet 

Den empiriska undersökningen tillsammans med tidigare vetenskapliga studier har legat 

till grund för studiens diskussion. En analys av det empiriska materialet har ställts mot 

vad tidigare studier har resulterat i för att kunna jämföra de skillnader och likheter som 

finns. Genom att denna undersökning har en stadig grund i såväl pionjärarbeten som 

forskningsfronten har relevanta och välmotiverade variabler byggts upp för att skapa ett 

trovärdigt och pålitligt resultat. Studien har dessutom lyft fram teorier som talar både 

för och emot studiens hypoteser vilket visar att ett opartiskt förhållningssätt har 

tillämpats i undersökningsprocessen. Dock har undersökningen endast berört ett 

bokslutsår vilket har inneburit att eventuella mönster i finansieringsbesluten som kan 

ses över en längre tidsperiod inte har varit möjliga att ta hänsyn till. Denna begränsning 

kan anses minska bidragens trovärdighet på grund av att dessa eventuella mönster i 

finansieringsbesluten hade kunnat påverka studiens empiriska resultat. 

 

5.2.4 Slutsats 

Denna studie syftar till att undersöka om det råder ett samband mellan andelen kvinnor i 

styrelsen och kapitalstrukturen och mellan en kvinnlig VD och kapitalstrukturen. 

Undersökningen har avgränsats till svenska börsnoterade bolag med finansiell 

information hämtad från bokslutsåret 2015. Utifrån de statistiska analyser som har 

utförts har slutsatsen dragits om att det inte föreligger något samband mellan andelen 

kvinnor i styrelsen och kapitalstrukturen och ett mycket svagt samband mellan en 

kvinnlig VD och kapitalstrukturen bland svenska börsbolag. Regressionsanalysen som 

testar den första hypotesen (H1) visar på ett mycket svagt samband men är med stor 

sannolikhet slumpmässig och sambandet kan därmed tolkas som obefintligt. Trots det 

att regressionsanalysen som testar den andra hypotesen (H2) indikerar att det finns en 

svag positiv relation mellan en kvinnlig VD och skuldsättningsgraden kan detta 

samband anses vara så pass svagt att det kan betraktas som obefintligt eller obetydligt 

men då sambandet är statistiskt signifikant bör det snarare tolkas som mycket svagt än 

obefintligt. Men på frågan om kvinnor påverkar kapitalstrukturen vill vi mena att 

resultatet av denna studie tyder på att svaret är nej. 
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5.3 Studiens begränsningar 
Bryman och Bell (2013) lyfter fram olika begränsningar som kan gälla för 

sekundäranalyser. De menar att forskare eller studenter som skriver ett examensarbete 

brukar ha den kunskap och kännedom som krävs för insamling av egen data. Dock 

samlas inte data ursprungligen in på egen hand vid genomförande av sekundäranalyser, 

utan samlas oftast in med hjälp av olika databaser. Bryman och Bell (2013) menar även 

att det krävs mycket tid för att bekanta sig med det insamlade materialet, vilket enligt 

Bryman och Bell (2013) inte ska underskattas. Under arbetet med denna studie har tid 

varit en begränsning då studiens omfattning har anpassats till den tidsram som finns för 

kandidatuppsatser på C-nivå. Detta innebär således att studien hade kunnat utvecklas 

och vara mer omfattande utan denna tidsbegränsning. Valet att använda data från enbart 

bokslutsåret 2015 grundar sig i tidsbegränsningar och kan därmed ses som en 

begränsning för studien då eventuella mönster som kan ha varit viktiga för att uppfylla 

studiens syfte har förbisetts. Många tidigare vetenskapliga studier har använt data från 

flera bokslutsår (e.g. Huang och Kisgen, 2013; Alves et al., 2015). Av praktiska skäl har 

detta inte varit möjligt för denna studie då det dels är svårtillgänglig data och dels 

tidskrävande att samla in. 

 

Den kvantitativa metoden har varit en styrka i denna undersökning på grund av att 

lättillgänglig data som kan samlas in med hjälp av den kvantitativa metoden är enkel att 

använda i en statistisk analys. Samtidigt kan den kvantitativa metoden ses som en 

begränsning för att undersöka företeelser som bygger på olika beteenden hos män och 

kvinnor. Den data som har samlats genom den kvantitativa metoden har använts för att 

uppfylla studiens syfte, vilket har varit att undersöka om det finns ett statistiskt samband 

mellan andelen kvinnor i svenska börsbolagsstyrelser och kapitalstrukturen, samt om 

det finns ett statistiskt samband mellan kapitalstrukturen och om bolagets VD är kvinna. 

Undersökningen grundar sig i teorier kring olika riskaversion hos män och kvinnor samt 

att kvinnor påstås leda till en effektivare bolagsstyrning och styrelse vilket leder till en 

lägre informationsasymmetri som i slutändan påverkar kapitalstrukturen. Då dessa 

teorier bygger på olika beteenden och förhållningssätt hos män och kvinnor utgör 

därmed en kvantitativ metod med data insamlad från årsredovisningar en begränsning 

då datan enbart kan svara på om det föreligger ett statistiskt samband och inte om män 

och kvinnor i styrelsen och som verkställande direktörer handlar olika i 

finansieringsbeslut. Datan som samlats in med denna metod tar inte heller hänsyn till 
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varje styrelsemedlems inflytande på de övriga styrelsemedlemmar eller VD:ns 

inflytande på styrelsen. I regressionsanalysen förutsätts att varje styrelsemedlem har lika 

stort inflytande på de andra styrelsemedlemmarna och att alla verkställande direktörer, 

oavsett kön, har lika stort inflytande på styrelsen. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning är att ta hänsyn till de begränsningar som funnits vid 

genomförandet av denna undersökning. En liknande undersökning skulle kunna 

genomföras där data samlas in från årsredovisningar från flera bokslutsår för att 

eventuella mönster som enbart kan observeras över tid inkluderas i analysen. Ett annat 

intressant perspektiv vore att en undersökning genomförs inom endast en bransch för att 

på så sätt kunna observera skillnader i finansiella beslut mellan bolag med liknande 

verksamheter, organisatoriska strukturer och ändamål. 

 

En liknande studie skulle även kunna genomföras med en kvalitativ metod där 

styrelsemedlemmar och verkställande direktörer intervjuas. På så sätt kan olika 

beteendemönster hos män och kvinnor i finansieringsbeslut observeras som sedan kan 

användas som grund i slutsatser kring hur det påverkar kapitalstrukturen. 

 

I linje med Frank och Goyals (2010) påstående om att ekonomichefens karaktärsdrag 

och riskpreferenser förmodligen har den största inverkan på finansieringsbesluten vore 

en undersökning som testar om ekonomichefens kön har ett samband med 

kapitalstrukturen intressant och bidragande till teorin. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 BJERKE & SENOBARI  

 
 

70 

Källhänvisning 
Tryckta källor 
Adams, R. B. och Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on 
governance and performance. Journal Of Financial Economics, 94291-309. 
doi:10.1016/j.jfineco.2008.10.007 
 
SFS (2005:551). Aktiebolagslag. 
 
Adams, R. B. och Funk, P. (2012). Beyond the glass ceiling: does gender matter?. 
Management Science, (2), 219. 
 
Ahern, K. R. och Dittmar, A. K. (2012). The changing of the boards: the impact on firm 
valuation of mandated female board representation. Quarterly Journal Of Economics, 
(1), 137. 
 
Alves, P. P. och Ferreira, M. A. (2011). Capital structure and law around the world. 
Journal Of Multinational Financial Management, 21119-150. 
doi:10.1016/j.mulfin.2011.02.001 
 
Alves, P., Couto, E. B. och Francisco, P. M. (2015). Board of directors' composition and 
capital structure. Research In International Business And Finance, 1. 
doi:10.1016/j.ribaf.2015.03.005 
 
Anderson, R. C., Mansi, S. A. och Reeb, D. M. (2004). Board characteristics, 
accounting report integrity, and the cost of debt. Journal Of Accounting And Economics, 
37315-342. doi:10.1016/j.jacceco.2004.01.004 
 
Baysinger, B. och Hoskisson, R. E. (1990). The Composition of Boards of Directors and 
Strategic Control: Effects on Corporate Strategy. The Academy of Management Review, 
(1). 72. 
 
Berle, A. A. och Gardner, C. M. (1934). ECONOMICS-LAW AND PLANNED 
BUSINESS: The Modern Corporation and Private Property. Public Administration, 
12(2), 191-212 doi:10.1111/j.1467-9299.1934.tb01905.x 
 
Bertrand, M., Schoar, A., 2003. Managing with style: the effect of managers on firm 
policies. Quarterly Journal of Economics, 118,1169–1208. 
 
Campbell, K. och Minguez Vera, A. (2009). Female board appointments and firm 
valuation: Short and long-term effects. Journal Of Management And Governance, 
14(1), 37-59. doi:10.1007/s10997-009-9092-y 
 



 BJERKE & SENOBARI  

 
 

71 

Campello, M. och Giambona, E. (2013). Real Assets and Capital Structure. Journal Of 
Financial And Quantitative Analysis, 48(5), 1333-1370. 
 
Carter, D., Simkins, B. och Simpson, W. (2003). Corporate Governance, Board 
Diversity, and Firm Value. Financial Review, 38(1), 33. 
 
Carter, D., D'Souza, F., Simkins, B. och Simpson, W. (2010). The Gender and Ethnic 
Diversity of US Boards and Board Committees and Firm Financial Performance. 
Corporate Governance-An International Review, 18(5), 396-414. 
 
Duca, F. (2013). Board Structure and Capital Structure - Empirical Evidence of 
Romanian Listed Companies. Romanian Statistical Review, (Sup), 127. 
 
Fama, E. F. och French, K. R. (2002). Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions 
about Dividends and Debt. The Review of Financial Studies, (1). 1. 
 
Fama, E. F. och Jensen, M. C. (1983). Agency Problems and Residual Claims. The 
Journal of Law & Economics, (2). 327. 
 
Farag, H. och Mallin, C. (2016). The influence of CEO demographic characteristics on 
corporate risk-taking: evidence from Chinese IPOs. European Journal Of Finance, 1-
30. doi:10.1080/1351847X.2016.1151454 
 
Frank, M. Z. och Goyal, V. K. (2009). Capital Structure Decisions: Which Factors Are 
Reliably Important?. Financial Management, (1). 1. 
 
Frank, M.Z, och Goyal, V.K, (2010). Corporate leverage: how much do managersreally 
matter? Unpublished working paper. University of Minneapolis, Twin Cities. 
 
Graham, J. R., Harvey, C. R., och Puri, M. (2013). Managerial attitudes and corporate 
actions. Journal Of Financial Economics, 109103-121. 
doi:10.1016/j.jfineco.2013.01.010 
 
Harris, M. och Raviv, A. (1991). The Theory of Capital Structure. The Journal of 
Finance, (1). 297. 
 
Hernadi, P. och Ormos, M. (2012). What managers think of capital structure and how 
they act: Evidence from Central and Eastern Europe. Baltic Journal Of Economics, 
12(2), 47-71. 
 
Huang, Chi-fu och Litzenberger, R. H. (1988). Foundation for Financial Economics. 
New York: North Holland 
 



 BJERKE & SENOBARI  

 
 

72 

Huang, J. och Kisgen, D. J. (2013). Gender and corporate finance: Are male executives 
overconfident relative to female executives?. Journal Of Financial Economics, 108822-
839. doi:10.1016/j.jfineco.2012.12.005 
 
Jadhav, N., Kashid, D., och Kulkarni, S. (2014). Subset selection in multiple linear 
regression in the presence of outlier and multicollinearity. Statistical Methodology, 19, 
44-59. doi: 10.1016/j.stamet.2014.02.002 
 
Jensen, M. C. och Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, 
Agency Costs and Ownership Structure. Journal Of Financial Economics, 3(4), 305-
360. 
 
Jianakoplos, N. A. och Bernasek, A. (1998). Are women more risk averse?. Economic 
Inquiry, (4), 620. 
 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning. (2015). Svensk kod för bolagsstyrning. Stockholm: 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
 
Korteweg, A. (2010). The Net Benefits to Leverage. The Journal of Finance, (6). 2137. 
 
Kraus, A. och Litzenberger, R. H. (1973). A State-Preference Model of Optimal 
Financial Leverage. Journal Of Finance, 28(4), 911-922. 
 
Li, L., Dong, F., Liu, Y., Huang, H. och Wang, S. (2016). The effect of corporate 
governance on debt financing cost of listed companies. Journal Of Systems Science And 
Complexity, (3), 772. doi:10.1007/s11424-016-5192-3 
 
Liao, L., Luo, L. och Tang, Q. (2015). Gender diversity, board independence, 
environmental committee and greenhouse gas disclosure. The British Accounting 
Review, 47(4), 409-424. 
 
Modigliani, F. och Miller, M. H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and 
the Theory of Investment. The American Economic Review, (3). 261. 
 
Modigliani, F. och Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of 
Capital: A Correction. The American Economic Review, (3). 433. 
 
Myers, S. C. (1984). The Capital Structure Puzzle. Journal Of Finance, 39(3), 575. 
 
Myers, S. och Majluf, N. (1984). Corporate financing and investment decisions when 
firms have information that investors do not have. Journal Of Financial Economics, 
13(2), 187-221. doi:10.1016/0304-405X(84)90023-0 
 



 BJERKE & SENOBARI  

 
 

73 

Ozkan, A. (2001). Determinants of Capital Structure and Adjustment to Long Run 
Target: Evidence From UK Company Panel Data. Journal Of Business Finance & 
Accounting, (1-2), 175. 
 
Prion, S., och Haerling, K. (2014). Making Sense of Methods and Measurement: 
Spearman-Rho Ranked-Order Correlation Coefficient. Clinical Simulation in Nursing, 
10(10), 535-536. doi: 10.1016/j.ecns.2014.07.005 
 
Rad, A., Yazdanfar, D. och Öhman, P. (2014). Female and male risk aversion: An 
empirical study of loan officers' assessment of SME loan applications. International 
Journal Of Gender & Entrepreneurship, 121. doi:10.1108/IJGE-02-2013-0012 
 
Rajan, R. G. och Zingales, L. (1995). What Do We Know about Capital Structure? 
Some Evidence from International Data. The Journal of Finance, (5). 1421. 
 
Sarin, R. och Wieland, A. (2016). Risk aversion for decisions under uncertainty: Are 
there gender differences?. Journal Of Behavioral And Experimental Economics, 601-8. 
doi:10.1016/j.socec.2015.10.007 
 
Schubert, R., Brown, M., Gysler, M. och Brachinger, H. W. (1999). Financial Decision-
Making: Are Women Really More Risk-Averse?. The American Economic Review, (2). 
381. 
 
Serghiescu, L. och Văidean, V. (2014). Determinant Factors of the Capital Structure of 
a Firm- an Empirical Analysis. Procedia Economics & Finance, 151447. 
doi:10.1016/S2212-5671(14)00610-8 
 
SFS (1991:481). Folkbokföringslag. 
 
SOU 2006:26. Värdlandsutredningen. Sverige som värdland för internationella 
organisationer: betänkande 
 
Sunden, A. E. och Surette, B. J. (1998). Gender differences in the allocation of assets in 
retirement savings plans. American Economic Review, (2), 207. 
 
Titman, S. och Wessels, R. (1988). The Determinants of Capital Structure Choice. The 
Journal of Finance, (1). 1. 
 
Virtanen, A. (2012). Women on the boards of listed companies: Evidence from Finland. 
Journal Of Management And Governance, 16(4), 571-593. doi:10.1007/s10997-010-
9164-z 
 



 BJERKE & SENOBARI  

 
 

74 

Wang, Y. och Clift, B. (2009). Is there a "business case" for board diversity?. Pacific 
Accounting Review (Emerald Group Publishing Limited), 21(2), 88. 
doi:10.1108/01140580911002044 
 
Yazdanfar, D. och Öhman, P. (2016). Capital structure dynamics among SMEs: 
Swedish empirical evidence. The Journal of Risk Finance, 17(2), 1-6. doi: 
http://dx.doi.org/10.1108/JRF-04-2015-0040 
 
Öztekin, Ö. (2015). Capital Structure Decisions around the World: Which Factors Are 
Reliably Important?. Journal Of Financial & Quantitative Analysis, 50(3), 301-323. 
doi:10.1017/S0022109014000660 
 

Webbaserade källor 
Academlib.com (2016). 8.8 The Trade-off theory och capital structure. Hämtad 2016-
10-04 från: http://academlib.com/735/business_finance/trade-
off_theory_capital_structure 
 
Allabolag.se. (2016). Africa Resources AB (publ). Hämtad 2016-12-08 från: 
http://www.allabolag.se/5566938014/africa-resources-ab-publ 
 
Allabolag.se. (2016). Sanitec Holdings Sweden AB. Hämtad 2016-12-08 från: 
http://www.allabolag.se/5567267272/sanitec-holdings-sweden-ab 
 
Allabolag.se. (2016). QV Capital AB (publ). Hämtad 2016-12-08 från: 
http://www.allabolag.se/5568833171/qv-capital-ab-publ 
 
Bolagsverket. (2013, 18 januari). Konkurs - aktiebolag. Hämtad 2016-11-28 från: 
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/avveckla/konkurs-1.3455 
 
Bolagsverket. (2013, 11 juni). Likvidation - aktiebolag. Hämtad 2016-11-28 från: 
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/avveckla/likvidation 
 
Bolagsverket. (2016, 15 juni). Styrelse och VD - Aktiebolag. Hämtad 2016-12-14 från: 
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/styrelse/vd-1.3172  
 
Investopedia. (2016). Capital Structure. Hämtad 2016-10-02 från: 
http://www.investopedia.com/terms/c/capitalstructure.asp 
 
Nyemissioner.se. (2016, 11 november). Börsnotering av Africa Resources AB. Hämtad 
2016-12-08 från: http://nyemissioner.se/foretag/planerad-
notering/africa_resources_ab/1547 
 



 BJERKE & SENOBARI  

 
 

75 

Sanandaji, N. (2016, 29 september). Sanandaji: Kvoteringslag ökade inte 
jämställdheten. Svenska Dagbladet. Hämtad 2016-10-24 från: http://www.svd.se/nima-
sanandaji-kvoteringslag-okade-inte-jamstalldheten 
 
Strandell, G. och Westling, S. (2015, 9 juni). Statistikskolan: Mer bortfall i statistiken. 
Statistiska Centralbyrån, SCB. Hämtad 2016-11-14 från: http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Artiklar/Statistikskolan-Mer-bortfall-i-statistiken/ 
 
Sveriges Television, SVT. (2016). Nya lagförslaget: Kvinnor ska kvoteras in i 
bolagsstyrelser. Hämtad 2016-10-01 från: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kvinnor-
ska-kvoteras-in-i-bolagsstyrelser 
 
Sundell, A. (2010, 8 januari). Guide: Korrelation. SPSS-AKUTEN. Hämtad 2016-12-06 
från: https://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-1/ 
 
Sundell, A. (2010, 11 maj). Guide: Regressionsanalys med dummyvariabler. SPSS-
AKUTEN. Hämtad 2016-11-16 från: 
https://spssakuten.wordpress.com/2010/05/11/guide-regressionsanalys-med-
dummyvariabler/ 
 
Sundell, A. (2012, 11 maj). Guide: Kontrollvariabler i regressionsanalys. SPSS-
AKUTEN.  Hämtad 2016-10-23  från: 
https://spssakuten.wordpress.com/2012/05/11/guide-kontrollvariabler-i-
regressionsanalys/#anchor2 
 
Undin, H. (2016). Styrelsens ansvar. Styrelsekollegiet. Hämtad 2016-11-16 från: 
http://www.styrelsekollegiet.se/web/page.aspx?refid=38#Hem 
 

Litteratur 
Brooks, C. (2008). Introductory Econometrics for Finance. New York: Cambridge 
University Press. 
 
Bryman, A. och Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: 
Liber AB. 
 
Dancey, C. P. och Reidy, J. (2011). Statistics without maths for psychology. [elektronisk 
resurs] Harlow: Pearson Prentice Hall. 
 
De Veaux, R, Vellman, P och Bock, D. (2016). Stats: Data and Models. Edinburgh: 
Pearson Education Limited. 
 
Djurfeldt, G., & Barmark, M. (2009). Statistisk verktygslåda 2 - multivariat analys. 
Lund: Studentlitteratur AB. 



 BJERKE & SENOBARI  

 
 

76 

 
Eriksson, L. T. och Hultman, J. (2014). Kritiskt Tänkande: “Utan tvivel är man inte 
riktigt klok”. Stockholm: Liber AB. 
 
Körner, S., och Wahlgren, L. (2005). Statistiska metoder. Studentlitteratur, Lund. 
 
Pallant, J. (2007). SPSS Survival Manual, a step-by-step guide to data analysis using 
SPSS (version 15). Open University Press, McGraw-Hill Education. 
 
Sohlberg, P. och Sohlberg, B-M. (2013). Kunskapens former: vetenskapsteori och 
forskningsmetod. Malmö: Liber AB. 
 
Tabachnik, B.G. och Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson 
Education. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BJERKE & SENOBARI  

 
 

77 

Bilagor 

 
Bilaga 1 Extremvärden LEVERAGE Bilaga 2 Extremvärden ROA  
 

 
Bilaga 3 Extremvärden FIRMSIZE Bilaga 4  Extremvärden TANGIBILITY 
 

 
Bilaga 5 Extremvärden LIQUIDITY 



 BJERKE & SENOBARI  

 
 

78 

 
Bilaga 6 Spridningsdiagram ROA-LEVERAGE 
 

 
Bilaga 7 Spridningsdiagram FIRMSIZE-LEVERAGE 



 BJERKE & SENOBARI  

 
 

79 

 
Bilaga 8 Spridningsdiagram TANGIBILITY-LEVERAGE 
 

 
Bilaga 9 Spridningsdiagram LIQUIDITY-LEVERAGE 


