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Sammanfattning	

Andelen	kvinnor	inom	styrelser	har	de	senaste	åren	blivit	en	högaktuell	fråga	i	samband	

med	arbetet	för	jämställdhet	i	näringslivet.	Kvinnor	anses	generellt	ha	en	lägre	riskvilja	

än	 män.	 Samtidigt	 visar	 forskning	 inom	 företagsekonomi	 att	 riskaversion	 skiljer	 sig	

beroende	 på	 omgivning.	 Syftet	 med	 denna	 uppsats	 är	 att	 studera	 vilken	 påverkan	

andelen	 kvinnor	 i	 bolagsstyrelser	 har	 på	 total	 risk	 hos	 företagen.	 Undersökningen	

genomförs	med	 en	 kvantitativ	 metod	 där	 en	multipel	 regressionsanalys	 utförs	 på	 ett	

datamaterial	av	927	svenska	bolag	noterade	på	Nasdaq	OMX	Stockholm	för	perioden	år	

2010	 till	 2014.	 Resultatet	 av	 undersökningen	 påvisar	 ett	 statistiskt	 signifikant	 och	

negativt	samband	mellan	andelen	kvinnor	i	styrelser	och	total	risk.		
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Förord	

Uppsatsarbetet	har	varit	det	mest	utmanade	men	samtidigt	också	det	mest	lärorika	och	

roliga	under	vår	studietid	på	Uppsala	Universitet.	Vi	kan	med	 lätthet	säga	att	det	stöd	

från	 övriga	 deltagare	 i	 vår	 seminariegrupp,	 och	 den	 vägledning	 från	 vår	 handledare	

Katarzyna	Cieslak	har	varit	till	stor	hjälp.	Vi	vill	därmed	tacka	alla	i	vår	seminariegrupp	

samt	Katarzyna	Cieslak,	men	även	Mattias	Hamberg	som	har	tillhandahållit	data	och	råd	

till	vårt	arbete.	

	

	 	



	 3	

Innehållsförteckning	
1.	INLEDNING	..................................................................................................................................	4	

1.1	BAKGRUND	.......................................................................................................................................	4	

1.2	PROBLEMATISERING	...........................................................................................................................	4	

1.3	SYFTE	..............................................................................................................................................	6	

1.4	DISPOSITION	.....................................................................................................................................	6	

2.	TEORETISK	REFERENSRAM	/	TIDIGARE	FORSKNINGSRESULTAT	....................................................	7	

2.2	RISKAVERSION	UTOM	FÖRETAGSLEDNING	...............................................................................................	7	

2.3	RISKAVERSION	HOS	VD:AR	OCH	LEDANDE	BEFATTNINGSHAVARE	.................................................................	9	

2.4	STYRELSENS	SAMMANSÄTTNING	OCH	DESS	PÅVERKNINGAR	.....................................................................	10	

3.	METOD	......................................................................................................................................	13	

3.1	REGRESSIONSMODELL	.......................................................................................................................	13	

3.2	BESKRIVNING	AV	VARIABLER	..............................................................................................................	13	

3.2.1	Kontrollvariabler	..................................................................................................................	14	

3.3	DATAINSAMLING	.............................................................................................................................	15	

3.3.1	Urval	och	data	......................................................................................................................	15	

3.3.2	Sekundär	-	och	primärdata	..................................................................................................	17	

3.4	YTTERLIGARE		ANALYS	.......................................................................................................................	17	

3.5	MULTIKOLLINEARITET	.......................................................................................................................	18	

4.	RESULTAT	..................................................................................................................................	20	

4.1	BESKRIVANDE	STATISTIK	....................................................................................................................	20	

4.2	RESULTAT	AV	MULTIPEL	REGRESSIONSANALYS	.......................................................................................	22	

4.3	RESULTAT	AV	YTTERLIGARE	ANALYS	.....................................................................................................	24	

5	KONKLUSION	..............................................................................................................................	28	

5.1	SLUTSATS	OCH	DISKUSSION	................................................................................................................	28	

5.2	STUDIENS	TROVÄRDIGHET	(EJ	RÄTTAD)	................................................................................................	30	

5.3	FRAMTIDA	FORSKNING	......................................................................................................................	31	

REFERENSER	..................................................................................................................................	32	

	

	

	 	



	 4	

1.	Inledning	

1.1	Bakgrund	

Jämställdhet	 i	 näringslivet	 är	 en	 fråga	 som	 diskuteras	 likväl	 i	 vardagliga	 samtal,	 i	

politiken,	samt	inom	åtskilliga	forskningsområden.	Historiskt	sett	har	kvinnor	haft	färre	

ledande	positioner	i	 företag	till	skillnad	från	männen	(SOU	2014:80).	Till	 följd	av	detta	

har	en	stor	andel	länder	på	sistone	satt	en	allt	större	press	på	företag	vad	gäller	antalet	

kvinnor	 i	bolagsstyrelser	 (Sila	et	 al.,	 2016).	Länder	 som	Norge,	 Spanien	och	Frankrike	

har	beslutat	att	införa	kvotering	på	minst	40%	kvinnor	i	bolagsstyrelser	medan	liknande	

åtgärder	 är	 under	 debatt	 i	 andra	 länder	 som	 exempelvis	 Tyskland,	 Nederländerna,	

Belgien	(Adams	&	Funk,	2012)	och	Sverige	(Katz,	2015).	I	USA,	Kanada	och	Australien	är	

andelen	kvinnor	i	styrelser	cirka	20%	eller	lägre	och	även	där	är	jämställdhet	i	styrelser	

en	aktuell	fråga	(Weisul,	2015;	Catalyst,	2014).	

	

I	Sverige	har	andelen	kvinnor	i	de	börsnoterade	bolagens	styrelser	varit	runt	22%	under	

fyraårsperioden	 2010	 till	 2013	 (Allbright,	 2015).	 Den	 nuvarande	 regeringen	 angav	 år	

2014	 tydligt	 i	 sin	 budget	 att	 om	 inte	 näringslivet	 själva	 ökade	 antalet	 kvinnor	 i	

bolagsstyrelserna	 till	40%	vid	bolagstämmorna	2016,	 så	väntas	det	en	 lagstiftning	om	

detta	(Wolodarski	&	Öhrn,	2014).	För	att	vidmakthålla	självregleringen	och	att	undvika	

kvotering	behöver	därför	företagen	själva	ta	itu	med	snedfördelningen	i	styrelserna.	

	

Radikala	 förändringar	 har	 sedan	 hotet	 erfarits	 och	 år	 2014	 ökade	 andelen	 kvinnor	 i	

bolagsstyrelser	 till	 24,9%	 för	 att	 år	 2015	 öka	 ytterligare	 till	 28,15%.	 Urvalet	 av	

ledamöter	har	nu	vidgats	och	synen	på	kompetens	har	utökats	till	att	inte	bara	innefatta	

personer	 med	 vd-erfarenhet	 utan	 även	 personer	 med	 kompetens	 inom	 politik,	

marknadsföring	eller	affärsområdeskunskap.	När	synen	på	kvalifikation	har	förändrats	

så	har	också	andelen	kvinnor	ökat	i	styrelserna.	(Allbright,	2015)	

	

1.2	Problematisering	

Antalet	kvinnor	i	styrelserna	har,	som	tidigare	nämnts,	ökat	de	senaste	åren	till	följd	av	

den	debatt	och	politiska	press	som	förekommit.	Trots	ökningen	av	andelen	kvinnor	är	

konsekvenserna	av	detta	ett	ämne	som	inte	är	väl	undersökt.	Tidigare	forskning	har	till	

största	del	 fokuserat	på	hur	kvinnor	påverkar	 företagsprestation	och	 risk,	men	då	allt	

som	 oftast	 med	 fokus	 på	 vd:n	 (Martin	 et	 al.,	 2009;	 Elsaid	 &	 Ursel,	 2011).	 En	mycket	
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begränsad	 del	 forskning	 har	 gjorts	 på	 hur	 andelen	 kvinnor	 i	 bolagsstyrelser	 påverkar	

företagsrisk.	Detta	är	en	intressant	fråga	eftersom	kvinnor	anses	vara	mer	riskaverta	än	

män.	(Sila	et	al.,	2016)	Denna	studie	ämnar	därför	att	undersöka	konsekvenserna	av	en	

ökad	andel	kvinnor	 i	bolagsstyrelser	och	vad	det	kan	ha	 för	påverkan	på	 företagsrisk,	

och	därigenom	göra	ett	bidrag	till	den	begränsade	litteraturen	i	ämnet.	

	

Den	 allmänna	 uppfattningen	 är	 att	 kvinnor	 och	 män	 skiljer	 sig	 åt	 vad	 det	 gäller	

preferenser	 och	 olika	 sorters	 val.	 Generellt	 förknippas	 kvinnor	 med	 en	 högre	

riskaversion	 i	 jämförelse	 med	 män	 (Sila	 et	 al.,	 2016).	 Studier	 utanför	 ämnet	

företagsledning	har	visat	att	män	är	mer	självsäkra	i	områden	som	finans,	där	män	tar	

större	risker	i	sitt	handlande	medan	kvinnor	är	mer	försiktiga	(Jianakoplos	&	Bernasek,	

1998;	Barber	&	Odean,	2001;	Charness	&	Gneezy,	2011).	

	

När	det	 gäller	 studier	 inom	ämnet	 företagsledning	har	Berger	 et	 al.	 (2013)	 undersökt	

hur	 kvinnor	 på	 vd-	 och	 styrelseposter	 påverkar	 risken	 inom	 banksektorn.	 Studierna	

visar	att	det	inte	finns	några	skillnader	vad	det	gäller	riskaversion	mellan	könen	i	denna	

bransch.	Sila	et	al.	(2016)	finner	heller	inga	bevis	på	att	fler	kvinnor	i	styrelser	innebär	

en	 lägre	 risk	 i	 deras	 amerikanska	 urval.	 Samtidigt	 finner	 Elsaid	 och	 Ursel	 (2011),	 i	

enlighet	 med	 Martin	 et	 al.	 (2009),	 ett	 negativt	 samband	 mellan	 företagsrisk	 och	 en	

kvinnlig	vd.	Resultaten	av	tidigare	studier	rörande	sambandet	mellan	risk	och	kvinnor	

inom	 företagsledning	 är	 tvetydiga.	 Detta	 till	 skillnad	 från	 studier	 som	 fokuserat	 på	

riskaversion	utom	företagsledning.	Med	det	som	bakgrund	skulle	man	kunna	hävda	att	

kvinnor	på	ledande	positioner	skiljer	sig	från	normalfallet	vad	det	gäller	riskaversion.	

	

Som	 tidigare	 nämnt	 är	 en	 ökning	 av	 kvinnor	 i	 bolagsstyrelser	 samt	 dess	 påverkan	 på	

företagsrisk	inte	väl	undersökt	(Sila	et	al.,	2016).	Det	är	en	begränsad	tillgång	på	studier	

i	 ämnet,	 och	 framförallt	 med	 fokus	 på	 svenska	 företag.	 I	 jämförelse	 med	 andra	

europeiska	 länder	 har	 svenska	 aktieägare	 och	 styrelser	 genom	 lagstiftning	 en	 stark	

ställning	 i	 de	 börsnoterade	 företagen	 (Kim	 et	 al.,	 2007).	 Styrelserna	 har	 det	

övergripande	ansvaret	 för	 företaget	och	styr	delar	 som	exempelvis	 företagets	 strategi,	

finansiell	 struktur	 och	 organisation.	 Styrelsen	 har	 även	 ansvaret	 för	 den	 interna	

kontrollen	 och	 riskhanteringen	 (Svensk	 Bolagsstyrning,	 2015).	 Därav	 är	 en	
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undersökning	av	de	potentiella	konsekvenserna	av	en	högre	andel	kvinnor	 i	 styrelsen	

särskilt	relevant	hos	svenska	företag.	

	

Vidare	 har	 den	 forskning	 som	 tidigare	 gjorts	 på	 svenska	 företag	 av	 Adams	 och	 Funk	

(2012)	haft	en	experimentell	design	och	varit	inriktad	mot	banker.	Samtidigt	baserades	

undersökningen	på	data	från	år	2005.	Med	tanke	på	de	förändrade	förhållandena	hos	de	

svenska	företagen,	samt	det	tomrum	som	finns	i	forskningen	är	detta	nog	så	aktuellt	att	

undersöka,	framförallt	när	debatten	om	kvotering	är	högaktuell.	

	

1.3	Syfte	

Denna	studie	ämnar	att	studera	hur	andelen	kvinnor	i	svenska	bolagsstyrelser	påverkar	

företagsrisk.		

	

1.4	Disposition	

Denna	 uppsats	 är	 disponerad	 enligt	 följande:	 Kapitel	 2	 behandlar	 den	 teoretiska	

referensramen.	Fokus	ligger	på	tidigare	forskning	kring	skillnader	i	riskaversion	mellan	

könen.	Kapitel	3	beskriver	den	metod	som	studien	bygger	på.	I	kapitel	4	presenteras	och	

analyseras	 resultatet	 av	 studien.	 Slutligen	 består	 kapitel	 5	 av	 studiens	 slutsatser	men	

även	diskussioner	om	trovärdighet	och	vidare	forskning.	 	
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2.	Teoretisk	referensram	

En	 väletablerad	 uppfattning	 inom	 finans	 är	 sambandet	 mellan	 risk	 och	 avkastning	

(Ghysels	et	al.,	2005).	Sambandet	 innebär	att	en	mer	riskfylld	 investering	eller	tillgång	

ska	ge	möjlighet	 till	högre	avkastning	än	en	mindre	riskfylld	 (Jianakoplos	&	Bernasek,	

1998).	 Företag	 investerar	 pengar	 i	 verksamheter	 som	 innefattar	 risker,	 vilket	 gör	 att	

avvägningen	mellan	 avkastning	 och	 risk	 är	 betydelsefull	 (Sila	 et	 al.,	 2016).	 Genom	att	

undvika	risk	 i	valet	av	 investeringar	så	kan	företag	gå	miste	om	investeringar	som	ger	

ett	positivt	nuvärde	(John	et	al.,	2008).	En	styrelses	sammansättning	kan	därför	ha	en	

betydande	 roll	 om	kvinnor	 i	 styrelser	 tar	mindre	 risker	 i	 valet	 av	 företagspolicys	 och	

investeringsbeslut	(Sila	et	al.,	2016).	

	

Människor	är	också	olika	och	skiljer	sig	åt	vad	det	gäller	exempelvis	personlighet,	kön,	

nationalitet	 och	 preferenser.	 Vid	 beslutsfattande	 måste	 individer	 överväga	 vilka	

konsekvenser	beslutet	har,	och	vilka	risker	som	det	innefattar.	Att	undvika	risker	kallas	

för	 riskaversion.	 Inom	 ekonomi	 beskrivs	 riskaversion	 som	 preferensen	 att	 avstå	 från	

riskfyllda	 alternativ	 vid	 exempelvis	 en	 investering,	 detta	 med	 förmån	 för	 en	 mindre	

riskfylld	investering	som	ger	lika	eller	lägre	avkastning.	(Gavelin	&	Sjöberg,	2012:277)	I	

följande	 delkapitel	 kommer	 studier	 om	 riskaversion	 både	 utanför	 ämnet	

företagsledning,	och	inom	att	beskrivas	närmare.	

	

2.1	Riskaversion	utom	företagsledning	

Det	finns	ett	flertal	studier	som	undersöker	generella	skillnader	i	risktagande	och	andra	

sociala	 faktorer	mellan	män	och	kvinnor.	Croson	och	Gneezy	(2009)	har	sammanfattat	

resultaten	 av	 ett	 antal	 tidigare	 studier	 som	 behandlar	 skillnader	 mellan	 kvinnor	 och	

män.	 Studien	 fokuserar	 på	 tre	 faktorer:	 Risk,	 konkurrens	 och	 sociala	 preferenser.	

Författarna	kom	fram	till	att	kvinnor	är	mer	riskaverta	än	män.	Det	som	skiljer	könen	åt	

ansågs	 vara	 hur	 de	 reagerar	 emotionellt	 i	 osäkra	 situationer.	Män	 ansågs	 även	 ha	 ett	

större	 självförtroende	 samtidigt	 som	 de	 uppfattar	 riskfyllda	 situationer	 som	 en	

utmaning	 vilket	minskar	 dess	 riskaversion.	 Vidare	 visar	 studien	motstridiga	 resultat	 i	

olikheter	 hos	 sociala	 preferenser.	 Dock	 påvisar	 resultaten	 att	 män	 föredrar	

konkurrenssatta	situationer	till	större	utsträckning	än	kvinnor.	

	

Liknande	 resultat	 har	 frambringats	 av	 Byrnes	 et	 al.	 (1999).	 I	 en	 metaanalys	 av	 150	
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tidigare	 studier	 har	 skillnader	 i	 risktaganden	 mellan	 könen	 kunnat	 bevisats.	 Studien	

undersökte	16	olika	typer	av	risktagande	där	männen	tog	en	större	risk	 i	alla	 förutom	

två.	 Den	 största	 skillnaden	 mellan	 könen	 kunde	 observeras	 hos	 intellektuellt	

risktaganden	där	männen	 tog	större	 risker,	och	den	minsta	 i	 rökning	där	 skillnaderna	

var	små.	(Byrnes	et	al.,	1999)	Olikheter	mellan	könen	är	väl	undersökt	och	har	studerats	

under	lång	tid.	Det	är	dock	viktigt	att	beakta	att	attityden	mot	risk	tenderar	att	variera	

beroende	på	hur	individens	omgivning	ser	ut.	(Eckel	&	Grossman,	2008)	

	

Om	kvinnor	och	män	skiljer	sig	åt	vad	det	gäller	riskaversion	så	bör	det	påverka	varje	

beslut	 individen	 tar.	 Dessa	 beslut	 kan	 inkludera	 allt	 från	 val	 av	 yrke,	 hur	 individen	

konsumerar	varor,	till	vilka	investeringar	den	gör.	(Eckel	&	Grossman,	2008)	Ett	flertal	

studier	 har	 tidigare	 påvisat	 olikheter	 vad	 gäller	 finansiella	 investeringsbeslut	 mellan	

könen	 (Charness	 &	 Gneezy,	 2011;	 Barber	 &	 Odean,	 2001;	 Jianakoplos	 &	 Bernasek,	

1998),	 men	 även	 hur	 kvinnor	 och	 män	 skiljer	 sig	 åt	 när	 det	 gäller	 hasardspel	 med	

pengar	(Levin	et	al.,	1988;	Eckel	&	Grossman,	2008).	

	

Jianakoplos	 och	 Bernasek	 (1998)	 undersökte	 i	 sin	 enkätstudie	 som	 baserats	 på	

amerikansk	data,	om	kvinnor	var	mer	riskaverta	än	män	i	valet	av	finansiella	tillgångar.	

Undersökningen	skiljde	på	ensamstående	kvinnor	och	män,	samt	personer	som	var	gifta.	

Det	författarna	kom	fram	till	är	att	ensamstående	kvinnor	generellt	var	mer	riskaverta	i	

valet	av	finansiella	tillgångar	som	statsskuldsväxlar,	aktier	och	obligationer,	i	jämförelse	

med	männen	med	 lika	 ekonomisk	 status.	 Den	mer	 återhållsamma	 investeringfilosofin	

hos	kvinnorna	ansågs	kunna	resultera	i	lägre	ekonomiskt	välstånd.	

	

Vidare	har	Charness	och	Gneezy	(2011)	även	försökt	besvara	frågan	om	män	är	villiga	

att	 ta	större	 finansiella	risker	än	kvinnor.	Studien	sammanställer	data	 från	15	 tidigare	

studier	med	 liknande	 tillvägagångssätt.	 Resultatet	 av	 denna	 sammanställda	 data	 visar	

att	 kvinnor	 investerar	mindre	 i	 riskfyllda	 tillgångar	 i	 jämförelse	med	män.	Med	 detta	

som	 bakgrund	 drar	 författarna	 slutsatsen	 att	 kvinnor	 tar	 mindre	 finansiella	 risker.	

Motivet	till	varför	män	tar	större	finansiella	risker	beskrivs	av	Barber	och	Odean	(2001)	

som	över-självförtroende.	Inom	ämnen	som	finans	har	män	enligt	författarna	ett	större	

självförtroende.	En	annan	förklaring	till	skillnaderna	i	finansiellt	risktagande	anses	vara	

högre	 testosteron-nivåer	 hos	männen.	Högre	 testosteronnivåer	 hos	 kvinnor	har	 också	
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visat	 sig	 minska	 riskaversionen,	 medan	 detta	 inte	 kunde	 påvisas	 hos	 män.	 Vid	 låga	

testosteronskillnader	 mellan	 könen	 kunde	 även	 avtagande	 avvikelser	 mellan	 könen	

bevittnas.	(Sapienza	et	al.,	2009)	

	

I	kontrast	med	den	gängse	uppfattningen	att	kvinnor	tar	mindre	risk	i	finansiella	beslut	

finner	 Schubert	 et	 al.	 (1999)	 inga	 belägg	 för	 detta	 i	 sin	 studie.	 Studien	 testar	 både	

skillnader	 i	 riskattityder	 i	 finansiella	 val	 samt	 vid	 hasardspel.	 Vid	 finansiella	 beslut	

finner	de	att	det	inte	finns	några	olikheter	mellan	könen.	Dock	finner	de	att	kvinnor	är	

mindre	 riskvilliga	 vid	 hasardspel.	 Resultaten	 av	 studien	 visar	 att	 det	 finns	 generella	

skillnader	mellan	könen,	men	samtidigt	att	det	även	kan	finnas	undantag	vid	finansiella	

beslut.	

	

2.2	Riskaversion	hos	vd	och	ledande	befattningshavare	

Kvinnors	 riskaversion	har	även	undersökts	 inom	 företagens	 ledande	befattningar	som	

verkställande	direktörer	och	chefer.	Personer	inom	dessa	befattningar	har	en	viktig	roll	

för	vilka	beslut	 som	 fattas	och	mot	vilken	 riktning	 företagen	arbetar.	 (Olson	&	Currie,	

1992)	

	

Vad	gäller	riskaversion	hos	kvinnliga	vd:ar	har	forskningen	visat	att	valet	av	en	kvinnlig	

vd	påverkar	marknadens	reaktion	när	ett	företag	meddelar	att	en	kommande	vd	blir	en	

kvinna.	Martin	et	al.	 (2009)	undersökte	detta	genom	en	eventstudie	där	de	utforskade	

hur	 aktiemarknaden	 reagerade	på	 tillkännagivanden	 av	70	kvinnliga	 samt	70	manliga	

vd:ar	 vad	 gäller	 aktieavkastning.	 Resultatet	 visade	 att	 aktieavkastningens	 volatilitet	

minskade	 då	 den	 kommande	 vd:n	 i	 ett	 företag	 blev	 en	 kvinna.	Detta	 samband	mellan	

riskaversion	hos	kvinnor	och	företagsrisken	styrks	även	i	andra	undersökningar.	Elsaid	

och	 Ursel	 (2011)	 visade	 likt	 Martin	 et	 al.	 (2009)	 ett	 negativt	 samband	 mellan	

företagsrisk	och	vd-skifte	när	företagen	ersätter	en	manlig	vd	med	en	kvinnlig	vd.	

	

Hur	 andelen	 kvinnor	 inom	 ledningsgrupper	 påverkar	 företagen	 har	 bland	 annat	

undersökts	 av	 Berger	 et	 al.	 (2013).	 Författarna	 studerar	 hur	 ledningsgruppens	

sammansättningar	 i	 tyska	 banker	 påverkar	 respektive	 banks	 portföljrisk.	 Studien	

konstaterar	att	både	en	yngre	ledningsgrupp,	samt	en	med	en	högre	andel	kvinnor	har	

en	positiv	påverkan	på	portföljrisken.	Emellertid	är	denna	påverkan	marginellt	när	det	
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gäller	 andelen	 kvinnor.	 Skillnader	 mellan	 män	 och	 kvinnor	 inom	 ledningsgrupper	

undersöks	 även	 i	Olson	och	Curries	 (1992)	undersökning	där	de	 studerade	 skillnader	

mellan	könen	i	samband	med	valet	av	företagsstrategier.	Vilka	strategier	som	väljs	har	

en	stor	påverkan	på	 företagets	vinst,	produktivitet	och	effektivitet.	Resultatet	av	detta	

kan	 inverka	 på	 företagets	 riktning	 flera	 år	 framåt	 i	 tiden.	 Vad	 som	 påverkar	 valet	 av	

strategier	 i	 grunden	 tycks	 enligt	 författarna	 vara	 individens	 personliga	 värderingar.	

Kvinnor	 tenderar	 därför	 att	 ändra	 sina	 personliga	 värderingar	 till	 att	 anpassa	 sig	 till	

omgivningen	när	de	arbetar	inom	mansdominerade	yrken.	I	kontrast	till	detta	avspeglas	

männens	personliga	värderingar	i	företagets	strategier.	

	

Collerette	 och	 Aubry	 (1990)	 visar	 även	 i	 en	 enkätundersökning	 som	 genomfördes	 på	

kvinnliga	 entreprenörer	 att	 kvinnor	 har	 en	 ovilja	 till	 att	 ta	 risker.	 Snarare	 uppvisar	

kvinnorna	i	undersökningen	ambition,	beslutsamhet	och	en	önskan	om	självständighet.	

Skillnaderna	mellan	könen	som	presenterats	i	den	tidigare	forskningen	visar	på	att	det	

finns	olikheter	i	kvinnors	sätt	att	utöva	sina	roller.		

	

Sammanfattningsvis	visar	tidigare	forskning	att	aktiemarknaden	tenderar	att	se	företag	

med	en	kvinnlig	vd	som	mindre	riskfyllda	(Martin	et	al.	2009).	Samtidigt	som	kvinnorna	

enligt	tidigare	forskning	antas	anpassa	sig	till	sin	omgivning	vad	gäller	företagsstrategi	

(Olson	 &	 Currie,	 1992),	 så	 uppvisar	 de	 även	 beslutsamhet,	 ambition	 och	 en	 vilja	 till	

självständighet	 (Collerette	 &	 Aubry,	 1990).	 I	 kommande	 avsnitt	 kommer	 forskning	

angående	 skillnader	 mellan	 män	 och	 kvinnor	 inom	 styrelsen	 samt	 hur	 det	 påverkar	

företagen	att	presenteras.	

	

2.3	Styrelsens	sammansättning	och	dess	påverkningar	

Vikten	 av	 styrelsens	 sammansättning	 har	 lett	 till	 att	 forskare	 har	 studerat	

riskaversionen	 hos	 kvinnliga	 styrelseledamöter	 och	 dess	 påverkan	 på	 företagen.	 Efter	

kvoteringen	i	Norge	år	2008	genomförde	Matsa	och	Miller	(2013)	en	undersökning	på	

den	 norska	 marknaden	 för	 att	 se	 hur	 en	 större	 andel	 kvinnor	 i	 styrelser	 påverkade	

företagen.	Resultatet	visade	inga	skillnader	i	företagens	skuldsättningsgrad.	Författarna	

menar	 därför	 att	 ingen	 större	 förändring	 hade	 skett	 på	 företagens	 affärsbeslut	 i	 sin	

helhet.	
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Trots	att	andelen	kvinnor	är	mycket	lägre	än	andelen	män	i	styrelser	och	andra	ledande	

befattningar	visar	 forskningen	att	 företag	 som	 tar	högre	 risker	 tenderar	 att	 exkludera	

kvinnor	 från	 befattningar	 som	 behandlar	 risktagande.	 (de	 Cabo	 et	 al.,	 2012)	 Denna	

särbehandling	kan	hänvisas	 till	Kanters	 (1977)	argument	som	går	ut	på	att	homogena	

grupper	är	viktigare	i	miljöer	med	hög	osäkerhet.	Till	skillnad	från	detta	tyder	forskning	

på	 att	 företag	med	 hög	 risk	 kan	 välja	 att	 öka	 antalet	 kvinnor	 för	 att	 uppnå	 en	 högre	

övervakningsförmåga	(monitoring).	Ökningen	av	övervakningen	kan	exempelvis	bero	på	

att	 den	 verkställande	 direktörens	 kompetens	 börjar	 ifrågasättas.	 Därför	 kan	 styrelsen	

tillsätta	 kvinnliga	 styrelseledamöter	med	 hög	 övervakningsförmåga.	 (Sila	 et	 al.,	 2016;	

Berger	et	al.,	2013)	

	

Vidare	 undersöker	 Sila	 et	 al.	 (2016)	 vad	 andelen	 kvinnor	 i	 bolagsstyrelser	 har	 för	

påverkan	 på	 företagsrisk.	 Detta	 görs,	 likt	 denna	 studie,	med	 bakgrund	 av	 att	 kvinnor	

generellt	är	mindre	riskbenägna	än	män.	Studien	mäter	hur	andelen	kvinnor	påverkar	

företagsrisk	 genom	olika	 riskmått	 baserat	 på	 aktiepriser.	 Samtidigt	 läggs	 stor	 vikt	 vid	

endogenitetsproblem	 och	 ej	 observerade	 variabler	 som	 skulle	 kunna	 påverka	

undersökningen	 i	 en	 negativ	 bemärkelse.	 Ett	 exempel	 som	 författarna	 nämner	 är	 att	

kvinnor	kan	självselektera	sig	till	 företag	med	låg	risk,	vilket	 i	sin	tur	kan	 innebära	att	

orsakssambandet	 blir	 omvänt,	 vilket	 också	 till	 viss	 grad	 beaktas	 i	 denna	 studie.	

Resultatet	 som	 författarna	 kommer	 fram	 till	 påvisar	 dock	 inga	 bevis	 för	 att	 en	 högre	

andel	kvinnor	påverkar	företagsrisken.		

	

Adams	och	Funk	 (2012)	har	undersökt	hur	 kvinnor	och	män	 skiljer	 sig	när	det	 gäller	

preferenser	 och	 risktagande	 ur	 ett	 företagsledningsperspektiv.	 Genom	 enkäter	 har	 de	

ställt	 frågor	 till	 tidigare	styrelsemedlemmar	hos	svenska	 företag	under	år	2005	för	att	

bland	annat	mäta	riskaversion	hos	dessa	individer.	Riskaversion	mäts	med	bakgrund	av	

att	 det	 anses	 ha	 en	 påverkan	 på	 utfallen	 i	 företags	 verksamhet.	 Resultatet	 av	

undersökningen	 visar	 att	 det	 finns	 skillnader	 mellan	 könen	 även	 på	 toppositioner.	

Kvinnorna	var,	 till	 skillnad	 från	vad	 som	generellt	 anses	 vara	 fallet,	mer	 riskvilliga	 än	

männen	vilket	även	går	i	linje	med	att	kvinnorna	även	var	mindre	säkerhetsorienterade.	

(Adams	 &	 Funk,	 2012)	 Detta	 skulle	 möjligtvis	 kunna	 påvisa	 att	 kvinnor	 inom	

företagsledningar	 skiljer	 sig	 från	 normen	 där	 kvinnor	 generellt	 anses	 ha	 en	 högre	

riskaversion.		
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Sila	 et	 al.	 (2016)	 undersökning	 visar	 att	 kvinnors	 riskaversion	 inte	 behöver	 ha	 en	

påverkan	på	 företagens	 utfall.	 Samtidigt	 visar	Adams	och	 Funks	 (2012)	 undersökning	

att	 det	 finns	 skillnader	 mellan	 könen	 hos	 styrelseledamöter.	 Tidigare	 forskning	 talar	

både	 för	och	emot	att	kvinnliga	styrelseledamöter	har	en	negativ	påverkan	på	risk.	På	

grund	 av	 denna	 ambiguitet	 finns	 det	 ett	 behov	 av	 dubbelsidiga	 statistiska	 test.	 Vår	

forskningshypotes	lyder	därför:		

	

Hypotes:	Andelen	kvinnor	i	bolagsstyrelser	har	en	påverkan	på	företagsrisk.	 	
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3.	METOD	

För	att	undersöka	studiens	syfte	har	en	kvantitativ	metod	valts.	Studien	är	av	deduktiv	

karaktär	då	den	utgår	 ifrån	tidigare	 forskning	och	teori	(Bryman	&	Bell,	2013:31).	För	

att	bestämma	sambandet	mellan	variablerna	kommer	en	regressionsanalys	att	utföras.	

Denna	 studie	 syftar	 till	 att	 undersöka	 sambandet	 mellan	 andelen	 kvinnor	 i	

bolagsstyrelser	 och	 företagsrisk.	 Eftersom	 flera	 variabler	 kan	 ha	 en	 påverkan	 på	 vår	

beroende	 variabel	 kommer	 en	multipel	 regressionsanalys	 att	 användas	 (Andersson	 et	

al.,	2007:83).	Undersökningen	kommer	att	använda	en	linjär	regressionsmodell	trots	att	

den	 inte	 tar	 hänsyn	 till	 icke-linjära	 samband.	 Dock	 bedömer	 vi	 att	 en	 linjär	

regressionsmodell	 ger	 en	 tillräckligt	 god	 uppskattning	 och	 att	 det	 därför	 inte	 finns	

anledning	till	en	mer	avancerad	modell	(Andersson	et	al.,	2007:137).	Tidsperioden	som	

undersöks	 är	 åren	 2010	 till	 2014,	 samt	 år	 2014	 enskilt	 för	 att	 ta	 hänsyn	 till	

endogenitetsproblem	(se:	3.4	Ytterligare	analys).	

	

3.1	Regressionsmodell	

Regressionsmodellen	som	kommer	att	användas	innehåller	en	beroende	variabel,	total	

risk,	som	vidare	förklaras	av	ett	antal	oberoende	variabler.	De	oberoende	variablerna	är	

andel	 kvinnor	 i	 styrelser	 samt	 ett	 antal	 kontrollvariabler.	 Dummyvariabler	 för	 år	 samt	

bransch	 kommer	 även	 att	 skapas	 för	 att	 kontrollera	 för	 de	 fasta	 år-	 och	

branscheffekterna.	

	

Regressionsmodellen	beskrivs	enligt	följande:	

!"#$%	'()*+, = 	./ + 123456%*7(44"'+, + 189#:'9#'%+, + 1;9#"'%6*+, + 1<=#>+,

+ 1?@"A+, + 1B9*C'$5+, + Σ1EFGHH:Å'+, + Σ1JFGHH:>'$4)Kℎ+, + M+,	

	

3.2	Beskrivning	av	variabler		

Vi	 använder	 logaritmen	 av	 total	 risk	 som	 beroende	 variabel	 i	 vår	 modell.	 Total	 risk	

beräknas,	i	likhet	med	andra	studier	(Sila	et	al.,	2016;	Baixauli-Soler	et	al.,	2015;	Jane	et	

al.,	 2014)	 som	 standardavvikelsen	 av	 daglig	 aktieavkastning	 under	 en	 viss	 tidsperiod.	

Likt	tidigare	forskning	(Baixauli-Soler	et	al.,	2015)	använder	vi	en	tidsperiod	bestående	

av	 de	 90	 sista	 handelsdagarna	 för	 de	 respektive	 år	 som	 studien	 avser	 att	 undersöka.	

Vidare	 kommer	 vi	 i	 enlighet	med	 Sila	 et	 al.	 (2016)	 att	 beräkna	 testvariabeln	 andelen	
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kvinnliga	 ledamöter	 genom	att	 dividera	 antalet	 kvinnor	 i	 styrelsen	med	 totala	 antalet	

styrelseledamöter.	 Suppleanter	 samt	 medlemmar	 som	 representerar	

arbetstagarorganisationer	utesluts	från	vår	data.	

	

3.2.1	Kontrollvariabler	

För	 att	 minimera	 chansen	 att	 våra	 resultat	 är	 drivna	 av	 andra	 faktorer	 än	 andelen	

kvinnor	kommer	vi	att	 ta	hänsyn	till	 fler	variabler	som	kan	påverka	sambandet.	Dessa	

kontrollvariabler	 inkluderas	för	att	 få	ett	rättvisande	resultat	och	höjd	validitet	genom	

att	 undersöka	 vilka	 effekter	 variablerna	 har	 på	 risk.	 De	 valda	 kontrollvariablerna	

redogörs	för	nedan.	

	

Styrelsens	storlek	(StyrStrl)	

Storleken	 på	 styrelsen	 har	 visat	 sig	 påverka	 risktagandet.	 Enligt	 tidigare	 studier	 har	

mindre	styrelser	en	positiv	och	ökad	effekt	på	risktagande	(Pathan,	2009)	samt	är	mer	

effektiva	 (Yermack,	 1996).	 Därför	 kommer	 vår	 modell	 att	 ta	 hänsyn	 till	 styrelsens	

storlek	 i	 förhållande	 till	 risk.	 Den	 tidigare	 forskningen	 har	 likt	 denna	 undersökning	

använt	sig	av	styrelsens	storlek	som	en	kontrollvariabel.	

	

Företagets	storlek	(Storlek)	

Företagets	storlek	kommer	att	inkluderas	som	en	kontrollvariabel	för	att	kontrollera	för	

skillnaderna	 som	 uppstår	 mellan	 små	 och	 stora	 företag,	 speciellt	 då	 de	 uppför	 sig	

annorlunda	(Elsaid	&	Ursel,	2011).	Likt	andra	undersökningar	(Elsaid	&	Ursel,	2011;	Sila	

et	 al.,	 2016;	 Baixauli-Soler	 et	 al.,	 2015)	 kommer	 företagets	 storlek	 att	 beräknas	 som	

logaritmen	av	totala	tillgångar	för	att	normalisera	värdet.	

	

Market	-	to	-	book	ratio	(MtB)	

För	 att	 bedöma	 om	 värdet	 av	 ett	 företag	 är	 högre	 än	 det	 bokförda	 värdet	 kommer	 vi	

även	 här,	 likt	 tidigare	 forskning,	 att	 ta	 hänsyn	 till	 market-to-book	 ration.	 Värdet	 har	

tidigare	 använts	 som	 ett	 mått	 för	 företagets	 orealiserade	 immateriella	 tillgångar	

(Francis	&	Schipper,	1999)	och	tillväxtmöjligheter.	Tillväxtmöjligheter	innebär	allt	som	

oftast	även	vissa	risker.	(Sila	et	al.,	2016).	Market-to-book	är	ett	nyckeltal	som	jämför	ett	

företags	 marknadsvärde,	 dvs	 företagets	 utestående	 aktiekapital,	 med	 det	 bokförda	

värdet.	Värdet	beräknas	genom	att	dividera	marknadsvärdet	med	det	bokförda	värdet.	
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Ett	värde	över	ett	innebär	att	företagets	marknadsvärde	är	högre	än	det	bokförda	värdet	

medan	 ett	 värde	 under	 ett	 innebär	 att	 företagets	 marknadsvärde	 understiger	 det	

bokförda	värdet.	(Brealey	et	al.,	2014:725)	

	

Forskning	och	Utveckling	(FoU)	

Enligt	 Sila	 et	 al.	 (2016)	 är	 investeringar	 i	 forskning	 och	 utveckling	 (FoU)	 riskfyllda	

eftersom	 förtjänsten	 av	 det	 investerade	 kapitalet	 är	 osäkert,	 och	 därför	 skulle	 kunna	

påverka	företagsrisken.	Vidare	menar	Coles	et	al.	(2006)	att	andelen	investerat	kapital	i	

FoU	 har	 ett	 positivt	 samband	 med	 företagsrisk	 mätt	 genom	 volatilitet	 i	 företags	

aktieavkastning.	 FoU	 kommer,	 i	 enlighet	 med	 Sila	 et	 al.	 (2016),	 att	 beräknas	 som	

andelen	kapital	 satsat	 i	 FoU	dividerat	med	det	bokförda	värdet	 av	 respektive	 företags	

totala	tillgångar.	

	

Skuldsättningsgrad	(SkGrad)	

För	 att	 kontrollera	 de	 totala	 skuldernas	 påverkan	 på	 företagsrisken	 beräknas	

skuldsättningsgraden.	Skuldsättningsgraden	beräknas	som	totala	skulder	dividerat	med	

det	 egna	 kapitalet.	 (Sila	 et	 al.,	 2016)	 Tidigare	 forskning	 har	 även	 använt	

skuldsättningsgrad	 som	en	kontrollvariabel.	 En	högre	 andel	 skulder	 i	 relation	 till	 eget	

kapital	anses	vara	riskfyllt	(Sila	et	al.,	2016),	samtidigt	som	det	har	ett	positivt	samband	

till	högre	volatilitet	i	aktieavkastning	likt	investerat	kapital	i	FoU	(Cole	et	al.,	2006).	

	

Fasta	effekter	(DummyÅr	och	DummyBransch)	

För	 att	 kontrollera	 om	 risk	 skiljer	 sig	 mellan	 branscher	 har	 dummyvariabler	 för	

branscher	 skapats.	 Branscherna	 som	 kontrolleras	 för	 är	 tillverkning,	 handel	 och	

tjänster.	Då	 risk	 kan	 förändras	 årligen	 så	har	 även	dummyvariabler	 för	 åren	2010	 till	

2014	skapats	för	att	kontrollera	för	dessa	fasta	effekter.	

	

3.3	Datainsamling	

3.3.1	Urval	och	data	

Urvalet	 för	 studiens	 insamling	 av	 data	 består	 av	 företag	 noterade	 på	 Nasdaq	 OMX	

Stockholm	mellan	 tidsperioden	 år	 2010	 till	 2014.	Den	huvudsakliga	 tidsperioden	 som	

studien	ämnar	att	undersöka	består	av	fem	år	från	2010	till	2014.	Vidare	kommer	även	

år	 2014	 att	 undersökas	 enskilt	 som	 ett	 komplement	 och	 i	 jämförande	 syfte	 (Se:	 3.4	
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Ytterligare	 analys).	 Datamaterialet	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 undersökningen	 är	

sekundärdata	(Se:	3.3.2	Sekundär	-	och	primärdata).	

	

Datamaterialet	bestod	ursprungligen	av	1233	observationer.	Efter	diverse	sortering	och	

bortfall	har	det	 slutgiltiga	urvalet	nått	 totalt	927	observationer	över	de	 fem	åren.	Den	

data	som	har	uteslutits	är	först	och	främst	finans-	och	fastighetsbolag,	samt	bolag	som	

har	 sitt	 säte	utomlands.	Detta	med	anledning	av	att	 finans-	och	 fastighetsbolag	har	en	

annorlunda	finansiell	struktur	med	stora	tillgångar	och	skulder,	samtidigt	som	de	i	vissa	

fall	 går	 under	 andra	 regelverk	 än	 normalföretaget.	 (Farrell	 &	 Hersch,	 2005)	 Vidare	

exkluderas	 även	 bolag	med	 hemvist	 utomlands	 eller	 som	 är	 noterade	 i	 annan	 valuta.	

Detta	bortfall	grundas	i	att	även	de	kan	stå	under	annorlunda	reglering	och	därför	inte	

är	lämplig	för	studien.	De	övriga	bortfallen	beror	på	avsaknad	av	data	(se:	tabell	1).	

	

Tabell	1.	Tabell	över	observationerna.	

	År	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 Total	

Antal	observationer	 242	 249	 248	 251	 243	 1233	

Utlandsbaserade	 16	 18	 19	 18	 18	 89	

Finans	och	Fastighetsbolag	 38	 38	 36	 40	 40	 192	

Annan	Valuta	 2	 3	 3	 3	 3	 14	

Övriga	Bortfall	 3	 1	 1	 2	 4	 11	

Urval	 183	 189	 189	 188	 178	 927	

	

Denna	tabell	summerar	antalet	observationer,	visar	resultatet	av	bortfall	samt	det	slutgiltiga	antalet	observationer.	

	

Ett	 grundantagande	 vid	 statistiska	undersökningar	 är	 att	 undersökningens	population	

fördelar	sig	symmetriskt	kring	medelvärdet,	s.k.	normalfördelning,	vilket	många	gånger	

inte	 är	 fallet.	 För	 att	 testa	 om	 vår	 data	 är	 normalfördelad	 kommer	 vi	 att	 kontrollera	

kurtosis	 och	 skevheten	 i	 materialet.	 (Newbold	 et	 al.,	 2007:619-620)	 En	 data	 med	

skevhet	 mellan	 0,5	 och	 -0,5	 bedöms	 vara	 normalfördelad	 medan	 toppigheten,	 eller	

kurtosis,	bör	ligga	inom	intervallet	1	till	-1	(Hamberg,	2015:33)	

	

I	 likhet	 med	 Sila	 et	 al.	 (2016)	 används	 logarimering	 samt	 winsorizing	 för	 att	 göra	

variablerna	 mer	 normalfördelade.	 De	 variabler	 som	 logarimeras	 är	 total	 risk	 och	
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företagets	 storlek.	 För	 att	 ytterligare	 reducera	 effekten	 av	 extremvärden	 används	

winsorizing	 på	 kontrollvariablerna	 market-to-book,	 forskning	 och	 utveckling	 samt	

skuldsättningsgrad.	Winsorizing	utförs	på	värden	under	1,	samt	över	den	99	percentilen	

likt	tidigare	nämnda	studie.	

	

3.3.2	Sekundär	-	och	primärdata		

Datamaterialet	 som	 denna	 undersökning	 grundar	 sig	 på	 består	 av	 sekundärdata.	

Sekundärdata	är	sådan	data	som	redan	har	samlats	in	av	andra	för	liknande	eller	andra	

ändamål.	Fördelen	med	denna	sortens	data	är	att	den	besparar	tid	och	möjliggör	för	en	

mer	 omfattande	 studie	 i	 jämförelse	med	 primärdata	 som	 samlas	 in	 på	 egen	 hand.	 En	

annan	fördel	med	sekundärdata	är	att	den	finns	tillgänglig	för	andra	vilket	underlättar	

för	granskning.	(Bryman	&	Bell,	2013:323-325)	

	

Det	datamaterial	som	samlas	till	denna	undersökning	kommer	framför	allt	från	Mattias	

Hamberg	 på	 företagsekonomiska	 institutionen,	 Uppsala	 Universitet.	 Hamberg	

tillhandahöll	 redovisningsdata	 samt	data	angående	bolagsstyrelser	 för	 tidsperioden	år	

2010	 till	 och	 med	 2013.	 Denna	 data	 är	 dock	 inte	 direkt	 anpassad	 för	 just	 denna	

undersökning	 varför	 den	 omarbetas	 för	 att	 få	 fram	 de	 variabler	 som	 är	 av	 intresse.	

Vidare	samlas	även	sekundärdata	från	andra	källor	för	att	komplettera	för	saknad	data	i	

materialet	som	Hamberg	förfogade,	samt	all	data	för	år	2014.	Kompletteringen	har	dels	

skett	genom	databasen	Retriever	business		som	tillhandahåller	bolagsinformation	samt	

Thomson	 Reuters	 Datastream,	 som	 erbjuder	 ekonomisk	 och	 finansiell	 data	 som	

exempelvis	börskurser	och	fundamentaldata.	Slutligen	inhämtas	data	angående	andelen	

kvinnor	i	bolagsstyrelser	och	styrelsestorlek	manuellt	genom	årsredovisningar.	

	

3.4	Ytterligare		analys	

Det	 finns	 en	 uppfattning	 hos	 tidigare	 forskning	 att	 styrelsers	 sammansättning	 är	 en	

endogen	 företeelse	där	det	är	 företagen	som	väljer	de	kandidater	som	bäst	passar	 in	 i	

företagets	 omgivning	 och	 verksamhet.	 Samtidigt	 kan	 det	 finnas	 andra	 förklaringar	 till	

samband	mellan	företagsrisk	och	andelen	kvinnor	i	styrelser.	Detta	kan	exempelvis	vara	

ej	 observerade	 variabler	 som	 graden	 av	 corporate	 social	 responsibility	 (CSR),	 vilket	

skulle	kunna	vara	mer	tilltalande	för	en	kvinna.	(Sila	et	al.,	2016)	CSR	har	tidigare	visats	

ha	ett	negativt	 samband	med	 företagsrisk	 (Lee	&	Faff,	2009).	En	annan	 förklaring	kan	
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vara	ett	omvänt	orsakssamband	där	kvinnor	själv-selekterar	sig	till	företag	med	låg	risk	

av	 den	 anledningen	 av	 att	 de	 är	 riskaverta	 (Farrell	 &	 Hersch,	 2005;	 Jianakoplos	 &	

Bernasek,	1998).		

	

För	att	handskas	med	endogenitetsproblem	görs	en	ytterligare	regressionsanalys	av	år	

2014	 enskilt.	 Detta	 görs	 med	 anledning	 av	 att	 regeringen	 under	 år	 2014	 framförde	

tydliga	 avsikter	 med	 att	 införa	 kvotering	 i	 bolagsstyrelser	 om	 företagen	 inte	 själva	

reglerar	andelen	kvinnor	i	styrelser	till	över	40%	(se:	1.1	Bakgrund).	Denna	påtryckning	

tolkar	vi	 som	en	exogen	 chock	vilket	 skulle	kunna	bekräfta	det	orsak-samband	 (andel	

kvinnor	påverkar	företagsrisk)	som	denna	undersökning	har	som	grund.	Samtidigt	löser	

detta	 inte	problemet	med	ej	observerade	variabler	 som	möjligtvis	har	en	påverkan	på	

det	samband	vi	finner	intressant.	Vidare	går	det	inte	att	helt	utesluta	att	denna	exogena	

chock	 även	 förändrar	 demografin	 hos	 styrelsen	 som	 exempelvis	 ålder	 och	 erfarenhet	

hos	 ledamöterna.	Dessa	variabler	kan	även	ha	en	påverkan	på	 risk.	 (Ahern	&	Dittmar,	

2012)	

	

3.5	Multikollinearitet	

Vid	en	multipel	 regressionsanalys	är	syftet	att	 finna	samband	mellan	en	beroende	och	

ett	antal	oberoende	variabler.	Ett	känt	problem	hos	forskare	är	om	två	eller	flera	av	de	

oberoende	 variablerna	 är	 korrelerade	 med	 varandra.	 Detta	 benämns	 som	

multikollinearitet	 (Mason	&	 Perreault,	 1991).	 Problemet	med	multikollinearitet	 är	 att	

det	blir	svårt	att	urskilja	de	effekter	som	de	oberoende	variablerna	har	på	den	beroende	

variabeln,	vilket	kan	göra	analysen	missledande.	(Andersson,	2007:109-110)	Ett	sätt	att	

undersöka	 om	 datamaterialet	 är	 påverkat	 av	 multikollinearitet	 är	 att	 mäta	 variance	

inflation	 factor	 (VIF).	Vid	en	 sådan	prövning	av	variablerna	bedöms	ett	 värde	över	10	

VIF	vara	skadligt,	där	1	VIF	är	det	lägsta	möjliga	värdet.	(Mason	&	Perreault,	1991)	
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Tabell	2.	Variance	inflation	factor	(VIF)	för	oberoende	variabler.	

År	

Variance	inflation	factor	

2010-2014	 2014	

VIF	 VIF	

Andel	Kvinnor	 1,025	 1,044	

Styrelsens	storlek	 1,719	 1,784	

Företagets	storlek	(Ln)	 1,864	 1,918	

Market-To-Book	 1,201	 1,338	

Forskning	och	Utveckling	 1,243	 1,210	

Skuldsättningsgrad	 1,127	 1,210	

	

Denna	tabell	visar	VIF-värden	för	samtliga	oberoende	variabler	för	åren	2010-2014	samt	året	2014	enskilt.	

	

De	 oberoende	 variabler	 som	 denna	 undersökning	 innefattar	 visar	 inga	 tendenser	 på	

multikollinearitet.	Alla	observerade	värden	 ligger	mellan	 intervallet	1	och	2	VIF	vilket	

kan	 anses	 vara	 tämligen	 lågt.	 Detta	 bekräftar	 därmed	 att	 kollinearitet	 inte	 är	 något	

problem	hos	variablerna.		 	
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4.	Resultat	

4.1	Beskrivande	statistik		

Tabell	 3	 presenterar	 en	 sammanställning	 av	 den	 beskrivande	 statistiken	 för	 studiens	

samtliga	 variabler.	 De	 logaritmerade	 variablerna	 presenteras	 före	 samt	 efter	

logaritmering	 för	 att	 visa	 effekten	 av	 denna.	 Även	 standardavvikelser	 och	

normalfördelningsformer	presenteras	och	förklaras	nedan.	

	

Tabell	3.	Beskrivande	statistik	för	åren		2010-2014.	

	 Medelvärde	 St.av.	 Min	 Median	 Max	 Skevhet	 Kurtosis	

Total	risk	 0,381	 0,212	 0,086	 0,324	 1,783	 2,442	 8,200	

Total	risk	(Ln)	 -1,076	 0,449	 -2,457	 -1,126	 0,578	 0,660	 0,724	

Andel	Kvinnor	 0,223	 0,126	 0	 0,2	 0,6	 0,223	 0,228	

StyrStrl	 6,735	 1,498	 3	 7	 12	 0,560	 0,534	

Storlek	 14000	 41877	 24	 1306	 367065	 5,427	 33,799	

Storlek	(Ln)	 7,481	 1,950	 3,189	 7,174	 12,813	 0,561	 -0,177	

MtB	 2,796	 2,609	 0	 2,066	 15,167	 2,396	 7,162	

FoU	 0,031	 0,077	 0	 0	 0,432	 3,436	 12,370	

Skgrad	 1,317	 1,079	 0	 1,100	 6,484	 2,011	 6,027	

	

Denna	tabell	presenterar	medelvärdet,	 standard	avvikelsen	(St.av.),	minimum	(Min),	median,	maximum	(Max),	 skevhet	

och	kurtosis	för	samtliga	variabler.	De	logaritmerade	variablerna	betecknas	med	(Ln)	för	den	beroende	variabeln	total	

risk	samt	kontrollvariabeln	företagets	storlek	(Storlek).	Förkortningar	för	variablerna	presenteras	under	avsnitt	(3.2.1).	

Variabeln	storlek	presenteras	i	tusentals	kronor	och	variabeln	styrelse	storlek	visar	minimum,	median	samt	maximum	för	

antalet	styrelsemedlemmar.	

	

I	tabellen	kan	vi	utläsa	att	de	logaritmerade	variablerna	(total	risk	och	företagets	storlek)	

blev	mer	normalfördelade	efter	logarimering.	Den	beroende	variabeln	total	risk	(Ln)	är	

näst	intill	normalfördelad	med	en	skevhet	på	0,660	och	kurtosis	på	0,724.	Medelvärdet	

ligger	 på	 -1,076	med	 ett	minimumvärde	 på	 -2,457	 samt	 ett	maximumvärde	 på	 0,578.	

Testvariabeln	andelen	kvinnor	är	normalfördelad	med	en	skevhet	på	0,223	samt	0,228	i	

kurtosis.	 Medelvärdet	 ligger	 på	 0,223	 med	 ett	 minimumvärde	 på	 0	 och	 ett	

maximumvärde	på	0,6.		
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Tabell	4.	Fördelning	av	kvinnor	i	styrelser	

		 Styrelsens	storlek	 Antal	kvinnor	 Andel	kvinnor	

2010	 6,798	 1,470	 0,215	

2011	 6,720	 1,492	 0,222	

2012	 6,788	 1,481	 0,220	

2013	 6,798	 1,447	 0,209	

2014	 6,562	 1,657	 0,249	

Genomsnitt	 6,733	 1,510	 0,223	

	

Denna	tabell	presenterar	styrelsers	storlek,	antal	kvinnor	samt	andel	kvinnor	i	genomsnitt	per	år	mellan	2010-2014.		

	

I	 Tabell	 4	 presenteras	 proportionen	 kvinnor	 i	 styrelser	 samt	 förändringen	 mellan	

observationsåren.	 I	 genomsnitt	 har	 styrelsens	 storlek,	 antalet	 styrelsemedlemmar	 och	

andelen	kvinnor	 i	styrelsen	varit	någorlunda	stabilt	under	åren	2010-2013.	Den	största	

skillnaden	kunde	observeras	mellan	åren	2013	och	2014	där	styrelsens	storlek	minskade	

från	ca	6,80	till	6,56	medlemmar	samtidigt	som	antalet	kvinnor	i	styrelsen	ökade	från	ca	

1,45	till	1,66.	Förändringen	under	dessa	år	kunde	även	observeras	på	andelen	kvinnor	i	

styrelser	 där	 den	 högsta	 andelen	 observerades	 år	 2014	 med	 ca	 25%.	 Det	 är	

anmärkningsvärt	att	styrelser	hade	flest	antal	ledamöter	år	2013	samtidigt	som	andelen	

kvinnliga	 ledamöter	 i	 styrelsen	 var	 det	 lägsta	 jämfört	 med	 övriga	 observationsår.	

Andelen	 kvinnor	 var	 störst	 under	 år	 2014	 vilket	 är	 resultatet	 av	 att	 både	 styrelsernas	

storlek	har	minskat,	samtidigt	som	att	antalet	kvinnor	tydligt	har	ökat	under	året.		

	

Tabell	5.	Pearsons	korrelationskoefficient	för	åren	2010-2014.	

	 Total	risk	(Ln)	 Andel	Kvinnor	 StyrStrl	 Storlek	(Ln)	 MtB	 FoU	

Andel	Kvinnor	 -0,148***	 		 		 		 		 		

StyrStrl	 -0,291***	 0,045	 		 		 		 		

Storlek	(Ln)	 -0,423***	 0,095***	 0,638***	 		 		 		

MtB	 -0,058	 0,093***	 0,020	 -0,119***	 		 		

FoU	 0,233***	 -0,021	 -0,097***	 -0,244***	 0,334***	 		

SkGrad	 -0,048	 0,087***	 0,137***	 0,218***	 0,107***	 -0,206***	

	

***,	**	och	*	visar	statistisk	signifikans	på	1,	5	respektive	10%-nivå.	De	logaritmerade	variablerna	betecknas	med	(Ln)	för	

den	beroende	variabeln	total	risk	samt	kontrollvariabeln	företagets	storlek	(Storlek).	
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Tabell	5	visar	en	sammanställning	av	korrelationskoefficienter	mellan	variablerna.	Den	

beroende	 variabeln	 total	 risk	 (Ln)	 har	 en	 negativ	 signifikant	 korrelation	med	 andelen	

kvinnor	på	-0,148.	Sambandet	mellan	total	risk	(Ln)	och	kontrollvariablerna	är	även	den	

negativ	på	alla	variabler	 förutom	FoU	där	koefficienten	är	signifikant	positiv	på	0,233.	

Den	variabeln	som	har	det	starkaste	sambandet	med	total	risk	(Ln)	är	företagets	storlek	

(Ln)	med	ett	signifikant	negativt	samband	på	-0,423	vilket	tyder	på	att	företag	som	växer	

har	 en	 lägre	 total	 risk.	 Även	 testvariabeln	 (andelen	 kvinnor)	 har	 ett	 svagt	 positivt	

samband	med	alla	kontrollvariabler	 förutom	FoU	där	sambandet	är	svagt	negativt	på	-

0,021,	men	utan	statistisk	signifikans.	Det	är	beaktansvärt	att	testvariabeln	visar	en	låg	

korrelation	med	alla	variabler	där	total	risk	(Ln)	har	det	högsta	värdet	på	-0,148.	I	övrigt	

kan	vi	konstatera	att	kontrollvariablerna	som	observeras	med	den	högsta	korrelationen	

är	 mellan	 företagets	 storlek	 och	 styrelsens	 storlek	 på	 0,638.	 Större	 företag	 har	 som	

bekant	även	större	styrelser.	

	

4.2	Resultat	av	multipel	regressionsanalys	

Nedan	 i	 tabell	 6	 redovisas	 resultatet	 av	 två	 modeller	 som	 tillämpats	 för	 analysen	 av	

tidsperioden	år	2010	till	2014.	De	modeller	som	används	i	regressionsanalysen	hade	en	

relativt	 låg	 förklaringsgrad.	Detta	 i	 jämförelse	med	 tidigare	 studie	 utförd	 av	 Sila	 et	 al.	

(2016).	 Den	 modell	 som	 visade	 den	 lägsta	 förklaringsgraden	 var	 modellen	 utan	

kontrollvariabler.	 Modell	 2	 som	 inkluderar	 alla	 variabler	 hade	 en	 markant	 högre	

förklaringsgrad	 på	 33,5%.	 Alla	 variabler	 i	 de	 två	 modellerna	 uppvisar	 mycket	 god	

signifikans	på	under	1%-nivån	förutom	vad	gäller	konstanten	samt	FoU	i	modell	2.		
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Tabell	6.	Denna	tabell	beskriver	resultaten	av	multipel	regressionsanalys	för	åren	2010-2014	

	 Modell	1	 Modell	2	

		 B	 Std.	Error	 Sig.	 B	 Std.	Error	 Sig	

Andel	Kvinnor	 -0,508***	 (0,112)	 0,000	 -0,333***	 (0,099)	 0,001	

StyrStrl	 		 		 		 -0,010	 (0,011)	 0,365	

Storlek	(Ln)	 		 		 		 -0,097***	 (0,009)	 0,000	

MtB	 		 		 		 -0,024***	 (0,005)	 0,000	

FoU	 		 		 		 0,887***	 (0,185)	 0,000	

SkGrad	 		 		 		 0,056***	 (0,012)	 0,000	

Konstant	 -0,666***	 (0,040)	 0,000	 0,052	 (0,070)	 0,456	

Dummy	År	 Inkluderade	 		 		 Inkluderade	 		 		

Dummy	Bransch		 Inkluderade	 		 		 Inkluderade	 		 		

Observationer	 927	 		 		 927	 		 		

Justerat	R^2	 0,120	 		 		 0,335	 		 		

F-Värde	 19,101***	 		 0,000	 39,907***	 		 0,000	

	

Variablerna	presenteras	och	beskrivs	mer	utförligt	under	avsnitt	(3.2.1).	***,	**	och	*	visar	statistisk	signifikans	på	1,	5	

respektive	10%-nivå.	Standardavvikelsen	(Std.	Error)	och	signifikansnivån	(Sig.)	för	koefficienten	visas	för	varje	variabel.	

Den	logaritmerade	variabeln	betecknas	med	(Ln)	för	kontrollvariabeln	företagets	storlek	(Storlek).	

	

Modell	1	i	tabell	6	undersöker	enbart	sambandet	mellan	test	variabeln	andel	kvinnor	och	

den	 beroende	 variabeln	 total	 risk.	 I	 modellen	 har	 kontrollvariablerna	 exkluderats.	

Sambandet	 som	 modellen	 uppvisar	 är	 statistiskt	 signifikant	 och	 den	 uppvisade	

koefficienten	 är	 negativ	 med	 -0.508.	 I	 modell	 2	 när	 alla	 kontrollvariabler	 läggs	 in	 i	

modellen	sjunker	koefficienten	 för	 testvariabeln.	Dock	påvisas	 fortfarande	ett	negativt	

samband	 som	 även	 är	 signifikant.	 Något	 som	 även	 förändras	 är	 förklaringsgraden	 för	

modellen	 som	 ökar	 mycket.	 Vad	 gäller	 kontrollvariablerna	 i	 modell	 2	 så	 visar	

koefficienterna	 i	 alla	 fall	 förutom	hos	FoU	en	 låg	påverkan	på	den	beroende	variabeln	

total	risk.	FoU	har	en	koefficient	på	0,887	och	är	tillsammans	med	skuldsättningsgrad	de	

variabler	med	mer	positiva	värden.	

	

Sammanfattningsvis	visar	de	 två	 regressionsmodellerna	 som	applicerats	på	materialet	

för	åren	2010	till	2014	på	ett	negativt	samband	mellan	andelen	kvinnor	och	total	risk	hos	

de	 observerade	 företagen.	 Det	 negativa	 sambandet	 minskade	 dock	 och	 visade	 på	 ett	

mindre	 samband	 när	 kontrollvariablerna	 inkluderades.	 Trots	 denna	 minskning	 visar	



	 24	

modell	2,	när	alla	variabler	inkluderats,	på	att	andelen	kvinnor	har	en	påverkan	på	total	

risk.	Detta	resultat	skiljer	sig	dock	från	Sila	et	al.	(2016)	undersökning	som	både	fann	ett	

svagt	negativt	samband,	och	inget	alls	vid	applicering	av	två	olika	metoder.			

	

4.3	Resultat	av	ytterligare	analys	

Tabell	7	presenterar	den	beskrivande	statistiken	för	studiens	samtliga	variabler	för	året	

2014.	 De	 logaritmerade	 variablerna	 presenteras	 likt	 tabell	 3	 före	 samt	 efter	

logaritmeringen	för	att	visa	effekten	av	denna.		

	

Tabell	7.	Beskrivande	statistik	för	året	2014	

	 Medelvärde	 St.av.	 Min	 Median	 Max	 Skevhet	 Kurtosis	

Total	risk	 0,385	 0,226	 0,114	 0,312	 1,348	 2,258	 5,250	

Total	risk	(Ln)	 -1,074	 0,454	 -2,170	 -1,165	 0,299	 0,983	 0,949	

Andel	Kvinnor	 0,249	 0,128	 0	 0,25	 0,6	 0,087	 0,205	

StyrStrl	 6,562	 1,476	 3	 6	 12	 0,490	 0,724	

Storlek	 15447	 44957	 30	 1374	 367065	 5,265	 32,452	

Storlek	(Ln)	 7,551	 1,987	 3,416	 7,225	 12,813	 0,559	 -0,237	

MtB	 3,164	 3,007	 -0,498	 2,374	 17,718	 2,660	 8,982	

FoU	 0,040	 0,123	 0	 0	 0,990	 5,750	 39,438	

Skgrad	 1,324	 1,630	 -5,396	 1,092	 10,452	 1,992	 15,015	

	

Denna	tabell	presenterar	medelvärdet,	 standard	avvikelsen	(St.av.),	minimum	(Min),	median,	maximum	(Max),	 skevhet	

och	kurtosis	för	samtliga	variabler.	De	logaritmerade	variablerna	betecknas	med	(Ln)	för	den	beroende	variabeln	total	

risk	samt	kontrollvariabeln	företagets	storlek	(Storlek).	Förkortningar	för	variablerna	presenteras	under	avsnitt	(3.2.1).	

Variabeln	storlek	presenteras	i	tusentals	kronor	och	variabeln	styrelse	storlek	visar	minimum,	median	samt	maximum	för	

antalet	styrelsemedlemmar.	

	

De	 logaritmerade	 variablerna	 total	 risk	 (Ln)	 och	 företagets	 storlek	 (Ln)	 har	 efter	

logaritmeringen	blivit	mer	normalfördelade.		Den	beroende	variabeln	total	risk	(Ln)	kan	

anses	 något	 skev	 i	 den	 mening	 att	 värdet	 överstiger	 0,5	 med	 en	 kurtosis	 på	 0,949.	

Medelvärdet	 för	 den	 beroende	 variabeln	 är	 -1,074	med	 ett	 minimumvärde	 på	 -2,170	

samt	 ett	maximumvärde	 på	 0,299.	 Testvariabeln	andelen	 kvinnor	 är	 den	 variabel	 som	

närmast	 beskriver	 normalfördelningen	med	 en	 skevhet	 på	 0,087	 samt	 en	 kurtosis	 på	

0,205.	Medelvärdet	för	testvariabeln	ligger	på	0,249	med	ett	minimumvärde	på	0	samt	

ett	maximumvärde	på	0,6.	



	 25	

	

Tabell	8.	Pearsons	korrelationskoefficient	för	år	2014.	

	 Total	risk	(Ln)	 Andel	Kvinnor	 StyrStrl	 Storlek	(Ln)	 MtB	 FoU	

Andel	Kvinnor	 -0,252***	 		 		 		 		 		

StyrStrl	 -0,387***	 0,116	 		 		 		 		

Storlek	(Ln)	 -0,539***	 0,136	 0,639***	 		 		 		

MtB	 -0,038	 0,078	 0,072	 -0,146	 		 		

FoU	 0,151**	 -0,098	 -0,080	 -0,256***	 0,278***	 		

SkGrad	 -0,065	 0,128	 0,105	 0,109	 0,322***	 -0,134	

	

***,	**	och	*	visar	statistisk	signifikans	på	1,	5	respektive	10%-nivå.	De	logaritmerade	variablerna	betecknas	med	(Ln)	för	

den	beroende	variabeln	total	risk	samt	kontrollvariabeln	företagets	storlek	(Storlek).	

	

Korrelationen	mellan	variablerna	sammanställs	i	tabell	8.	Den	beroende	variabeln	total	

risk	(Ln)	har	en	negativ	korrelation	med	alla	variabler	förutom	(FoU)	där	koefficienten	

är	 signifikant	 positiv	 på	 0,151.	 Testvariabeln	 visar	 en	 signifikant	 negativ	 korrelation	

med	 total	 risk	 (Ln)	 på	 -0,252.	 Detta	 innebär	 att	 när	 andelen	 kvinnor	 i	 styrelser	 ökar	

kommer	den	 totala	risken	att	minska.	Kontrollvariabeln	 företagets	 storlek	 (Ln)	har	det	

starkaste	negativa	sambandet	med	total	risk	(Ln)	på	-0,539.	Den	beroende	variabeln	har	

en	 svag	 negativ	 korrelation	med	 variablerna	market-to-book	 samt	 Skuldsättningsgrad	

men	utan	någon	statistisk	signifikans	på	-0,038	respektive	-0,065.	Korrelationen	mellan	

testvariabeln	och	kontrollvariablerna	är	ej	signifikant	och	visar	positiva	samband	med	

alla	variabler	förutom	FoU	där	koefficienten	visar	ett	svagt	negativt	samband	på	-0,098.	

Kontrollvariablerna	 har	 starkast	 korrelation	 mellan	 styrelsens	 storlek	 och	 företagets	

storlek	(Ln)	där	sambandet	är	signifikant	positivt	på	0,639.	

	

Nedan	i	 tabell	9	beskrivs	resultaten	av	den	multipla	regressionsanalys	som	har	utförts	

för	 år	 2014.	 Likt	 den	 tidigare	 regressionsanalysen	 (se:	 5.2	 Resultat	 av	 multipel	

regressionsanalys)	på	åren	2010	till	2014	är	förklaringsgraden	i	modellen	lägre	än	den	

jämförbara	undersökningen	utförd	av	Sila	et	al.	(2016).	Förklaringsgraden	är	mycket	låg	

i	 modell	 3	 där	 inga	 kontrollvariabler	 är	 inkluderade	 i	 modellen.	 När	 dessa	 sedan	

inkluderas	i	modell	4	så	ökar	detta	något	till	en	acceptabel	nivå	på	32,2%.	I	 jämförelse	

med	 den	 andra	 analysen	 av	 åren	 2010-2014	 uppvisar	 modellerna	 avsevärt	 lägre	
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signifikans	hos	koefficienterna.	Endast	andel	kvinnor	 i	modell	3	och	4,	samt	 	 företagets	

storlek	visar	på	signifikans	på	5%-nivån.		

	

Tabell	9.	Denna	tabell	beskriver	resultaten	av	multipel	regressionsanalys	för	åren	2014.	

	 Modell	3	 Modell	4	

		 B	 Std.	Error	 Sig.	 B	 Std.	Error	 Sig	

Andel	Kvinnor	 -0,865***	 (0,266)	 0,001	 -0,531**	 (0,229)	 0,022	

StyrStrl	 		 		 		 -0,015	 (0,026)	 0,559	

Storlek	(Ln)	 		 		 		 -0,121***	 (0,020)	 0,000	

MtB	 		 		 		 -0,019*	 (0,011)	 0,082	

FoU	 		 		 		 0,042	 (0,259)	 0,872	

SkGrad	 		 		 		 0,026	 (0,020)	 0,187	

Konstant	 -0,844***	 (0,075)	 0,000	 0,146	 (0,151)	 0,332	

Dummy	År	 Ej	Inkluderade	 		 Ej	Inkluderade	 		

Dummy	Bransch		 Inkluderade	 		 		 Inkluderade	 		 		

Observationer	 178	 		 		 178	 		 		

Justerat	R^2	 0,051	 		 		 0,322	 		 		

F-Värde	 4,189***	 		 0,007	 11,503***	 		 0,000	

	

Variablerna	presenteras	och	beskrivs	mer	utförligt	under	avsnitt	(3.3.1).	***,	**	och	*	visar	statistisk	signifikans	på	1,	5	

respektive	10%-nivå.	Standardavvikelsen	(Std.	Error)	och	signifikansnivån	(Sig.)	för	koefficienten	visas	för	varje	variabel.	

Den	logaritmerade	variabeln	betecknas	med	(Ln)	för	kontrollvariabeln	företagets	storlek	(Storlek).	

	

Den	första	av	de	två	modellerna	visar	på	sambandet	mellan	enbart	andelen	kvinnor	och	

total	risk	utan	att	ta	hänsyn	till	kontrollvariabler.	Det	samband	som	modell	3	påvisar	är	

ett	 starkt	 negativt	 samband	med	en	koefficient	på	 -0,865	och	 samtidigt	 signifikant	 till	

väldigt	hög	grad.	I	modell	4	inkluderas	alla	kontrollvariabler	för	att	kontrollera	om	det	

fortfarande	 finns	 ett	 samband	 mellan	 den	 beroende	 variabeln	 total	 risk	 och	

testvariabeln	andel	kvinnor.	Resultatet	visar	att,	 likt	 tidigare	regressionsanalys	av	 flera	

år	 (Se:	 tabell	 6),	 att	 sambandet	 mellan	 variablerna	 då	 sjunker.	 Koefficienten	 för	

testvariabeln	andel	kvinnor	kan	dock	anses	påvisa	ett	negativt	samband	gentemot	total	

risk	då	den	är	-0,531	och	fortfarande	är	signifikant.	

	

Sammantaget	visar	resultaten	för	modell	3	och	4	att	det	finns	en	signifikant	och	negativ	

påverkan	 från	andelen	 kvinnor	 på	 den	 beroende	 variabeln	 total	 risk.	 Detta	 resultat	 av	

regressionsanalyserna	på	materialet	för	år	2014	visar	liknande	tendenser	som	tidigare	
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regressionsanalys	 på	 åren	 2010	 till	 2014.	 Det	 bör	 även	 påpekas	 att	 den	 senare	

regressionsanalysen	 framlade	 starkare	 negativa	 koefficienter	 än	 den	 tidigare.	 Detta	

resultat	är	intressant	av	den	anledningen	att	det	under	den	perioden	har	åstadkommits	

en	påtryckning	från	staten	på	företagen	angående	en	ökning	av	antalet	kvinnor.	Detta	i	

sin	 tur	kan	ha	haft	 en	påverkan	på	endogenitetsproblemen	 i	denna	undersökning	 i	 en	

positiv	bemärkelse.		 	
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5	Konklusion	

5.1	Slutsats	och	diskussion	

Syftet	 med	 denna	 studie	 har	 varit	 att	 undersöka	 hur	 andelen	 kvinnor	 i	 svenska	

bolagsstyrelser	 påverkar	 företagsrisk	 mätt	 genom	 standardavvikelsen	 av	 dagliga	

aktieavkastningar	hos	svenska	företag.	Undersökningen	har	baserats	på	ett	urval	av	927	

observationer	 angående	 svenska	 börsnoterade	 företag	 mellan	 åren	 2010	 och	 2014.	

Vidare	 har	 en	multipel	 regressionsanalys	 utförts	 på	 tidsperioderna	 år	 2010	 till	 2014,	

respektive	året	2014	enskilt	i	jämförande	syfte.	

	

Resultatet	av	undersökningen	påvisar	att	andelen	kvinnor	möjligtvis	har	en	påverkan	på	

företagsrisk.	 Modellerna	 som	 applicerades	 på	 det	 insamlade	 materialet	 visade	

genomgående	 en	 negativ	 koefficient	 på	 sambandet	 mellan	 andelen	 kvinnor	 och	

företagsrisken	mätt	i	total	risk.	Därigenom	accepteras	uppsatsens	hypotes	att	”andelen	

kvinnor	 i	 bolagsstyrelser	 har	 en	 påverkan	 på	 risk”.	 Vi	 vill	 dock	 tydliggöra	 att	 detta	

samband	eventuellt		inte	är	så	enkel	som	uppvisas	av	resultaten	från	modellerna.		

	

Vidare	utfördes	även	en	ytterligare	regressionsanalys	för	att	ta	hänsyn	till	den	omvända	

kausalitet	som	skulle	kunna	förekomma.	De	två	regressioner	som	utfördes	på	året	2014	

enskilt	 visade,	 likt	 den	 tidigare	 analysen,	 en	 negativ	 och	 signifikant	

regressionskoefficient.	Det	negativa	sambandet	var	också	starkare	i	jämförelse	med	den	

tidigare	analysen.	Av	resultaten	att	döma	så	accepteras	åter	igen	vår	forskningshypotes	

när	kausalitetsproblemet	beaktas.		

	

Resultatet	 av	 den	 utförda	 undersökningen	 är	 intresseväckande	 i	 den	 bemärkelsen	 att	

det	 överensstämmer	med	 den	 generella	 uppfattningen	 att	 kvinnor	 är	mer	 riskaverta.	

Enligt	 tidigare	 presenterade	 teorier	 av	 exempelvis	 Charness	 och	 Gneezy	 (2011)	 samt	

Jianakoplos	och	Bernasek	(1998)	har	kvinnor	en	tendens	att	ta	mindre	finansiella	risker	

och	 att	 vara	 mer	 återhållsamma	 vid	 sådana	 beslut.	 Antydningar	 om	 att	 styrelsens	

sammansättning	 har	 en	 påverkan	 på	 utfallen	 i	 företagens	 verksamhet	 skulle	 därför	

kunna	påvisas	då	andelen	kvinnor	och	riskaversion	har	ett	samband	med	total	risk.		

Vidare	 kan	 resultatet	 och	 det	 negativa	 sambandet	 mellan	 företagsrisk	 och	 andelen	

kvinnor	 sättas	 i	 relation	 till	 Martin	 et	 al.	 (2009)	 studie	 där	 aktiens	 volatilitet,	 och	

därigenom	 risk	 minskade	 vid	 tillkännagivandet	 av	 en	 kvinnlig	 vd.	 Samtidigt	 som	
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resultatet	av	undersökningen	uppvisar	den	påverkan	andelen	kvinnor	och	riskaversion	

har	på	utfallen	i	företagen	går	det	i	motsatt	riktning	vad	gäller	annan	forskning.	Berger	

et	 al.	 (2013)	 påvisade	 en	 högre	 portföljrisk	 hos	 banker	 när	 andelen	 kvinnor	 ökade.	

Några	sådana	tendenser	eller	liknelser	går	inte	att	finna	i	denna	undersöknings	resultat.	

Vidare	går	resultatet	även	att	sättas	i	relation	till	Olsen	och	Curries	(1992)	undersökning	

där	 individer	 ändrar	 sina	 personliga	 värderingar	 och	 därigenom	 företagsstrategi	

beroende	på	omgivningen.	Om	detta	hade	varit	fallet	hos	de	observerade	företagen	hade	

ett	negativt	samband	mellan	variablerna	inte	påvisats.	

	

Studiens	 resultat	 visar	 sig	 även	 vara	 intressant	 i	 jämförelse	med	undersökningar	 som	

har	 fokuserat	 på	 andelen	 kvinnor	 i	 styrelser	 och	 dess	 påverkan	 på	 företagsrisk,	 samt	

studier	 på	 kvinnliga	 styrelseledamöters	 riskvilja.	 I	 likhet	 med	 Sila	 et	 al.	 (2016)	 var	

hypotesen	 i	 denna	 studie	 att	 kvinnor	 har	 en	 påverkan	 på	 företagsrisk,	men	 i	motsats	

med	 vad	 författarna	 fann	 i	 undersökningen	 visar	 vårt	 resultat	 på	 att	 det	 har	 en	 stark	

negativ	påverkan.	Vidare	är	resultatet	tvärsemot	Adams	och	Funks	(2012)	resultat	där	

de	 påvisade	 att	 kvinnor	 är	 mer	 riskvilliga.	 Denna	 motsats	 är	 speciellt	 intressant	

eftersom	 Adam	 och	 Funks	 (2012)	 studie	 även	 är	 baserad	 på	 data	 från	 svenska	

förhållanden,	 dock	 på	 banker	 vilka	 uteslöts	 i	 denna	 undersökning.	 Att	 vi	 finner	 ett	

negativ	 samband	 mellan	 andelen	 kvinnor	 och	 företagsrisk	 skulle	 därför	 också	 kunna	

bekräfta	 Eckel	 och	 Grossmans	 (2008)	 påstående	 att	 attityden	 mot	 risk	 tenderar	 att	

variera	beroende	på	den	omgivning	som	individen	befinner	sig	i.		

	

Denna	 studies	 resultat	 för	 fram	 kännedom	 till	 debatten	 om	 vad	 andelen	 kvinnor	 i	

styrelser	 har	 för	 påverkan	 och	 konsekvenser	 för	 utfallen	 i	 företagen.	 Det	 kan	 genom	

våra	resultat	argumenteras	för	att	en	högre	andel	kvinnor	i	styrelser	kan	ha	en	negativ	

inverkan	 på	 företags	 riskvilja,	 vilket	 därigenom	 kan	 minska	 avkastningen	 på	 kapital.	

Samtidigt	kan	detta	resultat	ses	som	ett	verktyg	i	form	av	att	minska	den	risk	som	inte	är	

önskvärd.	Syftet	med	studien	har	dock	aldrig	varit	att	föra	fram	negativa	aspekter	av	en	

ökad	 andel	 kvinnor	 i	 styrelserna,	 utan	 snarare	 att	 skapa	 en	 större	 förståelse	 för	

konsekvenserna	 av	 en	 högre	 andel	 kvinnor	 samt	 att	 observera	 vad	 som	 verkligen	

händer	 med	 företagsrisken.	 En	 ökad	 förståelse	 för	 vad	 som	 egentligen	 händer	 i	

företagen	 när	 andelen	 kvinnor	 ökar	 kan	 även	 ge	 en	 bättre	 grund	 för	 den	 debatt	 om	

kvotering	av	kvinnor	i	börsbolagens	styrelser	som	just	nu	är	aktuell.		
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Det	bör	även	påpekas	att	undersökningens	syfte	inte	är	att	generalisera	resultatet	för	att	

gälla	företag	i	andra	länder.	Denna	studie	har	endast	observerat	företag	på	den	svenska	

aktiemarknaden	varför	resultatet	troligtvis	inte	är	applicerbart	på	företag	som	agerar	på	

andra	marknader	där	förhållanden	är	olikt	den	svenska.		

	

5.2	Studiens	trovärdighet	

För	 att	 bedöma	 trovärdigheten	 hos	 en	 vetenskaplig	 studie	 rörande	 företagsekonomi	

omnämns	 allt	 som	 oftast	 begreppen	 reliabilitet	 och	 validitet.	 Med	 reliabilitet	 avses	

replikerbarhet	 i	 den	 bemärkelsen	 att	 andra,	 genom	 den	 metod	 som	 beskrivits	 i	

undersökningen	 ska	 kunna	 återskapa	 det	 resultat	 som	 uppvisats.	 Begreppet	 validitet	

beskriver	till	vilken	grad	en	undersökning	mäter	vad	den	avser	att	mäta.	(Bryman	&	Bell,	

2013:62-64).		

	

Vad	 gäller	 reliabilitet	 har	 denna	 undersökning	 använt	 sig	 av	 sekundärdata	 insamlad	

genom	 källor	 som	 Thomas	 Reuters	 Datastream,	 årsredovisningar	 samt	 Retriever	

Business	 vilka	 bedömas	 som	 trovärdiga.	 Vidare	 har	 även	 data	 tillhandahållits	 från	

Mattias	Hambergs	datamaterial	STUDENT	DATA	2001-13	v1.1	som	är	hämtat	direkt	från	

finansiella	 rapporter	 hos	 respektive	 företag	 som	 materialet	 behandlar.	 Det	 är	 dock	

viktigt	att	beakta	att	det	från	Mattias	Hamberg	tillhandahållna	materialet	kan	innehålla	

felaktigheter,	 vilket	Mattias	Hamberg	även	nämner.	Detta	gäller	även	den	data	 som	är	

insamlad	 från	 databaserna	 Thomas	 Reuters	 Datastream	 och	 Retriever	 Business	 då	 vi	

under	 arbetets	 gång	 har	 identifierad	 enstaka	 felaktigheter	 som	 sedan	 har	 korrigerats.	

Vidare	 bör	 även	 nämnas	 att	 den	 mänskliga	 faktorn	 kan	 ha	 spelat	 sin	 roll	 och	 kan	

möjligtvis	haft	en	påverkan	på	replikerbarheten	av	undersökningen.	För	att	minska	den	

mänskliga	 faktorns	 inverkan	 på	 datamaterialets	 kvalitet	 har	 insamlingen	 skett	

systematiskt	 och	 noggrant	 men	 har	 även	 kontrollerats	 i	 efterhand.	 Undersökningens	

metodik	 har	 även	 beskrivits	 (se:	 3.	 metod)	 till	 den	 mån	 det	 är	 rimligt	 för	 en	

kandidatuppsats.	

	

För	 att	 mäta	 det	 som	 av	 undersökningen	 är	 av	 intresse	 har	 de	 valda	 variablerna,	

beroende	 som	 oberoende,	 genomgående	 replikerats	 från	 tidigare	 forskningsartiklar	

publicerade	i	kända	tidskrifter	(se:	Sila	et	al.,	2016;	Baixauli-Soler	et	al.,	2015).	Tanken	

med	detta	är	att	skapa	kontinuitet	och	jämförbarhet	till	andra	liknande	undersökningar.	
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Samtidigt	är	det	viktigt	att	ta	hänsyn	till	att	den	beroende	variabeln	total	risk,	möjligtvis	

inte	avspeglar	all	den	risk	som	finns	hos	respektive	observerade	företag.	Med	tanke	på	

tidsramen,	samt	omfattningen	av	en	kandidatuppsats	så	har	det	dock	inte	varit	möjligt	

att	inkludera	fler	modeller	med	alla	riskmått	som	finns	tillgängliga.	

	

5.3	Framtida	forskning	

Denna	 studie	 undersöker	 hur	 andelen	 kvinnor	 i	 bolagsstyrelser	 påverkar	 företagsrisk	

hos	svenska	företag.	I	framtida	forskning	hade	det	varit	intressant	att	göra	en	liknande	

undersökning	 på	 den	 svenska	 marknaden	 där	 även	 andra	 kontrollvariabler	 som	

exempelvis	 ålder,	 utbildningsbakgrund	 eller	 liknande	 inkluderas	 i	 modellerna.	 Vidare	

hade	det	också	varit	intressant	att	inkludera	dummyvariabler	för	de	aktielistor	bolagen	

är	 noterade	 på.	 Detta	 skulle	 kontrollera	 för	 fasta	 effekter	 som	möjligtvis	 finns	mellan	

företag	 som	 är	 noterade	 på	 olika	 listor.	 Det	 hade	 även	 varit	 intressant	 att	 undersöka	

andelen	kvinnor	i	andra	ledande	positioner	och	vad	det	har	för	påverkan	på	företagsrisk	

hos	svenska	företag.	Detta	med	tanke	på	att	individer	på	andra	ledande	positioner	också	

skulle	kunna	ha	en	stor	påverkan	på	verksamheten	i	företagen	då	de	sköter	den	dagliga	

verksamheten.	

	

I	denna	undersökning	exkluderades	 finans-	och	 fastighetsbolag	vilket	 resulterade	 i	 att	

Adams	 och	 Funks	 (2012)	 undersökning	 som	 antyder	 att	 kvinnor	möjligtvis	 tar	 högre	

risker	 i	 jämförelse	 med	 män	 hos	 svenska	 banker	 inte	 är	 direkt	 jämförbar	 med	 vårt	

resultat.	Då	vårt	resultat	visade	motsatsen	till	deras	resultat	vore	det	intresseväckande	

att	 göra	 en	 liknande	 undersökning	 som	 vår	 men	 endast	 på	 banker.	 Detta	 skulle	

möjligtvis	 kunna	 påvisa	 skillnader	 i	 attityden	 mot	 risk	 mellan	 individer	 som	 arbetar	

inom	finansbranschen	och	andra	branscher.	

	

Med	tanke	på	att	en	 lag	om	kvotering	möjligtvis	kommer	att	 införas	 i	Sverige	 inom	en	

snar	framtid	vore	det	mycket	intressant	att	till	skillnad	från	denna	undersökning	utföra	

en	 eventstudie	 runt	 en	 sådan	 händelse.	 Genom	 detta	 skulle	 man	 då	 kunna	 utmäta	

skillnader	 vad	 gäller	 företagsrisk	 där	 endogenitetsproblem	 som	 exempelvis	 själv-

selektering	från	kvinnornas	håll	kan	uteslutas.	Samtidigt	skulle	då	även	data	från	andra	

länder	 som	 exempelvis	 införandet	 av	 kvoteringen	 i	 Norge	 kunna	 inkluderas	 i	

undersökningen.	
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