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Abstract 

The purpose of this paper is to empirically examine if there is any difference between capital 

structure in Property Corporation from the dependency of variables such as gender, 

leadership, geographical location and economic theories. The study compares companies with 

different variables and analyzes the result. The study shows that there is no significant 

difference between companies regarding capital structure in north or south. The study also 

shows that there are some differences between company’s capital structures when you 

compare other variables. Companies with at least one of the variables female CEO, external 

CEO or working with environment have lower solidity than companies without. There is no 

evidence that show us that companies use Pecking order Theory when they invest. On the 

other hand, the study shows that Trade-off Theory cannot be ignored since companies with 

external CEO have lower solidity, which means that an external CEO might think about the 

optimal capital structure in greater occurrence. 

 

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att empiriskt undersöka om det finns några skillnader i kapitalstruktur i 

fastighetsbolag med utgångspunkt i variablerna kön, ledarskap, geografisk position och 

ekonomiska teorier. Studien jämför företag med olika variabler och resultaten analyseras. 

Studien visar att det inte finns några statistiska signifikanta skillnader mellan företag i Nord 

och Syd. Studien visar även att företag som har minst en av tre de variablerna kvinnlig VD, 

extern VD eller hållbarhetsarbete, även har en lägre soliditet än företag utan. Det finns inga 

bevis på att företag reflekterar över Pecking order teorin vid investeringar. Studien visar dock 

att Trade-off teorin inte kan ignoreras då företag med extern VD har lägre soliditet, vilket 

betyder att en extern VD möjligtvis tänker på den optimala kapitalstrukturen i större 

utsträckning. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Antal aktiebolag i Sverige har sedan år 2002 fram till 2017 ökat från 285 736 till 654 023 

stycken, vilket är mer än en fördubbling (Bolagsverket 2018). Fastighetsbranschen hade 

under samma period en tillväxt från 31 646 till 57 773 företag, vilket även det är nästan en 

fördubbling (SCB 2018). Konkurrensen har ökat lavinartat och i takt med detta har det blivit 

allt viktigare att fokusera på att optimera och effektivisera sin verksamhet, framförallt 

finansiellt. 

 

Kapitalstruktur är ett område där det redan finns en del forskning, både internationellt och i 

Sverige. Sverige blir ett allt mer urbaniserat land där de större städerna ökar i befolkning 

medan landsbygd går i motsatt riktning (SVT 2017). En studie som diskuterar skillnader 

mellan centrum och periferi i ett ekonomiskt perspektiv har gjorts i Kina (Wang, Wang och 

Johnsson 2016). Någon liknande studie där centrum och periferi jämförs i en svensk kontext 

har vi inte funnit och vår studie kan därmed bidra med detta. 

 

Studier visar bland annat att företag har olika policys beroende på diverse variabler, däribland 

företagets storlek, ålder, skattesköld och bransch (Öhman och Yazdanfars 2017; Yazdanfars 

och Ödlund 2010). Vi ser dock en kunskapslucka då flera av denna studies variabler inte 

behandlas av andra studier på ett tillfredställande sätt. De studier som vid efterforskning 

uppmärksammats analyserar endast företagens storlek, ålder och var företag befinner sig i sin 

livscykel. Här bedömer vi att studien kan bidra med ny kunskap då tidigare studier inte 

studerat enskilda branscher. 

 

Beroende på bransch måste respektive företag hitta sin nisch och vad som gör att människor 

väljer att göra affärer med just dem. En stor trend idag bland både stora och små företag är ett 

miljö- och klimattänk som genomsyrar hela verksamheter (VD-tidningen 2018; Svenska 

Dagbladet 2015). En annan viktig faktor idag är ett genustänk, vilket har debatterats flitigt i 

media och fått regeringen så sent som år 2016 att lägga ett lagförslag på inkvotering av 

kvinnor i styrelser (Svenska Dagbladet 2016). 
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Det finns flera teorier som behandlar manligt och kvinnligt risktagande. En del teorier visar 

att kvinnor är mindre riskbenägna än män. Medan andra teorier visar att det inte finns någon 

skillnad på risktagande hos män kontra kvinnor, men att män är mer benägna att ta risker där 

det finns en chans för större vinster (gambling). Vi finner däremot inte några studier där det 

analyserats om ekonomiska beslut tagits av kvinnliga ledargestalter eller en kvinnlig 

majoritet och jämfört detta med män. Här kan vår studie fylla en kunskapslucka. 

Fastighetsbranschen är i detta fall intressant då var femte VD i Sveriges börsnoterade 

fastighetsbolag är kvinna (Fastighetstidningen 2018). Kvinnligt ledarskap har varit åsidosatt 

tidigare (Adler 1996; Catalyst 2003, Powell & Graves 2003, Ragins et al 1998). Därmed blir 

forskning kring detta område allt mer aktuellt. 

 

Riskbenägenhet kan bero på mer än genus. Därför har antal personer i styrelsen och 

genomsnittsålder valts ut som variabler. Detta då tidigare studier visar att människor i grupp 

känner en gemenskap och trygghet (Wang 2011). Det innebär i sin tur att de kan vara mer 

benägna att ta risker och kan gömma sig bakom någon annan om det i efterhand visar sig ha 

varit ett dåligt ekonomiskt beslut. Människor i grupp ser även mer optimistiskt på framtiden 

än vad en enskild individ gör. Ålder kan vara en variabel som påverkar riskbenägenhet. 

Teorier visar att män är mer benägna att ta risker i trafiken och har därför högre premier på 

fordons-försäkringar (Rejda & McNamara 2017). En annan studie visar att en yngre styrelse 

är beredda att ta större risker än en äldre styrelse (Berger, Kick och Schaek 2013). Vi har 

dock inte funnit någon tidigare studie om ålder i relation till ekonomiska beslut och bedömer 

att denna studie kan bidra med ny kunskap. 

 

Denna studie är fokuserad på att analysera kapitalstrukturer i svenska fastighetsbranschen. 

Det är en bransch där företag har långfristiga skulder då fastigheter är en investering över en 

lång tidsperiod. Med kunskap från de tidigare studier vilket redovisas senare i denna studie 

utgår från flera teorier, vilka behandlar informationsasymmetri, genus, ledarskap och 

hållbarhet. För att undersöka dessa variablers påverkan av geografisk position har 

mätpunkterna delats upp i centrum (Syd) och periferi (Nord). Om det inte skulle uppdagas 

några skillnader mellan centrum och periferi innebär det att Sverige kan ses som ett 

homogent land utifrån studiens kontext. Studien kan därför bidra med ny kunskap om 

geografisk påverkan på Sveriges fastighetsbransch. 
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En annan trend idag är kraven kvinnligt ledarskap och inkvotering av kvinnor kommer denna 

studie behandla relevanta variabler med denna inriktning. En ytterligare faktor som har ett 

stort inflytande på företag är ledarskap i andra skeenden än kvinnligt till exempel ägarnas 

ålder och om företagen har utomstående ledarskap i form av extern VD. Dessa faktorer är 

tillämpade av studien för att se hur de ter sig i fastighetsbranschen då tidigare studier saknar 

den aspekten. Det finns även tidigare teorier och studier som säger att människor i grupp 

tenderar att ta större risker än en ensam individ. Detta kommer studien med hjälp av en 

variabel som redovisar antal personer i styrelsen behandla. En sista faktor som saknas i 

studier på fastighetsbranschen är hållbarhetsarbetets inflytande på kapitalstrukturer i 

fastighetsbranschen.  

1.2 Problematisering 

Denna studie behandlar skillnader på kapitalstrukturer utifrån variablerna soliditet, Nord & 

Syd, kvinnor i styrelsen, antal personer i styrelsen, kvinnlig VD, extern VD, 

hållberhetsredovisning och genomsnittsålder på styrelsen. Då kapitalstrukturen i sig hos små 

och medelstora företag redan har studerats och diskuterats, har studiens fokuserats på 

fastighetsbranschen med fördjupning i denna. Tidigare studier behandlar endast 

kapitalstruktur. Därför finns behovet av en studie som jämför kapitalstrukturen i en specifik 

bransch, med ett antal variabler som kan ha ett inflytande på detta. Det är här det finns en 

kunskapslucka och att denna studie kan bidra med ny kunskap, men även vara en början till 

framtida forskning. 

  

Målet med denna studie är att se om Sverige är ett homogent land gällande kapitalstruktur då 

utbildning och företagsamhet bör vara jämförbar i hela Sverige. Därför är studiens variabler 

uppdelat i Nord och Syd för att finna eventuella skillnader. Studien undersöker även om 

variablerna redovisade i stycke ett kan ge upphov till märkbara förändringar i ett företags 

kapitalstruktur. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att visa skillnader på kapitalstrukturer i fastighetsbranschen utifrån 

variablerna Nord och Syd, kvinnor i styrelsen, antal i styrelsen, kvinnlig VD, extern VD, 

hållbarhetsredovisning och genomsnittsålder. Detta behandlar studien genom insamling av 

sekundärdata vilket analyseras och dras slutsatser ifrån. De resultat och slutsatser som studien 
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mynnar ut i kommer förhoppningsvis kunna bidra med ny kunskap som i ett senare skede kan 

användas för framtida forskning, både inom samma område, men även inom angränsande 

ämnen. 

 

Tidigare studier som presenterades i inledningen kan påverka kapitaltrukturen beroende på 

om företaget ligger i centrum eller periferin, detta är dock ur ett kinesiskt kontext. Då denna 

studie fokuserar på Sverige leder detta till forskningsfrågan: 

1. Hur skiljer sig centrum kontra periferin gällande kapitalstrukturer?  

 

Kvinnligt ledarskap har diskuterats flitigt i svensk kontext. Politiker har diskuterat 

möjligheten att kvotera in kvinnor i styrelser för att få bolagsstyrelser mer jämställda. Skulle 

detta påverka hur företag ser eget kapital kontra främmande kapital? Detta leder till 

forskningsfrågan: 

2. Vilken påverkan har genus på företagens kapitalstruktur? 

 

Yngre tenderar till att ta större risker än äldre. Detta skulle kunna innebära att en yngre 

genomsnittsålder på styrelsen innebär mer riskfyllda ekonomiska beslut, vilket i sin tur leder 

till forskningsfrågan. 

3. Vilken påverkan har styrelsens ålder på kapitalstruktur? 

 

En extern ledare har inte samma intresse i ett företag som en intern ledare. En extern ledare 

skulle se till företagets bästa. Detta kommer studien undersöka genom forskningsfrågan: 

4. Vilken påverkan har externt ledarskap på kapitalstrukturer? 

 

Att ta beslut i grupp istället för som ensam individ ger människor en trygghet enligt teorier 

som redovisats i inledningskapitlet. Studien kommer därmed behandla forskningsfrågan: 

5. Vilken påverkan har antalet personer i styrelsen på kapitalstrukturer? 

 

Många företag har liknande verksamheter idag och därför måste ledningen genom enkla 

medel sticka ut ur mängden. Att arbeta med hållbarhet och miljö har blivit en trend och detta 

är något som skulle kunna påverka ett företags ekonomiska beslut. Detta leder därför fram till 

forskningsfrågan: 

6. Vilken påverkan har hållbarhetsarbete på kapitalstrukturer?  



  
 

8 
 

2. Forskningsteorier och tidigare studier 

Nedan presenteras studiens teorier och tidigare forskning på området. I teorikapitlets slut 

sammanfattas teorierna kortfattat. 

2.1 Centrum kontra periferi  

Xiaoqiao Wang, Jin Wang och Lewis Johnsson (2016) presenterar i sin studie att det finns en 

stark korrelation i soliditet mellan centralt placerade företag och de företag som befinner sig i 

periferin i Kina. Studien visar även att det blir större skillnader desto mer informations-

asymmetri det finns.  Informationsasymmetri diskuteras även av Tim Loughran och Paul 

Schultz (2006) som i sin icke publicerade arbetsstudie kommer fram till att centralt placerade 

företag har fördelar gentemot företag i periferin vad gäller finansiering med hjälp av 

främmande kapital. 

 

Zélia Serrasquiero och Ana Caetano (2011) har i sin studie fokuserat på periferin i Portugal. 

Studien jämför Pecking order teorin och Trade-off Theory of capital structure bland små och 

medelstora företag. Dessa två ekonomiska teorier kommer presenteras nedan. Resultatet visar 

att företag större företag väljer att ha en lägre soliditet då de har förutsättningar att betala 

skatt (Pecking order teorin), medan mindre företag föredrar Trade-off Theory of capital 

structure då denna teori minskar kostnader med hjälp av skatteskölden. 

 

Dessa studier är gjorda ur ett kinesiskt, franskt respektive portugisiskt perspektiv. Studierna 

är dessutom gjorda endast där det finns en informationsasymmetri, vilket inte är självklart att 

det finns i Sverige. En liknande studie finns inte i en svensk kontext och denna studie skulle 

kunna fylla denna kunskapslucka. 

2.1.1 Pecking Order teorin  

Pecking order teorin kan användas för att förklara skillnader till varför företag har olika 

kapitalstrukturer (Hillier et al 2016). Teorin går ut på att förklara ledningens val utifrån den 

asymmetriska informationen som finns mellan företagets ledning och investerare. Denna teori 

innebär att företag kommer använda internt kapital framför främmande kapital vid 

finansieringsbehov. Företagsledningen väljer om extern finansiering krävs och föredrar att 

använda finansieringen med högsta möjliga säkerhet, det vill säga väljer belåning framför 
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andra typer av värdepapper som kan vara konverterbara värdepapper vilka har en högre risk. 

(ibid 2016). Denna teori är applicerbar då en av studiens variabler är Nord och Syd, vilket 

behandlas som centrum och periferi. 

 

Peter Öhman och Darush Yazdanfars (2017) visar i sin studie att svenska små och medelstora 

företag har ett flertal policys för skuldsättning beroende på ett antal variabler, till exempel 

företagets storlek, ålder, tillväxt, lönsamhet, likviditet, tillgångar, bransch och skattesköld. 

Resultatet i en studie av Darush Yazdanfars och Linda Ödlund (2010) visar att företagets 

lönsamhet och storlek har en stor inverkan på både lång- och kortfristiga skulder, oberoende 

av bransch och att detta kan vara en förklaring till varför Pecking order teorin borde användas 

i svenska mikroföretag för att hitta den optimala kapitalstrukturen. 

 

Tidigare studier visar att företag har policys gällande skuldsättning beroende på ett antal 

variabler. Denna studie kommer kunna bidra med kunskap om ytterligare variabler som inte 

tagits upp i tidigare studier. Dessutom har tidigare studier endast visat att företag har policys, 

men inget om att dessa policy följs. Denna studie bidrar även med ett fokus på en specifik 

bransch (fastigheter). 

2.1.2 Trade-off Theory of Capital Structure 

Tidigare studier där geografiskt område varit en variabel har överlag valt att fokusera på 

Pecking Order teorin. Om ett företag är vinstdrivande vill de nyttomaximera sin verksamhet 

och därmed ha en optimal kapitalstruktur. Detta kan användas som en motvikt mot Pecking 

order teorin. 

 

Det finns flera teorier om optimal kapitalstruktur där målet är för företaget att uppnå den mest 

nyttomaximerande nivån av främmande kapital, detta för att skapa en skattesköld (Hillier et 

al 2016). Det vill säga den nivå av främmande kapital som ökar företagets värde maximalt 

utan att föra med sig alltför mycket finansiell stress som tillhör ökad belåning. Det är denna 

balansgång mellan skatteskölden och finansiell stress som Trade-off Theory of capital 

structure behandlar (Ibid). Studien av Darush Yazdanfars och Peter Öhman (2016) visar även 

att ju äldre ett företag blir, desto större del av företagets kapitalstruktur består av eget kapital. 

 

Fastighetsbolag är en bransch som involverar stora summor pengar. En optimal 

kapitalstruktur vore att föredra, vilket borde innebära att majoriteten av de fastighetsbolag 
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studien behandlar har en kapitalstruktur nära det som ses som optimalt, vilket talar för Trade-

off Theory of capital structure. 

2.2 Genus i risk- och ledarskapsperspektiv 

Det råder en allmänt spridd könsdiskriminering i samhället och i ledarpositioner är detta inget 

undantag. År 1995 var fem procent av världens statschefer kvinnor (Adler 1996). Andelen 

kvinnliga ledare i större företagsorganisationer har ökat, men är fortfarande mycket låg i 

jämförelse med män (Catalyst 2003, Powell & Graves 2003, Ragins et al 1998). Om 

könsdiskriminering ej existerat hade kvinnliga toppchefer legat kring 50 procent, vilket är 

långt ifrån dagens sanning (Yukl 2012). Vid utsökning av tidigare studier har vi inte funnit 

några publicerade artiklar som behandlar dessa frågor i en svensk kontext. Dessa bedöms 

därför som svåra att finna. Det studien däremot redovisar i inledningen är att var femte VD 

inom fastighetsbranschens börsnoterade företag i Sverige är kvinna. Studien kan därmed ge 

ny kunskap gällande genus i denna bransch. 

  

Orsaken till dagens könsdiskriminering är att det tidigare krävdes att en ledare var självsäker, 

uppgiftsorienterad, tävlingsinriktad, objektiv, beslutsam och bestämd. Dessa karaktärsdrag 

ansågs vara typiskt manliga och därmed var män mer lämpade för dessa positioner (Schein 

1975). På senare år har däremot de som setts som typiskt kvinnliga karaktärsdrag, såsom 

stödjande, utvecklande och stärkande beteenden, blivit allt viktigare hos en ledare (Yukl  

2012). 

  

Skillnaderna mellan män och kvinnor kommer från barndomsupplevelser där olikheter mellan 

könen formar dem från tidig ålder om vad som är manligt och kvinnligt (Cockburn 1991). 

Dessa erfarenheter utvecklar kvinnliga fördelar i form av medkänsla, hjälpsamhet, viljan att 

vårda och ett rättvist förhållningssätt. Kvinnor skapar samförstånd, främjar delaktighet och 

vårdar interpersonella relationer. De som förespråkar dessa teorier menar att det är 

värderingar och färdigheter som blir allt mer viktigt i moderna organisationer (Yukl 2012). 

  

Tidigare forskningsresultat gällande könsroller har visat väldigt tvetydiga resultat som inte 

varit överensstämmande. Många har dragit slutsatsen att det saknas evidens för att det finns 

viktiga skillnader mellan män och kvinnors ledarskap. Studier har även påvisat att det inte 

finns någon märkbar skillnad i hur män och kvinnor hanterar uppgiftsorienterade och 
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stödjande beteenden, men att kvinnor är bättre på att tillämpa ett deltagande ledarskap och 

involvera andra än vad män är (Eagly & Johnson 1990). I en senare studie har det påvisats att 

män är mer effektiva vad gäller uppgiftsorienterade färdigheter, medan kvinnor är mer 

effektiva då det krävs väl utvecklade interpersonella färdigheter (Eagly et al 1995). 

  

Forskningen inom detta område är begränsad då det är oklart om och varför det finns 

skillnader i manligt och kvinnligt ledarskap (Yukl 2012). Det finns ingen anledning att tro att 

varken män eller kvinnor är mer överlägsna som chefer, utan att det finns bra, genomsnittliga 

och dåliga chefer av båda könen (Ibid). 

 

Den kulturfeministiska teorin som utvecklades av Carol Gilligan ställer två etiska ansatser 

mot varandra gällande manligt och kvinnligt. Det etiska språket “omsorgsetik”, vilket är 

kvinnligt, går ut på att uppnå resultat genom att ta hänsyn till behov (Ritzer 2009). Den 

manliga motsvarigheten till detta är “rättviseetik” som fokuserar på att skydda allas lika 

rättigheter. Sammantaget innebär detta att kvinnor resonerar mer moraliskt än män. Den 

feministiska teoriproduktionen ägde rum inom samma tidsram som andra teoribildningar, 

men det var inte förrän 1970-talet som den kvinnliga närvaron togs tillvara på av män. 

Därefter har den feministiska teorin gett upphov till ett nytt sociologiskt paradigm som gett 

inspiration till vetenskap och forskning (Ibid). 

 

Renate Schubert et al. (1999) visar i sin studie att det inte finns någon skillnad på män och 

kvinnors benägenhet av risktagande vid investeringar eller försäkring. Resultatet visar dock 

att om de utsätts för risker som medför spel (gambling), Vilket med att män tar fler chanser 

till vinst än förlust medan kvinnor bedömer förlust större än vinst. 

2.3 Ålderns roll på styrelsens beslut 

Vid bilförsäkring tas ålder och kön i beaktande vid beräkning av en premie. Detta då yngre 

räknas som en större riskgrupp än äldre (Rejda & McNamara 2017). Allen N. Berger, 

Thomas Kick och Klaus Schaek (2013) visar i sin studie att yngre styrelser är villiga att ta 

högre risker med sin portfölj än äldre styrelser. En tidigare studie av Matthew A. Serfling 

(2014) visar att en äldre VD har mer livserfarenhet och väljer därför att ta lägre finansiella 

risker samt att dessa företag har en policy som visar på ett lägre risktagande. De investeringar 

som en äldre VD gör är mer diversifierade och detta mönster finns även då den näst mest 
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inflytelserika personen i företaget är äldre. Vidare ter sig resultaten tvärtom då både VD och 

den näst mest inflytelserika personen är yngre. Studien behandlar dock bara VD och den 

person som har näst mest inflytande efter VD. Denna studie kan bidra med hur ett företags 

policy och risktagande ter sig beroende på ålder på styrelsen ur ett fastighetsbolags kontext. 

 

Ytterligare studier har eftersökts, men det är svårt att finna relevanta studier. Tidigare studier 

som vi funnit behandlar ålder, ledarskap och kön, men risk är inte en variabel i dessa. Vi 

bedömer att dessa studier inte är relevanta då flertalet variabler behandlas och inte endast 

ålder. 

2.4 Internt jämfört med externt ledarskap i företagsledningen  

Då en av studiens forskningsfrågor behandlar extern VD och antal personer i styrelsen 

redovisas här två ledarskapsteorier samt tidigare studier för risktagande i grupp. 

2.4.1 Agentteori 

Agentteorin argumenterar för att företagens ledning agerar själviskt för sitt egna intresse 

istället för vad ägaren för företaget vill (Hillier et al 2016). Målet för ägaren är att motverka 

agerande som går emot ägarens intressen och den kostnad som uppstår av denna process är de 

så kallade agentkostnaderna.  Åtgärder som ägaren kan använda sig av är incitament som 

bonusar, del av vinst i form av aktiekapital med flera. En annan strategi är att styra ledningen 

genom kontrakt och annat som begränsar handlingsförmågan hos ledningen (Ibid). 

2.4.2 Stewardshipteori 

Stewardship teorin argumenterar istället för en självisk företagsledning där de ser sig själva 

som förvaltare för företaget och agerar utifrån lojalitet samt gör sitt bästa för att styra 

företaget utifrån ledningens önskemål. (Hillier et al 2016). 

2.5 Risktagande i grupp - stor kontra liten styrelse 

I en tidigare studie visar Eileen Y. Chou och Loran F. Nordgren (2016) att när människor är i 

grupp är varje individ mer benägen att ta risker, eftersom de känner en trygghet i att flera 

personer delar på risken. Detta då de kan gömma sig bakom någon annan om det visar sig att 

beslutet var felaktigt. De diskuterar även teorier kring att människor i en gemenskap stärker 

känslan av trygghet, och att detta skapar en känsla av att våga ta större risker. När en 
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människa närmar sig sin trygghetszon ökar risktagandet vad gäller okänd eller potentiell risk, 

vilket leder till att människor ser mer optimistiskt på framtida risker. En studie av Allen N. 

Berger, Thomas Kick och Klaus Schaek (2013) visar att en större styrelse ökar benägenheten 

att ta större risker med sin portfölj. Även Chia-Jane Wang (2011) visar att det finns en 

korrelation mellan antal personer i styrelsen och hur riskabla investeringar ett företag tar. 

Författaren kommer vidare fram till att företag med få styrelseledamöter kan tänka sig en 

mindre hävstångseffekt i sina investeringar men högre risker. De kan även tänka sig att ta 

större risker gällande företagets framtida ekonomi. 

2.6 Hållbarhet i förhållande till kapitalstruktur 

Författaren Mohammed Benlemlih (2017) visar i en studie att företag som tar ett stort ansvar 

gällande hållbarhetsfrågor i USA tenderar att ha en mer mogen skuldsättning. Resultatet visar 

även att hållbarhet är en variabel som företagen tar hänsyn till när de väljer form av 

skuldsättning (lång- eller kortfristigt främmande kapital). Vidare visar Oscar Villaón-

Peramato et. Al (2018) att kapitalstruktur kan användas som ett kontrollinstrument hos 

företag vid hållbarhetsstrategier. 

 

Dessa studier är gjorda på en internationell samt amerikansk kontext. Denna studie kan 
därmed ge ett kunskapsbidrag till en svensk kontext för att se om resultaten ter sig 
annorlunda. 

2.7 Teorisammanfattning 

Denna studie använder sig av Pecking order teorin för att se om det finns några asymmetriska 

skillnader, vilket skulle innebära att ledningen för företagen i första hand väljer internt kapital 

vid nya investeringar. I tillägg kommer studien att ha en motvikt i form av Trade-off Theory 

of Capital Structure, vilket går ut på att finna en optimal kapitalstruktur för att kunna använda 

sig av en skattesköld. Detta ger en möjlighet att undvika för hög belåning och därmed en 

finansiell stress. Agent teorin och Stewardship teorin kommer även de att tillämpas för att se 

hur företagen agerar gentemot sina ägare. Då fastighetsbranschen hanterar stora summor 

pengar innebär det att Trade-off Theory of Capital Structure skulle vara en användbar teori då 

denna bidrar till en optimal kapitalstruktur. Tidigare studier utgår i huvudsak från Pecking 

order teorin, vilket gör att studien kan fylla en kunskapslucka. 
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Då studien lägger ett fokus på variabler såsom Kvinnlig VD, procentuellt antal kvinnor i 

styrelsen och genomsnittsålder i styrelsen har vi valt att se på teorier kring kvinnligt 

ledarskap. Teorierna förklarar att ledarskap historiskt sett kräver karaktärsdrag som är typiskt 

manliga för att kunna leda, till exempel självsäkerhet, tävlingsinriktad, beslutsam och 

bestämd. Idag läggs ett större fokus på andra delar i ledarskapet såsom deltagande- och 

interpersonella färdigheter då människan är mer i fokus. Genusteorier säger också att kön 

troligtvis har mindre betydelse vid ledarskap, utan att det finns bra, medelmåttiga och dåliga 

sidor hos båda könen. Andra teorier visar även att kvinnor tänker mer moraliskt än män, 

vilket skulle kunna innebära att kvinnor resonerar mer kring en eventuell skuldsättning (ta in 

främmande kapital) än vad män gör. Då tidigare studier och teorier visar resultat som ter sig 

olika är detta ett område som måste utforskas ytterligare, vilket denna studie kan bidra med. 

 

Ålder är också en variabel där teorier säger att yngre personer tar större risker än äldre. 

Tidigare studier gällande ålder och risk bekräftar teorier om att yngre människor tar större 

risker än äldre. En yngre VD kan tänka sig att ta större risker med sin portfölj än vad en äldre 

VD skulle kunna tänka sig göra. Studier visar även att det är lättare att ta svåra finansiella 

beslut i grupp än på individnivå. Varför resultaten ter sig enligt ovan beror på att en individ 

kan gömma sig bakom gruppen om det i slutändan visar sig vara ett dåligt beslut. Hållbarhet 

har i tidigare studier varit ett mått på ekonomisk mognad hos företag. Hållbarhetsarbete tas i 

beaktande vid beslut om företaget ska ta in främmande kapital på kort eller lång sikt. Då det 

varit svårt att finna relevanta studier gällande åldersperspektiv kan denna studie ge ett 

kunskapsbidrag. Vidare ser vi att hållbarhet är ett ämne som diskuterats flitigt och flertalet 

studier finns. Dock har dessa endast behandlat internationell och amerikansk kontext, vilket 

ger denna studie en möjlighet att bidra med kunskap ur en svensk synvinkel. 
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3. Metod  

Nedan presenteras studiens metodval samt hur den praktiska delen i studien är upplagd, vad 
gäller tillvägagångssätt, analys och datainsamling. 

3.1 Metodval 

Då vi har valt att studera och analysera flera variabler i flera olika län har vi valt att utgå från 

just dessa län. Detta skapar ett stratifierat urval vilket vi sedan sammanslår till grupperingar 

Nord och Syd. Nord definieras av Norrbottens län, Västerbottens län samt Jämtlands län. 

Dessa är de tre nordligaste länen vilket ger oss ett bra underlag att analysera. Syd består av 

Stockholms län, Skånes län och Västra Götalands län. Vi har valt dessa då två av dem är 

bland de sydligaste länen. Var och en av dessa tre representerar en av Sveriges tre största 

städer (Stockholm, Malmö och Göteborg), medan tre av de största städerna i Nord (Luleå, 

Umeå och Östersund) faller inom ramen för studiens urval. 

3.2 Tillvägagångsätt 

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor har vi valt att inhämta vår information utifrån 

databasen ”Retriever Business”, då denna databas passar vår studie sett till ämne. Fördelen 

med denna databas är att det finns möjlighet att ta ut listor i Excel på respektive län med 

nyckeltal beräknade direkt från företagens årsredovisningar. Listorna har gallrats efter ett 

antal kriterier. Vi har endast valt företag med december 2017 som senaste årsredovisning, då 

det ger oss en mer jämförbar bild företagen emellan. Vi har valt att ta med de företag som har 

korrekt länskod, så vi ser att företaget är placerat i rätt län för vår studie. Då urvalslistorna 

som skapats även innehåller SNI-koder, vilket är de svenska näringsgrensindelningarna som 

gäller sedan 2008 (SCB 2008). Har vi valt ut de företag som använder SNI-kod 68.201, 

Uthyrning av egna eller arrenderade bostäder, som primär eller sekundär verksamhet. De 

företag som valt denna SNI-kod som tredje verksamhet är inte aktuella för vår studie då de i 

synnerhet hyr ut lokaler de själva ej använder. Det sista kriteriet vi satt upp är att företagen 

ska ha mellan 1 och 249 anställda, då företag med noll anställda inte bedriver den sorts 

verksamhet vi är ute efter att studera och över 249 anställda räknas som stora företag och har 

annorlunda kapitalstrukturer. 
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3.2.1 Urval 

Efter att ha gjort urval efter ovan nämnda kriterier återstår 67 företag i Norrbottens län, 76 

företag i Västerbotten samt 43 företag i Jämtlands län. Detta blir totalt 186 företag, vilket är 

ett lämpligt antal företag att analysera från respektive grupp. Vi har därför valt att göra en 

totalanalys på Nord då detta visar hur det faktiskt ser ut. Efter att ha gjort samma kriterier 

består urvalet i Syd återstår 527 företag i Stockholms län, 382 företag i Skånes samt 615 

företag i Västra Götalands län. Vi har valt ut 62 företag från varje län i Syd för att skapa vårt 

stickprov utifrån vår urvalslista. Informationsinsamlingen gjordes likt Nord för att skapa en 

grund för analys. Dessa företag blev totalt 186 stycken. För att få ett urval från Syd i samma 

storlek som i Nord har vi valt 62 företag från respektive län i Syd, vilket innebär att studiens 

stickprov är 11,8 procent från Stockholms län, 16,2 procent från Skånes län samt 10,1 procent 

från Västra Götalands län från respektive läns urvalsgrupp.  

3.2.2 Variabler och operationalisering 

I studien är det dessa variabler som ligger till underlag för det empiriska materialet samt 

analys som presenteras i senare kapitel, detta för att besvara forskningsfrågorna.  Vidare 

presenteras under denna rubrik även varför valt vi valt variabeln samt hur den har 

operationaliserats.  

 

Soliditet – Då studien behandlar kapitalstrukturer har vi valt att använda oss av soliditet för 

att mäta detta. Detta nyckeltal beskriver hur mycket eget kapital ett företag har i relation till 

det totala kapitalet, vilket i vanliga fall blir ett tal mellan noll och hundra. Denna variabel har 

operationaliserats som en kontinuerlig variabel. 

 

Nord & Syd – Variabeln Nord & Syd är en geografisk variabel. Detta för att tidigare nämnd 

studie behandlade centrum och periferi vilket vi har valt att använda denna variabel. Denna 

variabel har operationaliserats med en dummyvariabel (0 och 1) vilket har applicerats på 

samtliga mätpunkter enligt urval. 

 

Kvinnor i styrelsen – enligt tidigare redovisad teori resonerar kvinnor mer moraliskt. Om 

kvinnor är en majoritet av styrelsen skulle detta kunna innebära att dessa företag är mindre 

skuldsatta. Informationen är inhämtad genom att vi sökt på företaget via databasen Retriever 
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Business och ”Befattningshavare”. Vi har endast räknat på dem som sitter i styrelsen och inte 

suppleanter. Vi har valt att göra detta till en diskret kontinuerlig variabel. 

Antal i styrelsen – om fler personer involveras i beslutsfattandet tenderar riskbenägenheten 

att vara högre än om en ensam person fattar dessa beslut enligt teorier redovisade i tidigare 

avsnitt. Antal personer i styrelsen är inhämtat via databasen Retriever Business och 

”Befattningshavare”. Antal i styrelsen har like Kvinnor i styrelsen är detta en kontinuerlig 

variabel. 

  

Kvinnlig VD – som nämnt ovan är kvinnor mindre riskbenägna än män. Vi vill därför 

analysera om en kvinna som högsta beslutsfattare innebär en högre soliditet och lägre 

skulder. Information är inhämtat via databasen Retriever Business och ”Befattningshavare”. 

Denna variabel är en dummyvariabel vilket är en binär variabel med enbart ja och nej. 

 

Extern VD – som extern VD har du inte ett vinstintresse på samma sätt som en intern VD 

kan ha då denna sitter i styrelsen. Vi vill därför analysera om det finns någon skillnad 

beroende på om du har ett ägarintresse i företaget eller inte. Informationen är inhämtad via 

databasen Retriever Business och ”Befattningshavare”. Extern VD är även den likt kvinnlig 

VD operationaliserats med en binär dummy variabel uppbyggd av ja och nej. 

 

Hållbarhetsredovisning – det finns flertalet företag inom fastighetsbranschen och 

konkurrensen är hård. På senare tid har ord som ”Hållbarhet”, ”Miljö” och ”CSR” blivit 

populära och detta skulle kunna påverka om du lyckas hyra ut en fastighet eller inte. Vi har 

därför valt att analysera om företagen nämns i dessa sammanhang. Vi har sökt på dessa tre 

ord tillsammans med respektive företagsnamn via Google för att se om vi får några träffar. Vi 

har endast kontrollerat om de finns med på första sidan i sökningen. Hållbarhetsarbete har vi 

gjort till samma typ av binära ja och nej dummy variabel. 

 

Genomsnittsålder – en hög utbildning är vanligare bland yngre idag än tidigare generationer 

(SCB 2018). En högre utbildning innebär även en bättre kunskap gällande ekonomiska beslut. 

Vi vill därför analysera om en lägre genomsnittsålder innebär en bättre soliditet. 

Informationen är inhämtad via databasen Retriever Business och ”Befattningshavare”. Vi har 

tagit respektive styrelseledamots ålder och dividerat den totala summan med antalet personer 

i styrelsen för att få ut en genomsnittsålder. Genomsnittsåldern har operationaliserats via en 

kontinuerlig variabel då denna kan innehålla decimaler. 
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Då studien behandlar kapitalstrukturer i fastighetsbranschen har vi valt att jämföra ovan 

nämnda variabler med nyckeltalet Soliditet. För att få fler mått att jämföra företagen emellan 

har vi valt nettoomsättning och antal anställda i företaget. Dessa siffror inhämtas via 

årsredovisningar som laddats ned via databasen Retriever. Vi använder även ovan nämnda 

variabler för att jämföra och analysera dem mot varandra för att se om vi finner några 

signifikanta skillnader som kan vara intressanta för framtida forskning.  

3.3 Statistiska verktyg för analyser 

Då målet med vår studie är att hitta skillnader på kapitalstrukturer utifrån våra variabler som 

består av både dummy variabler och kontinuerliga variabler använder vi hypotestestande 

analyser och korrelationer. För studiens hypestestande analyser används nollhypoteser vilket 

säger att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad, de analyser vi har valt är T-tester 

och Mann-Whitney U. Korrelationstesterna studien använder går ut på att hitta samband 

mellan icke diskreta variabler som studien behandlar. Resultatet från dessa verktyg jämför vi 

sedan med befintliga teorier för att skapa en bättre förståelse över hur resultaten ter sig. 

3.3.1 T-test  

Vid primära tester fann vi att det fanns två normalfördelade variabler (soliditet och 

genomsnittsålder). Dessa variabler har vi valt att analysera med hjälp av t-tester. Det 

specifika t-testet vi använder är independent sample t-test som används för att testa 

medelvärdet på två oberoende grupper mot varandra. Detta görs med ett hypotestest med en 

nollhypotes på att det inte är någon skillnad mellan grupperna utifrån ett signifikansvärde (P-

värde) på 0,05 som bevis på att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna. (Sharp et 

al 2013)   

3.3.2 Mann-Whitney U test  

Då flera av våra variabler är icke normalt fördelade har vi valt att använda Mann-Whitney U 

testet då den inte har några krav på distributionen i variabeln. (Sharpe et al 2013). Mann-

Whitney U testet, även kallat Mann-Whitney test är den icke parametriska motsvarigheten till 

T-test. Det använder dock medianen istället för medelvärdet för att jämföra två oberoende 

grupper. Mann-Whitney U testet sorterar även om variablerna innan den jämför grupperna 
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vilket är varför testet inte kräver normalfördelning. Även här använder vi signifikansvärdet 

0.05 för att se att det finns en signifikant skillnad. (Pallant 2013)   

3.3.3 Korrelation 

Vi har valt att använda korrelationstest på våra icke diskreta variabler som används för att 

mäta riktning och styrka på linjära samband. Riktningen och styrkan på samband presenteras 

i ett tal mellan -1 och +1 där (+/-) är riktningen på korrelationen och numret presenterar 

styrkan där 1 är en perfekt korrelation. (Pallant 2013)   

 

Vi kan använda två versioner av korrelationer. Pearson korrelation används för att mäta 

kontinuerliga variabler mot varandra. Spearmans rangordningskorrelation används även den 

för att mäta kontinuerliga variabler men även ordinala variabler. (Ibid 2013)   

3.4 Validitet och reliabilitet  

All forskning strävar efter att presentera trovärdiga och tillförlitliga resultat. Resultaten som 

presenteras måste uppfattas rimliga för den som läser studien (Marriam 1988). Begreppen 

validitet och reliabilitet härstammar från ett positivistiskt paradigm. En rapports validitet 

bygger på inre och yttre validitet, där inre validitet tar upp frågan om resultatet stämmer 

överens med verkligheten och bedöms av forskarens erfarenheter. Yttre validitet syftar till att 

mäta i vilken utsträckning det går att dra analogier från resultaten och tillämpa dem på andra 

situationer och grupper. Reliabilitet förklarar i vilken utsträckning en studie kan upprepas och 

få liknande resultat om en annan forskare skulle göra om studien (Ibid).  

 

I vår studie ser vi att inre validitet kan ifrågasättas då våra egna teorier och spekulationer kan 

avvika från tidigare studier och även från resultatet. Detta är en del av hypotesprövningen om 

hypotesen ska accepteras eller förkastas. Yttre validitet i vår studie går med all säkerhet att 

tillämpa på branscher som liknar fastighetsbranschen som vår studie är gjord på. 

Reliabiliteten i vår studie ser vi som god då vi för vår urvalsgrupp Nord gjort en totalanalys, 

vilket innebär att vi visar hur verkligheten ser ut, och en annan forskare skulle få samma 

resultat. Vår urvalsgrupp Syd består av 186 företag i fastighetsbranschen i Stockholms län, 

Skånes län och Västra Götalands län. Vi har ett stickprov på 186 av 1524 företag (12,2 

procent), vilket vi bedömer är stort nog för att representera dessa tre län. Vi bedömer därför 
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att reliabiliteten är god och att om studien skulle göras om i samma tappning skulle det 

innebära ett liknande resultat. 

 

Vi har i efterhand uppmärksammat att vissa val vi gjort kan innebära eventuella felkällor i 

resultatet. När variabler valdes hade vi ett fokus på Kvinnlig VD, vilket var en 

dummyvariabel (Ja eller Nej). Detta innebär att företag som har en manlig VD eller saknar 

VD ligger i samma pott. I efterhand skulle vi ha haft en variabel för manligt VD och en för de 

företag som saknar VD. 

 

Vi hade även haft nytta av att ha flera variabler för att få ett mer generalerbart resultat. Ett 

exempel på en variabel skulle kunna vara ålder på VD då de strategiska val en VD gör kan ha 

stor inverkan. Ytterligare en variabel som vi i efterhand hade velat se är ålder på företaget, då 

detta kan ha en påverkan på den nuvarande kapitalstrukturen och att det enligt den 

feministiska teorin om moraliskt tänkande skulle kunna påverka densamma. Detta eftersom 

män uteslöt kvinnlig teori fram till 1970-talet, och att företag startade innan eller runt denna 

tid har en annorlunda företagskultur än företag som startas idag. 

 

Studiens analys försvåras då vi har företag i urvalet i ett flertal storlekar. Vi borde ha förhållit 

oss till en specifik storlek istället för allt från mikroföretag till medelstora företag. Detta 

visade sig vara ett problem då resultaten blir svårare att analysera mellan företagen. En 

alternativ lösning hade kunnat vara en dummyvariabel för storlek på företaget, vilket hade 

underlättat våra bivariata tester. 

 

För att få mer jämförbara analyser skulle vi i efterhand ha valt län i Syd som var jämnstora 

med de län vi valt i Nord för att se om det fanns skillnader i län med liknande förutsättningar 

istället för de tre län i Syd med Sveriges tre största städer. Vi kunde även ha gjort ett Chi 

Square-Test för framtida forskning och få mer förståelse för hur relationer mellan variabler 

ter sig. 

3.5 Etiska aspekter 

De fyra krav som ska vara uppfyllda vid de etiska aspekterna är öppenhetskravet, 

självbestämmandekravet, konfidentialitetskravet och autonomikravet. Dessa krav rör i första 

hand kvalitativa studier då forskaren intervjuar en respondent. 
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För oss är dessa krav inte aktuellt då vi tagit sekundärdata från databaser som är offentliga, 

och finns därmed att tillgå för allmänheten. Vi har inte uppmärksammat något oetiskt i den 

data vi inhämtat från databaser och årsredovisningar. 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras det empiriska resultatet. Resultat presenteras i två större delar. 

Första delen vilket är ‘4.1 Deskriptiva analyser’ behandlar den deskriptiva delen av de 

univariata variablerna som ingår i studien. I andra delen ‘4.2 sambands analyser’ behandlar 

studiens samband mellan variablerna, uppdelat i underrubriker efter studiens 

forskningsfrågor.  

4.1 Deskriptiva analyser 

I denna del presenteras den deskriptiva statistiken. Tabellerna innehåller variablerna Soliditet, 

Antal i styrelsen, procent kvinnor i styrelsen och genomsnittsålder. Detta följs av studiens 

dummyvariabler Nord & Syd, Kvinnlig VD, Extern VD och Hållbarhet. Då dessa variabler 

enbart har ja och nej kommer detta enbart visas i frekvenser.  

 

 
Soliditet 

Procent 
Kvinnor i 
styrelsen 

Genomsnittsålder 
Antal 

anställda 
Omsättning 

Antal i 
styrelsen 

N 372 372 372 372 372 372 
Medelvärde 32,31 0,1867 54,3066 19,77 127533,07 3,06 

Median 23,9 0 55 3 8051,5 2 
Standardavvikelse 26,597 0,27779 10,65794 40,983 1044965,7 2,414 

Skevhet 0,888 1,55 -0,229 3,757 18,643 0,996 
Kurtosis 0,348 1,672 -0,018 15,998 355,122 -0,059 

Variationsområde 
(Range) 

159 1 63 298 19997700 10 

Tabell 1 – Deskriptiv data utifrån empiriskt underlag. 

Samtliga variabler har 372 mätpunkter som beskrivs av N i tabellen och studien har inga 

saknade mätpunkter på grund av studiens urval.  
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Figur 1- Histogram soliditet utifrån empiriskt underlag 

Soliditetsvariabeln är studiens beroendevariabel och har ett medelvärde på 32,31 procent 

andel eget kapital samt har en standardavvikelse på 26,597. Denna variabel har en väldig stor 

spridning med ett variationsområde (range) på 159, vilket är väldigt mycket särskilt med 

tanke på att soliditet vanligtvis ligger mellan 0 och 100. Detta beror troligtvis på att vi har 

outliers med stor förlust tidigare år vilket drar ner det egna kapitalet. Skevheten och kurtosis 

tyder på att fördelningen på variabeln inte är helt normalfördelad men tillräckligt för att 

genomföra studiens analys.  

 
Figur 2 - Histogram Procent kvinnor i styrelsen utifrån empiriskt underlag 

Medelvärdet av variabeln Procent kvinnor i styrelsen är inte särskilt intressant då majoriteten 

av företagen i studiens urval saknar kvinnor i sina styrelser. Detta presenteras bäst genom att 

se på medianen vilket ligger på 0. Även skevheten visas denna snedvridning då värdet ligget 
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på 1,55, vilket är varför variabeln behandlas som en icke normalfördelad variabel. 

Diagrammet har en stor skevhet, vilket beror på att majoriteten av företagen är mycket små. 

 
Figur 3- Histogram Genomsnittsålder utifrån empiriskt underlag 

Ser vi på variabeln genomsnittsålders medelvärde ligger medelvärdet på 54,3 med en 

standardavvikelse på 10,66. Vi har ett variationsområde (Range) på 63 år med ett lägsta värde 

på 23 år och högsta värde på 86 år. Ser vi på skevhet och på histogrammet är denna variabel 

studiens mest normalfördelade.  

 
Figur 4- Histogram Omsättning i styrelsen utifrån empiriskt underlag 

Studiens företag har ett medelvärde på 127 533 070 kr i omsättning men har också en 

standardavvikelse på 1 044 965 695 kr vilket tillsammans med skevheten visar den sneda 
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fördelningen på variabeln. Även detta diagram visar en skevhet då majoriteten av företagen är 

små. 

 
Figur 5 - Histogram Antal i styrelsen utifrån empiriskt underlag 

I variabeln Antal i styrelsen har studiens population ett medelvärde 3,06 personer med en 

standardavvikelse på 2,414. Variabelns variationsområde (Range) ligger mellan 1 till 11.  

Med variabeln Antal i styrelsen ligger medelvärdet väldigt lågt vilket stämmer med 

skevheten. 

 

Analyseras variablerna helt grafiskt via histogrammen visar variablerna procent kvinnor i 

styrelsen, antal anställda, omsättning samt antal i styrelsen, har alla en mycket snedvriden 

fördelning. Medan soliditet och genomsnittsålder har en förhållandevis bra normalfördelning.  

 

 N Procent N Procent N Procent 

   Syd Nord 
Nord & Syd 372 100,0% 186 50,0 186 50,0 

   Nej Ja 
KvinnligVD 372 100,0% 335 90,1 37 9,9 

ExternVD 372 100,0% 271 72,8 101 27,2 

Hållbarhetsarbete 372 100,0% 323 86,8 49 13,2 

Tabell 2 – Tabell dummyvariabler utifrån empiriskt underlag. 

I studiens dummyvariabler presenteras först studiens urval, vilket är 186 företag från Nord 

som är en totalanalys, samt 186 företag från Syd vilket är studiens stickprov. Utöver detta 

presenteras även dummyvariablerna Kvinnlig VD, Extern VD och om företagen har något 
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hållbarhetsarbete redovisat. I studiens urval har väldigt få en kvinnlig VD och 

hållbarhetsarbete medan cirka en tredjedel av företagen har en extern VD. 

4.2 Sambandsanalyser  

I detta kapitel presenteras sambandsanalyser uppdelat i fyra kategorier för att det ska vara 

lättare att följa. Dessa kategorier visar resultaten med hjälp av våra statistiska verktyg samt 

analyser i löpande följd. De empiriska resultaten som presenteras är utifrån variablernas 

fördelning vilket gör att det redovisas T-test, när variabeln är normalfördelad. Mann-Whitney 

U test där variabeln ej är normalfördelad samt korrelation när det är två kontinuerliga 

variabler som presenteras. 

4.2.1 Nord och Syd som motsvarighet till Centrum och periferi 

Denna del presenterar variablerna med uppdelningen på Nord och Syd för att besvara 

studiens forskningsfråga 1, hur det skiljer sig mellan centrum kontra periferin gällande 

kapitalstrukturer.  

 

Soliditet - Nord & Syd 

 
N Medelvärde Standardavvikelse 

Nej 186 31,94 26,388 

Ja 186 32,68 26,872 

T-test Signifikans 0,788 

 Medelvärdes skillnad -0,744 
Tabell 3 – Tabell T-test för Soliditet & Nord & Syd utifrån empiriskt underlag. 

Tabellen visar ingen signifikant skillnad i soliditet beroende på Nord och Syd. Detta tyder på 

att Sverige kan ses som ett homogent land och att skillnaderna mellan Nord och Syd inte är 

märkbara. 

 
Procent kvinnor i styrelsen - Nord & Syd 

 
N Median 

Medelvärdes 
Rank 

Summa 
av Rank 

Syd 186 0,1429 201,88 37549,5 
Nord 186 0 171,12 31828,5 

Mann-Whitney U 14437,5  
  

Signifikans 0,002  
  

Tabell 4– Tabell Mann-Whitney U Test för Procent kvinnor i styrelsen för Nord & Syd utifrån empiriskt underlag. 
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I testet ovan finns en signifikant skillnad på procentuellt antal kvinnor i styrelsen mellan 

Nord och Syd. Skillnaden är däremot endast 17 procent i Nord och 20 procent i Syd, vilket 

ger oss 3 procent. Vi finner inte några teorier som styrker våra spekulationer, men bedömer 

att det möjligtvis finns fler välutbildade kvinnor i Syd jämfört med Nord då Syd har fler 

etablerade lärosäten. 

 

Antal anställda - Nord & Syd 

 N Median 
Medelvärdes 

Rank 
Summa 
av Rank 

Syd 186 12 233,9 43506 

Nord 186 8,61 139,1 25872 

Mann-Whitney U 8481  
  

Signifikans 0,000  
  

Tabell 5 – Tabell Mann-Whitney U Test för Antal anställda för Nord & Syd utifrån empiriskt underlag. 

Ovan finns ytterligare en stark signifikant skillnad mellan antalet anställda i företagen 

beroende på geografiskt område. I genomsnitt har företagen i Syd 31 anställda jämför med 

Nord som redovisar cirka 9 anställda. Detta resultat är också självklart i våra ögon då 

företagen i Syd är större överlag och att företagen i Nord i studien är mestadels mikroföretag. 

 

Omsättning - Nord & Syd 

 N Median 
Medelvärdes 

Rank 
Summa 
av Rank 

Syd 186 67432,5 234,01 43526,5 

Nord 186 6984,906 138,99 25851,5 

Mann-Whitney U 8460,5  
  

Signifikans 0,000  
  

Tabell 6 – Tabell Mann-Whitney U Test för Omsättning för Nord & Syd utifrån empiriskt underlag. 

Här finns en statistisk signifikant skillnad mellan nettoomsättning i Nord och Syd. Syd har en 

medianomsättning som är cirka 10 gånger större än Nord. Detta beror troligtvis på att Syd har 

större företag överlag än Nord. Då studien gör en totalanalys på Nord har alla de 

mikroföretag där det är en ensam ägare med liten verksamhet behandlats. Resultatet bedöms 

som självklart då fastighetsbranschen är dyrare i Syd. 
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Antal i styrelsen - Nord & Syd 

 N Median 
Medelvärdes 

Rank 
Summa 
av Rank 

Syd 186 3 211,49 39337,5 

Nord 186 1 161,51 30040,5 

Mann-Whitney U 12649,5  
  

Signifikans 0,000  
  

Tabell 7– Tabell Mann-Whitney U Test för Antal i styrelsen för Nord & Syd utifrån empiriskt underlag. 

Tabellen ovan visar att det finns en signifikant skillnad mellan antal personer i styrelsen i 

Nord (1 person) och Syd (3 personer). Vi spekulerar i att detta kan bero på att det finns ett 

större urval av människor att välja in i en styrelse i Syd än Nord, vilket gör det självklart att 

Syd redovisar fler personer i styrelsen. 

 

Genomsnittsålder - Nord & Syd 

 
N Medelvärde Standardavvikelse 

Nej 186 55,61 9,535 

Ja 186 53,01 11,553 

T-test Signifikans 0,018 

 Medelvärdes skillnad 2,601 
Tabell 8 – Tabell T-test för Genomsnittsålder för Nord & Syd utifrån empiriskt underlag. 

Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan genomsnittsålder och geografiskt 

område. Genomsnittsålder på styrelser i Nord är 53 år och i Syd 56 år. Vad detta beror på är 

oklart, men resultatet överraskar då hypotesen var att yngre personer väljer att bosätta sig i 

universitetsstäder, vilket det finns fler av i Syd än Nord. 

 

Studien analyserar ytterligare variabler men fördelat på Nord och Syd då detta är intressant 

utifrån studiens forskningsfrågor. Dessa tester har delats upp i Nord och Syd och analyseras 

mot variabeln soliditet, och därefter mot respektive dummyvariabel (kvinnlig VD, extern VD 

samt hållbarhetsarbete).  
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Soliditet på extern VD utifrån Nord & Syd 

 Syd Nord 

 
N Medelvärde Standardavvikelse N Medelvärde Standardavvikelse 

Nej 117 38,83 28,948 154 33,50 28,202 

Ja 69 20,26 15,642 32 28,78 19,100 

T-test Signifikans 0,000 Signifikans 0,367 

 Medelvärdes skillnad 18,572 
Medelvärdes 

skillnad 4,721 
Tabell 9 – Tabell T-test för Soliditet på extern VD uppdelat Nord & Syd utifrån empiriskt underlag. 

Soliditet på hållbarhet utifrån Nord & Syd 

 Syd Nord 

 
N Medelvärde Standardavvikelse N Medelvärde Standardavvikelse 

Nej 147 34,24 27,284 176 32,79 27,280 

Ja 39 23,29 20,799 10 30,88 19,191 

T-test Signifikans 0,021 Signifikans 0,772 

 Medelvärdes skillnad 10,949 Medelvärdes skillnad 1,906 
Tabell 10 – Tabell T-test för Soliditet på hållbarhet uppdelat Nord & Syd utifrån empiriskt underlag. 

Utifrån dessa analyser finner studien endast två statistiskt signifikanta skillnader mellan Nord 

och Syd där företaget har extern VD och hållbarhet. Vidare finns endast en signifikant 

skillnad mot variabeln extern VD i Syd, men inte i Nord. Utifrån variabeln hållbarhetsarbete 

synliggörs en signifikant skillnad i Syd men inte i Nord. Detta redovisas i tabell ovan.  

 

Korrelation mellan Soliditet och antal i styrelsen 
utifrån Nord & Syd 

 Syd Nord 
Korrelation -0,279 -0,036 
Signifikans 0,000 0,621 

Tabell 11 – Tabell T-test för Soliditet på hållbarhet uppdelat nord & syd utifrån empiriskt underlag. 

Här finns även en signifikant korrelation som endast finns i Syd, där soliditet och antal i 

styrelsen korrelerar. Värdet på korrelationen är -0,279, vilket är en starkare korrelation än 

Nord och Syd hade tillsammans vilket var -0,269.  

4.2.2 Genusperspektiv på VD och styrelser 

Genusperspektiv är något som studien inledningsvis beskrev som ett aktuellt ämne. Detta 

kommer att behandlas genom uppdelning av variabler utifrån om företagen har en kvinnlig 

VD eller ej. Under denna rubrik redovisas empiriskt stöd och analys inför forskningsfråga 2, 

vilken påverkan har genus på kapitalstruktur? 
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Soliditet - Kvinnlig VD 

 
N Medelvärde Standardavvikelse 

Nej 335 33,1 26,97 

Ja 37 25,21 22,01 

T-test Signifikans 0,049 

 Medelvärdes skillnad 7,892 
Tabell 12 – Tabell T-test för Soliditet för kvinnlig VD utifrån empiriskt underlag. 

Tabellen ovan visar att det finns en signifikant skillnad i Soliditet beroende på om företaget 

har en kvinnlig VD eller ej. Företag med kvinnlig VD har ett genomsnittligt soliditetsmått på 

25, medan företag med manlig VD eller utan VD har en soliditet på 33. Detta går emot 

redovisade teorier om att kvinnliga ledare tar lägre risker än manliga ledare. Skillnaden kan 

dock bero på att urvalet har gett studien få företag med kvinnlig VD vilket kan innebära att 

urvalet inte är representativt i denna analys. Även om standardavvikelsen räknas med är 

skillnaden fortsatt statistiskt signifikant. 

 
Procent kvinnor i styrelsen - Kvinnlig VD 

 N Median Medelvärdes 
Rank 

Summa 
av Rank 

Nej 335 0 176,25 59044 
Ja 37 0,4286 279,3 10334 

Mann-Whitney U 2764  
  

Signifikans 0,00  
  

Tabell 13– Tabell Mann-Whitney U Test för Procent kvinnor i styrelsen för Kvinnlig VD utifrån empiriskt underlag. 

Testet visar en statistisk signifikant skillnad mellan kvinnlig VD och procentuellt antal 

kvinnor i styrelsen. Här syns det att om företaget har en kvinnlig VD är det i genomsnitt fler 

kvinnor i styrelsen. Varför resultatet ter sig enligt ovan har troligtvis flera orsaker. Det kan 

vara en slump och att det faktiskt är den som är bäst lämpad som är VD. 

 

Procent kvinnor i styrelsen - Extern VD 

 N Median 
Medelvärdes 

Rank 
Summa 
av Rank 

Nej 271 0 163,34 44265,5 
Ja 101 0,25 248,64 25112,5 

Mann-Whitney U 7409,5  
  

Signifikans 0,00  
  

Tabell 14 – Tabell Mann-Whitney U Test för Procent kvinnor i styrelsen för Extern VD utifrån empiriskt underlag 

Här ovan finns en signifikant skillnad mellan företag med extern VD och procentuellt antal 

kvinnor i styrelsen. Orsaken till detta kan vi endast spekulera om. Vi tror detta kan bero på att 
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de företag med extern VD har en nettoomsättning som är cirka 14 gånger större än de med 

intern VD. Dessa företag har en större styrelse överlag enligt våra siffror vilket innebär att 

fler kvinnor valts in i styrelsen.                                                                    

 

Procent kvinnor i styrelsen - Hållbarhetsarbete 

 
N Median 

Medelvärdes 
Rank 

Summa 
av Rank 

Nej 323 0 176,62 57048,5 
Ja 49 0,19795 251,62 12329,5 

Mann-Whitney U 4722,5  
  

Signifikans 0,00  
  

Tabell 15– Tabell Mann-Whitney U Test för Procent kvinnor i styrelsen för Hållbarhetsarbete utifrån empiriskt underlag. 

Vid test mellan hållbarhetsarbete enligt studiens klassifikation och procentuellt antal kvinnor 

i styrelsen finns en signifikant skillnad. Vi tror att detta kan bero på att många ser hållbarhet 

som en riskfråga för framtida generationer, vilket är något kvinnor tar i beaktning i större 

utsträckning än män enligt studiens teorier. 

 

Antal anställda - Kvinnlig VD 

 N Median 
Medelvärdes 

Rank 
Summa 
av Rank 

Nej 335 3 180,88 60594 

Ja 37 15 237,41 8784 

Mann-Whitney U 4314  
  

Signifikans 0,002  
  

Tabell 16 – Tabell Mann-Whitney Test för Antal anställda för Kvinnlig VD utifrån empiriskt underlag. 

I ovan tabell redovisas en signifikant skillnad mellan kvinnlig VD och antalet anställda i 

företaget. En kvinnlig VD har i genomsnitt 27 anställda, medan företag med manlig VD eller 

ingen VD alls redovisar 19 anställda i genomsnitt. Varför resultatet ter sig så finner studien 

ingen bra förklaring till. Vi spekulerar i att det kan bero på att de företag som saknar VD är 

mikroföretag och har därmed färre anställda än genomsnittet. 

 

Omsättning – Kvinnlig VD 

 N Median 
Medelvärdes 

Rank 
Summa 
av Rank 

Nej 335 5940 179,8 60232,5 

Ja 37 65949 247,18 9145,5 

Mann-Whitney U 3952,5  
  

Signifikans 0,000  
  

Tabell 17 – Tabell Mann-Whitney U Test för Omsättning för Kvinnlig VD utifrån empiriskt underlag. 
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Här finner studien en signifikant skillnad mellan omsättning och kvinnlig VD. Median-

omsättningen i ett företag med kvinnlig VD är cirka 11 gånger större än ett företag med 

manlig VD eller ett företag som saknar VD. Den stora skillnaden tror vi beror på att 

medianen i de företag som inte har kvinnlig VD dras ner av mikroföretag med låg 

omsättning. 

 

Antal i styrelsen - Kvinnlig VD 

 N Median 
Medelvärdes 

Rank 
Summa 
av Rank 

Nej 335 2 179,67 60188,5 

Ja 37 5 248,36 9189,5 

Mann-Whitney U 3908,5  
  

Signifikans 0,000  
  

Tabell 18 – Tabell Mann-Whitney U Test för Antal i styrelsen för Kvinnlig VD utifrån empiriskt underlag. 

I tabellen ovan synliggörs en signifikant skillnad mellan antal personer i styrelsen och 

kvinnlig VD. I genomsnitt finner studien att en kvinnlig VD har 4 personer i sin styrelse 

jämfört med 3 personer som en manlig VD eller företag som saknar VD har i genomsnitt. 

Detta kan styrka den teori om att kvinnor vill involvera fler i beslutsfattande som diskuterats i 

tidigare teorigenomgång. 

 

Procent kvinnor i styrelsen - Antal i styrelsen 
Korrelation 0,497 
Signifikans 0,00 

N 372 
Tabell 19 – Tabell korrelation för Procent kvinnor i styrelsen & Antal i styrelsen utifrån empiriskt underlag. 

Ovan tabell visar att det finns en korrelation mellan procentuella antalet kvinnor i styrelsen 

och antalet personer i dessa. Resultatet ses som självklart då chansen att en kvinna blir invald 

i styrelsen ökar i takt med att antalet styrelseledamöter också ökar. 

4.2.3 Ålder och dess påverkan på styrelsens risktagande 

I detta kapitel presenteras empiriskt material samt analyser som behandlar variabeln 

genomsnittsålder på styrelsen. Vilket ger underlag inför forskningsfråga 3, vilken påverkan 

har styrelsens ålder på kapitalstruktur. 
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Genomsnittsålder - Extern VD 

 
N Medelvärde Standardavvikelse 

Nej 271 52,61 11,368 

Ja 101 58,87 6,605 

T-test Signifikans 0,000 

 Medelvärdes skillnad -6,262 
Tabell 20 - Tabell T-test för Genomsnittsålder för Extern VD utifrån empiriskt underlag. 

Här finns en stark signifikant skillnad på genomsnittsålder och om företaget har en extern 

VD. Företag som har en extern VD har en genomsnittsålder på 59 år, medan företag som har 

intern VD eller ingen VD alls har en genomsnittsålder på 53 år. Varför skillnaden ter sig har 

studien ingen förklaring till, men det skulle kunna bero på att en äldre styrelse vill outsourca 

ansvaret på extern part och inte ha ansvaret själv. 

 

Genomsnittsålder - Hållbarhetsarbete 

 
N Medelvärde Standardavvikelse 

Nej 323 53,84 11,101 

Ja 49 57,42 6,321 

T-test Signifikans 0,001 

 Medelvärdes skillnad -3,580 
Tabell 21 - Tabell T-test för Genomsnittsålder för hållbarhetsarbete utifrån empiriskt underlag. 

Ovan tabell visar en statistisk signifikant skillnad mellan företag med redovisat 

hållbarhetsarbete enligt studiens klassificering och genomsnittsålder. De företag som 

redovisat hållbarhetsarbete har en genomsnittlig ålder på 57 år, medan de som inte redovisat 

detta har en genomsnittsålder på 54 år. Detta talar emot studiens hypotes om att yngre 

styrelser besitter mer kunskap om hållbarhet och varför resultatet ter sig enligt ovan är svårt 

att svara på. 

 

Genomsnittsålder - Kvinnlig VD 

 N Medelvärde Standardavvikelse 

Nej 335 54,05 10,829 

Ja 37 56,65 8,740 

T-test Signifikans 0,159 

 Medelvärdes skillnad -2,601 
Tabell 22 - Tabell T-test för Genomsnittsålder för kvinnlig VD utifrån empiriskt underlag. 
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Resultatet visar ingen signifikant skillnad på genomsnittsålder och kvinnlig VD. Det innebär 

att genomsnittsålder på styrelsen är oberoende av om företaget har en manlig eller kvinnlig 

VD. 

 

Procent kvinnor i styrelsen - Genomsnittsålder 
Korrelation 0,164 
Signifikans 0,001 

N 372 
Tabell 23 – Tabell korrelation för Procent kvinnor i styrelsen & Genomsnittsålder utifrån empiriskt underlag. 

Tabellen ovan visar att det finns en korrelation mellan det procentuella antalet kvinnor i 

styrelsen och styrelsens medelålder. Att den genomsnittliga åldern på styrelsen ökar ju större 

del kvinnor styrelsen består av överraskar oss, då den yngre generationen tar 

jämställdhetsfrågor på större allvar än tidigare generationer. Detta resultat kan bero på flera 

faktorer som exempel att äldre män, framförallt i Nord, har en äldre kvinna med i sin styrelse 

(ex. fru). 

 

Genomsnittsålder - Antal i styrelsen 
Korrelation 0,244 
Signifikans 0,00 

N 372 
Tabell 24 – Tabell korrelation för genomsnittsålder & antal i styrelsen utifrån empiriskt underlag. 

Genomsnittsålder har en korrelation med antalet personer i styrelsen. Detta kan bero på att 

majoriteten av styrelseledamöterna är äldre, och därmed minskar inte genomsnittsåldern så 

markant när en yngre ledamot väljs in. 

 

Genomsnittsålder - Soliditet 
Korrelation -0,077 
Signifikans 0,139 

N 372 
Tabell 25 - – Tabell korrelation för genomsnittsålder & Soliditet utifrån empiriskt underlag. 

På tabellen ovan presenteras korrelationen mellan variablerna Genomsnittsålder och soliditet 

för vilket saknar en signifikant korrelation mellan variablerna. Detta medför att ingen 

ytterligare analys kvävs. 
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4.2.4 Externt ledarskap i form av VD 

Med extern VD undersöks företagens variablers påverkan av att ha externt ledarskap. Detta 

undersöks genom att variablerna delas upp utifrån om de har extern vd eller inte. Detta för att 

besvara på forskningsfråga 4 som behandlar just externt ledarskap.  

 

Soliditet - Extern VD 

 
N Medelvärde Standardavvikelse 

Nej 271 35,80 28,60 

Ja 101 22,96 17,19 

T-test Signifikans 0,000 

 Medelvärdes skillnad 12,842 
Tabell 26 – Tabell T-test för Soliditet för Extern VD utifrån empiriskt underlag. 

Tabellen visar signifikant skillnad på soliditet och om företaget har en extern VD. Företag 

med en extern VD uppvisar en soliditet på 23 medan företag med intern VD eller ingen VD 

har en soliditet på 36. Detta ligger i linje med vår hypotes då en extern VD ser till 

intressenterna medan en intern VD ser till företaget (Stewardship teorin och Agency teorin).  

 

Antal anställda - Extern VD 

 N Median 
Medelvärdes 

Rank 
Summa 
av Rank 

Nej 271 2 150,45 40773 

Ja 101 26 283,22 28605 

Mann-Whitney U 3917  
  

Signifikans 0,000  
  

Tabell 27 – Tabell Mann-Whitney U Test för Antal anställda för Extern VD utifrån empiriskt underlag. 

Studien visar att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna av företag som har extern 

VD jämfört med de företag som saknar eller har en intern VD. De företag som har extern VD 

har 5 gånger så många anställda som företag utan VD eller har en intern VD.  

 

Omsättning - Extern VD 

 N Median 
Medelvärdes 

Rank 
Summa 
av Rank 

Nej 271 2923 148,24 40172 

Ja 101 108861 289,17 29206 

Mann-Whitney U 3316  
  

Signifikans 0,000  
  

Tabell 28 – Tabell Mann-Whitney U Test för Omsättning för Extern VD utifrån empiriskt underlag. 
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Tabellen ovan visar en stark signifikant skillnad mellan nettoomsättning och extern VD. 

Företag som redovisar att de har en extern VD har en nettoomsättning som är cirka 37 gånger 

större än de som har intern VD eller saknar VD. Vi tror detta beror på att större företag hyr in 

eller anställer en extern VD i större utsträckning än mindre företag och låg omsättning. 

Företag som saknar VD har enligt studiens resultat en låg omsättning vilket gör att ägaren 

själv är ensam i styrelsen och därmed krävs ingen VD. 

 

Antal i styrelsen - Extern VD 

 N Median 
Medelvärdes 

Rank 
Summa 
av Rank 

Nej 271 1 142,64 38655,5 

Ja 101 5 304,18 30722,5 

Mann-Whitney U 1799,5  
  

Signifikans 0,000  
  

Tabell 29– Tabell Mann-Whitney Test för Antal i styrelsen för Extern VD utifrån empiriskt underlag. 

Här finns det en stark signifikant skillnad då studien jämför antal personer i styrelsen om 

företaget har extern VD gentemot intern VD eller ingen VD alls. Företag med extern VD har 

i genomsnitt en styrelse bestående av 6 personer, medan företag med intern VD eller där VD 

saknas har ett genomsnitt på 2 personer i styrelsen. Dessa siffror kan vara lite missvisande då 

företag som inte har någon VD oftast är företag där ägaren själv är ensam styrelseledamot 

och drar därmed ner genomsnittet. Vi tror däremot att en del av skillnaden ligger i att större 

företag har en extern VD i större uträckning än mindre företag och att större företag i 

genomsnitt har en större styrelse enligt de analyser studien redovisat tidigare gällande dessa 

variabler. 

4.2.5 Antal personer i styrelsen och dess påverkan på kapitalstrukturen 

Variabeln antal i styrelsen tas upp i korrelation med andra variabler i denna studie, vilket gör 

att antalet analyser under denna rubrik minskar till endast en. Övriga korrelationer och T-

tester finns under övriga rubriker. Detta för att kunna besvara forskningsfråga 5 hur antal 

personer i styrelsen kan påverka företagetskapitalstruktur. 

 

Korrelation mellan Soliditet och 
antal i styrelsen 

Korrelation -0,159 
Signifikans 0,02 

Tabell 30- Korrelationstabell på soliditet och antal i styrelsen utifrån empiriskt underlag. 
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Tabellen ovan visar att det finns en signifikant skillnad mellan soliditet och antal personer i 

styrelsen. En styrelse med fler personer innebär en låg soliditet i jämförelse med en styrelse 

med färre personer. 

4.2.5 Hållbarhetsarbete samband med företagens förändringar 

Under denna rubrik presenteras studiens variabler som har ett samband med 

hållbarhetsarbete. Denna rubrik presenterar det empiriska underlagaget och analys för att 

besvara forskningsfråga 6, vilken påverkan hållbarhetsarbete har på kapitalstrukturer. 

Soliditet - Hållbarhetsarbete 

 
N Medelvärde Standardavvikelse 

Nej 323 33,45 27,25 

Ja 49 24,84 20,52 

T-test Signifikans 0,011 

 Medelvärdes skillnad 8,609 
Tabell 31 – Tabell T-test för Soliditet för Hållbarhetsarbete utifrån empiriskt underlag. 

Soliditet och redovisning av hållbarhetsarbete är signifikant olika. Vad detta beror på kan vi 

endast spekulera kring. En tanke är att det kan bero på att hållbarhet är ett relativt nytt 

begrepp inom företag. Detta kan i sin tur innebära att de som arbetar med hållbarhet är 

därmed nyexaminerade och har då kunskap om en effektiv kapitalstruktur, vilket leder till 

mer främmande kapital och en lägre soliditet. 

 

Antal anställda - Hållbarhetsarbete 

 
N Median 

Medelvärdes 
Rank 

Summa 
av Rank 

Nej 323 2 168,91 54558 

Ja 49 33 302,45 14820 

Mann-Whitney U 2232  
  

Signifikans 0,000  
  

Tabell 32 – Tabell Mann-Whitney U Test för Antal anställda för Hållbarhetsarbete utifrån empiriskt underlag. 

Studien finner en stark signifikant skillnad på hållbarhetsarbete och antal anställda i ett 
företag. De företag som redovisar ett hållbarhetsarbete har i genomsnitt 52 anställda jämfört 
med 15 anställda hos de som inte redovisar detta. Resultatet ses som självklart då större 
företag har andra förutsättningar att arbeta med hållbarhet och miljö än mindre företag.  
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Omsättning - Hållbarhetsarbete 

  
N Median 

Medelvärdes 
Rank 

Summa 
av Rank 

Nej 323 4515 167,44 54084 

Ja 49 182925 312,12 15294 

Mann-Whitney U 1758       

Signifikans 0,000       
Tabell 33 – Tabell Mann-Whitney U Test för Omsättning för Hållbarhetsarbete utifrån empiriskt underlag. 

Tabellen visar en signifikant skillnad mellan omsättning och hållbarhetsarbete. De företag 

som redovisar ett hållbarhetsarbete har en medianomsättning som är cirka 40 gånger så hög 

som företag som inte redovisar detta. Vi ser det som ett självklart resultat då företag med hög 

omsättning blir granskade mer än mikroföretag och därmed är hållbarhet och miljö en viktig 

del av deras verksamhet. 

 

Antal i styrelsen - Hållbarhetsarbete 

 
N Median 

Medelvärdes 
Rank 

Summa 
av Rank 

Nej 323 2 169,38 54710,5 

Ja 49 6 299,34 14667,5 

Mann-Whitney U 2384,5  
  

Signifikans 0,000  
  

Tabell 34– Tabell Mann-Whitney Test för Antal i styrelsen för Hållbarhetsarbete utifrån empiriskt underlag. 

Resultatet visar en signifikant skillnad på företagen som har hållbarhetsarbete enligt studiens 

klassifikation och antal personer i styrelsen. Vi tror att resultatet ter sig enligt tabellen ovan 

då en större styrelse ger möjlighet till att sprida arbetsuppgifter och därmed kan en person 

fokusera på endast hållbarhet och miljö. Vi tror även att detta beror på att studiens totalanalys 

i Nord har gett oss många företag där det är en ensam person i styrelsen och dessa företag har 

inte något hållbarhetsarbete redovisat.  
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5. Slutsatser och diskussion 

Resultatet av studien visar att vi inte finner någon signifikant skillnad i soliditet beroende på 

geografiskt område (Nord respektive Syd). Vi tror att detta kan bero på att Sverige ter sig 

som ett homogent land utan större skillnader, vilket är varför inte studien visar de olikheter 

som uppstår vid en investerares informationsasymmetri gentemot företagets ledning. Därför 

finner vi inget som styrker Pecking order teorin som studien valt att utgå ifrån. Möjligtvis 

skulle vi kunna se en signifikant skillnad om vi valde att studera små och stora städer, men då 

studiens urval är län och respektive län har en “större” stad, tyder detta på att urvalsgrupperna 

är relativt homogena jämfört med vad de hade kunnat vara. Om en liknande studie hade gjorts 

under 1900-talet hade troligtvis skillnader varit mer framträdande, då 

informationsasymmetrin såg annorlunda ut då. När vi analyserade soliditet uppdelat på Nord 

och Syd var för sig, fann vi bara en signifikant skillnad. Denna skillnad var mellan grupperna 

soliditet och extern VD samt soliditet och hållbarhetsarbete i Syd, men inte i Nord. Vi tror att 

detta kan bero på att även om Sverige är ett homogent land, så är konkurrensen större i Syd 

vilket gör att respektive företag måste vara mer unikt. Hållbarhetsarbete kan vara en sådan 

strategi. En extern VD kan fylla en kunskapslucka som företaget har i dessa frågor. Därmed 

har detta besvarat forskningsfråga ett, hur skiljer sig centrum kontra periferin gällande 

kapitalstrukturer. 

 

Vidare analyserade vi studiens andra forskningsfråga, vilket var hur genus påverkar 

företagens kapitalstruktur. Resultaten visar på en lägre soliditet om företaget har en kvinnlig 

VD vilket överraskar oss då teorier säger att kvinnor tar lägre risker än män. I vår studie 

skulle detta innebära att företag med kvinnlig VD skulle ha högre soliditet. Tidigare studier 

som vi presenterat under teoriavsnittet säger dock att skillnaden inte beror på kön på 

företagets VD, utan på dennes kunskap och företagets storlek. 

 

Vår tredje forskningsfråga behandlade signifikanta samband mellan en genomsnittsålder på 

en styrelse och kapitalstruktur. Vi fann inga sådana samband vid analys. Resultatet skulle 

kunna te sig annorlunda om ett större fokus lades på just ålder som variabel, framförallt urval 

med grupperingar efter ålder istället för en kontinuerlig variabel. 

 

Utifrån resultatet av våra statistiska tester mellan grupperna extern VD och hållbarhetsarbete i 

relation till soliditet så ser vi signifikanta skillnader på dessa två grupper. Resultatet ter sig 
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ganska lika då soliditeten är signifikant lägre om företagen har minst en av dessa två variabler 

uppfyllda. Detta kan bero på Stewardship teorin som vi diskuterat under teoriavsnittet, då en 

extern VD enligt denna teori ska se till intressenternas bästa. Våra egna tankar och 

spekulationer varför resultaten ter sig enligt ovan är att de företag som redovisar att de har en 

extern VD och/eller hållbarhetsarbete är större företag överlag och har därmed möjlighet att 

fokusera på bland annat hållbarhetsarbete. Ovan resultat besvarar därmed studiens 

forskningsfråga fyra, vilken påverkan externt ledarskap har på ett företags kapitalstruktur. 

Detta besvarar även forskningsfråga sex, vilken påverkan hållbarhetsarbete hos ett företag 

påverkar dess kapitalstruktur, 

 

Slutligen analyserades forskningsfråga nummer fem, vilket var hur antal personer i styrelsen 

påverkar företagens kapitalstruktur. Ser vi ytterligare på soliditeten utifrån korrelationstester 

finner vi en negativ korrelation till antal personer i styrelsen. Den negativa korrelationen med 

antal personer i styrelsen styrker vår teori om att svåra finansiella beslut är lättare att ta då 

beslutsfattare ser en möjlighet att sprida risken på flera personer och gömma sig bakom 

någon annan om beslutet visar sig vara fel i efterhand. 

5.1 Kunskapsbidrag 

Det kunskapsbidrag studien ger är framförallt de mindre framträdande delarna som studien 

inte fokuserar på. Studien visar att det inte finns några signifikanta skillnader på soliditet 

mellan Nord & Syd, förutom vid variabler för Hållbarhet och Extern VD. Denna kunskap kan 

vara bra att ta med sig i framtida studier som vi redovisar nedan. Detta innebär att dessa 

studier inte kräver uppdelningar likt denna studie, utan kan med enkelhet fokusera på Sverige 

som helhet.  

 

Ett annat intressant bidrag till forskningen kan vara att Hållbarhet diskuteras flitigt i både 

media, utbildning och branscher, men har enligt resultatet från vår studie inte slagit igenom i 

den omfattning som det skulle kunna ha gjort. Om detta endast gäller fastighetsbranschen 

eller fler branscher är svårt att spekulera kring, men studien kan användas för att analysera 

denna variabel i andra kontexter. 

 

Studiens bidrag till forskning om kapitalstruktur är att företag med kvinnlig VD har lägre 

soliditet än företag som har manlig VD eller helt saknar VD. Ur ett genusperspektiv skulle 
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därför studien kunna användas inom fastighetsbranschen för att vara i framkant i 

jämställdhetsdiskussioner. Studien kan användas som mall att utgå ifrån om andra branscher 

ska analyseras. 

5.2 Framtida studier  

Vi skulle gärna vilja se att liknande studier behandlar andra branscher, då vi fått fram resultat 

som skulle vara intressanta att jämföra i annan kontext och mellan branscher. Vidare skulle vi 

finna det intressant med studier som fokuserar på mindre framträdande delar i vår studie. Till 

exempel varför det är en så stark korrelation mellan procentuellt antal kvinnor i styrelsen och 

styrelsens genomsnittsålder. Även forskning kring varför det finns en statistisk signifikant 

skillnad mellan procentuellt antal kvinnor i styrelsen mellan grupperna Nord och Syd kan 

vara intressant att se på. 

 

Vi har tidigare diskuterat att vi skulle ha delat upp grupperna kvinnlig VD och extern VD 

med ytterligare variabler (Manlig VD och avsaknad av VD). Detta ger en möjlighet för 

framtida studier där dessa variabler kan analyseras mer djupgående. 

 

Vi skulle gärna vilja se en liknande studie med lärdomarna om storleksmässiga skillnader 

länen emellan utifrån vår studie. 
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