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Sammanfattning 
Styrelsen är ett bolags främsta styrorgan med ansvar för flera strategiska funktioner, såsom 
övervakning, disciplinering och finansiering, med målet att säkerställa att företagsledningen 
agerar i enlighet med bolagets vision och aktieägarnas avkastningskrav. Omfattande 
kapitalstrukturbeslut kan kräva styrelsens godkännande innan de förverkligas. Detta kan 
innefatta valet om bolaget ska använda sig av interna eller externa finansieringskällor, vilket 
påverkar kapitalstrukturen/skuldsättningsgraden. 
 
Tidigare studier har bl.a. undersökt hur styrelsesammansättning påverkat bolagets 
kapitalstruktur. Studier har påvisat att styrelsestorlek, styrelsens oberoende, medelålder och kön 
påverkar kapitalstrukturen, där studierna har utgått från pecking-order och trade-off teorierna 
Traditionellt har bolagsstyrelser återspeglat sig av en homogen sammansättning, avseende 
variabler som ålder, kön, etnicitet, vilket bidragit till eniga affärsbeslut. Studier som undersökt 
utbildning, erfarenheter och expertis (humankapital) bland styrelsemedlemmar har fokuserat på 
bolagets finansiella prestation och innovationsförmåga. Dock finns det ingen studie tagit 
hänsyn till humankapitalets påverkan på kapitalstrukturen.  
 
Syftet med studien är att analysera styrelsemedlemmars humankapital och deras påverkan på 
bolagets kapitalstruktur för bolag listade på svenska börsen. Genom att använda en deduktiv 
ansats och kvantitativa data är målet att få svar på syftet. Teorier om kapitalstruktur, såsom 
pecking-order och trade-off, samt teorier om styrelsens egenskaper, upper echelon och 
resursberoendeteorin har använts. Därtill har hypoteser formulerats, där kvantitativa data 
inhämtats från årsredovisningar och empiriskt operationaliserats. 
 
Resultatet och slutsatsen av studien är att humankapital hos styrelsen har en påverkan på hur 
kapitalstrukturen ser ut bland bolagen. Studiens resultat påvisade att humankapitalet bland 
börsbolagen kan påverka kapitalstruktur både positivt och negativt. Slutsatsen är att 
humankapitalet i bolagsstyrelser följer trade-off teorin gällande finansieringsvalen, d.v.s. 
styrelsemedlemmar balanserar för - och nackdelar för att nå en optimal kapitalstruktur.  
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Abstract 
The corporate board oversees several strategic functions, such as monitoring, controlling and 
financing, with the aim to ensure that management is acting in accordance with the company's 
vision and shareholders' yield requirements. Comprehensive capital structure decisions may 
require approval from the board before they are implemented. This includes the choice of using 
internal or external capital resources, which affects the debt / equity ratio. 
 
Previous studies have shown that the composition of the board affects the company's capital 
structure. Studies have shown that the size of the board, the independence of the board, the 
average age and gender affects the capital structure, where the studies have been based on 
pecking order theory and trade-off theory. Traditionally, boards have reflected a homogeneous 
composition regarding age, gender and ethnicity, which has contributed to unanimous business 
decisions. Studies that examined education, experience and expertise (human capital) among 
board members have focused on the company's financial performance and innovation capacity. 
However, no study has considered that human capital can have an impact on the capital 
structure. 
 
The purpose of the study is to analyse the members of the boards' human capital and their 
influence on the capital structure for companies listed on the Swedish Stock Exchange. By 
using a deductive approach and quantitative data, the goal is to answer the purpose. Theories on 
capital structure, such as pecking-order and trade-off, as well as theories on the board's 
composition, upper echelon and resource dependent theory have been used. In addition, 
hypotheses have been formulated, where quantitative data was obtained from annual reports 
and empirically operationalized. 
 
The result and conclusion of the study is that human capital in the board has an influence on the 
capital structure among companies. The study's results showed that human capital can affect the 
capital structure both positively and negatively. The conclusion is that human capital in 
corporate governance follows the trade-off theory regarding the financing choices, i.e. board 
members balance the pros and cons of achieving an optimal capital structure.  
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1. Inledning 
Det inledande kapitlet innehåller en bakgrund som belyser kapitalstruktur, styrelsens roll i 
bolag, samt styrelsens sammansättning. I kapitlet återfinns dessutom en problematisering för 
att framhäva studiens forskningsgap. Därefter formuleras forskningsfrågan och syftet med 
studien. Kapitlet avslutas med studiens disposition. 
 
1.1 Bakgrund 
I dagens nyhetsflöde strömmar artiklar om börsbolagens styrelser och deras 
finansieringsbeslut som får både konsekvenser för intressenter och bolagets kapitalstruktur:  

❖ Arc Aroma Pure styrelse beslutar om att upprätta en riktad kvittningsemission mot ett 
lån på 17,5 miljoner kronor för att skapa sig lägre kostnader och stärka 
kapitalstrukturen (Dagens Industri, 2018).  

❖ Bravidas har en positiv tillväxt men bristande humankapital inom bolaget och 
styrelsen bromsar utvecklingen av bolaget (Vvsforum, 2017).  

❖ Getinges styrelse beslutar om en nyemission på 4 miljarder kronor, trots detta får inte 
bolaget ner sin skuldsättningsgrad till en rimlig nivå (SvD, 2017).  

 
Styrelsen har en betrodd roll för bolagets strategiska funktioner, vilket inkluderar rådgivning, 
övervakning, disciplinering, motivering, kompensering till chefer, samt att förmedla resurser 
såsom affärsavtal, kontakter och finansieringsalternativ. Ledningens roll är i regel att sköta 
det operativa och dagliga arbetet i bolaget samt i viss mån påverka kapitalstrukturen under 
förutsättning av styrelsens godkännande (Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). 
Ett finansiellt beslut som fattas av företagsledningen och styrelsen är valet mellan att använda 
interna (eget kapital) eller externa (skulder) finansieringskällor, vilket kan definieras som 
skuldsättningsgraden/kapitalstrukturen i bolaget (Carlson, 2014; Muradoglu & Sivaprasad, 
2012). De interna kapitalkällorna är exempelvis kassaflöde, minskning av rörelsekapital samt 
avveckling av egna tillgångar, medan externa kapitalkällorna är externa krediter och 
nyemissioner (Carlson, 2014). 
 
De två vanligaste teorierna om kapitalstruktur är trade-off teorin och pecking-order teorin. 
Trade-off framhäver att en optimal nivå av eget kapital och skulder råder när bolag 
maximerar skillnaderna mellan fördelar och kostnaderna av att utfärda skulder (Alves, Couto, 
& Francisco, 2015). I pecking-order argumenteras det för att företag har en 
preferensrangordning vid användnings av sina finansieringskällor (Myers, 1984). Teorin 
förutspår att företag väljer kvarvarande vinst framför skuld, kortfristiga framför långsiktiga 
skulder och skulder framför eget kapital (Alves, Couto, & Francisco, 2015).  
 
Beslutet som bolagsstyrelser och företagsledningar står inför gällande 
kapitalstruktur/skuldsättningsgrad har sin grund i pecking-order och trade-off teorierna, dock 
har bolagets livscykel, institutionella faktorer, lönsamhetsmål, aktieägarnas avkastningskrav 
etc., samt företagsledningens och styrelsens sammansättning av egenskaper även en 
bidragande effekt. (Fama & Jensen, 1983; Wen, Kami, & Bilderbeek, 2002; Abor, 2007; 
Sardo & Serrasqueiro, 2017). Därtill har skuldsättningsgraden och den avsatta 
räntemarginalen en inverkan på den finansiella risken. Den finansiella risken kan bolaget 
styra, eftersom företagsledningen och styrelsen på egen hand fattar beslut om sina externa 
lån. Sambandet mellan kapitalstruktur och finansiell risk är lönsamhet, vilket förutsätter att en 
hög skuldsättningsgrad ska bidra till en hög del av vinsten, vilket mynnar ut i utdelning för 
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aktieägarna (Carlson, 2014). Det beror framförallt på att skuldsättning leder till en högre 
hävstångseffekt (Carlson, 2014). 
 
Upper echelon och resursberoendeteorin är två inflytelserika teorier inom bolagsstyrning, 
vilka är avsedda att förklara styrelsens egenskaper, samt de resurser bolaget behöver för att 
skapa konkurrensfördelar på marknaden (Hambrick & Mason, 1984; Peteraf & Barney, 
2003). Kortfattat förespråkar upper echelon att strategiska beslut som fattas av 
bolagsstyrelsen är kopplade till deras bakgrundsegenskaper, d.v.s. kunskaper, erfarenheter 
och utbildning (Hambrick & Mason, 1984), vilket kan definieras som humankapital (Becker, 
1983). Resursberoendeteorin påpekar att bolaget bör rekrytera styrelsemedlemmar med unika 
förmågor som bolaget kan använda för att skapa bättre fördelar än resterande bolag på 
marknaden (Peteraf & Barney, 2003). Eftersom styrelsen övervakar, kontrollerar och 
godkänner besluten som fattas av bolaget, blir det därmed intressant att belysa hur 
humankapitalet bland högsta styrorganet i bolaget, nämligen styrelsen och vad dess 
ansamlade humankapital har för inflytande på kapitalstrukturen. 
 
Styrelsens sammansättning är och har varit på tapeten en längre tid (Expowera, 2018). Enligt 
nyhetsflödet består ”Den skickliga styrelsen” av fem till sju personer som är anpassade till 
bolagets livscykel och vision. Styrelsen bör ha en jämn könsfördelning, varierande åldrar, ett 
brett humankapital och nätverk för att främja kunskapsutbytet. Med andra ord bör styrelsen 
vara mångfasetterad, där individerna har varierande egenskaper (Expowera, 2018; Breakit, 
2018b). I enlighet med nyhetsartiklarna påpekar dessutom Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning (2016) att varje styrelsemedlem ska anskaffa sig det humankapital som krävs 
för att besluta i bolagets och dess aktieägares intresse. Många börsbolag försöker idag att 
tillsätta en styrelse som har ett brett humankapital i form av tidigare erfarenheter av 
styrelsearbete, eftersom det finns ett positivt samband med brett nätverk och innovation. 
Dock har forskning framhävt att en styrelse med lång erfarenhet av styrelseuppdrag kan 
hämma utvecklingen och innovationsgraden i bolag (Vdtidningen, 2017; Breakit, 2018b; 
Affärsvärlden, 2018; Breakit, 2018a).  
 
Även SvD (2013) påpekar att de svenska börsbolagens styrelser är alldeles för homogena, 
avseende ålder, kön, bakgrund och utbildning. Ett förslag för diversifiering av bolagsstyrelsen 
har varit mångfald, vilket svenska bolag ser som en allt viktigare faktor i sammansättningen. I 
januari 2018 utgjorde andelen kvinnor 32 procent i svenska bolagsstyrelser, vilket är en 
procentenhet mindre än förra året (Expressen, 2018). I det avseendet var Norge det första 
landet som bestämde att antalet kvinnliga styrelseledamöter i styrelsen måste minst uppgå till 
40% (Zelechowski & Bilimoria, 2004). En del valberedningar bland börsbolagen intygar att 
det är meritokratisk ideologi som är avgörande vid tillsättningen och sammansättningen av en 
styrelse (Expressen 2018). Samtidigt är mångfald och jämställdhet är två viktiga faktorer för 
att få lönsamma och kreativa företag (Expressen, 2018). 
 
Det kan ifrågasättas huruvida styrelseledamöter kan bidra till en aktiv styrelse. Skapandet av 
effektiva kapitalstrukturer kan vara ett komplext arbete som förutsätter att 
styrelseledamöterna är engagerade och medvetna om de konsekvenser olika 
finansieringsbeslut ger. Beslut om ett bolags kapitalstruktur sker vanligen på styrelsenivå och 
i större företag inkluderar det även en öppen dialog med företagsledningen. Rimligen ställer 
det krav på en kompetent och erfaren styrelse som uträttar välavvägda beslut i enlighet med 
aktieägarnas och bolagets intressen. Därav är det viktigt att styrelse besitter en bred kunskap, 
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kompetens och förmåga (humankapital) och men frågan är dock om humankapitalet bland 
styrelsemedlemmarna har en påverkan på kapitalstrukturen hos börsnoterade bolag? 
 
1.2 Problematisering 
Enligt Abor (2007) och Pathirawasam & Bulathsinhalage (2017) definieras bolagsstyrning 
som ”det system som bolagen styrs och kontrolleras utifrån”. Bolagsstyrelsen har betydande 
konsekvenser för bolagets kapitalstruktur, och som best practise minskar styrelsen riskerna 
för investerare, lockar externt kapital till en rimlig kostnad och förbättrar ett bolags resultat 
(Spanos, 2005; Pathirawasam & Bulathsinhalage, 2017). Dels bidrar styrelsemedlemmar till 
att säkerställa förtroendet för aktieägare och externa långivare, dels ingår 
styrelsemedlemmarna i de kriterier som investerare är beroende av när de väljer vilka bolag 
att investera i (Pathirawasam & Bulathsinhalage, 2017).  
 
Tidigare studier som har behandlat styrelsesammansättningen och dess påverkan på 
kapitalstrukturen och har utgått från pecking-order, trade-off och andra institutionella teorier 
(Alves, Couto, & Francisco, 2015; Tarus & Ayabei, 2016; Abor, 2007). Avseende 
styrelsesammansättningen är resursberoendeteorin och upper echelon vanligt förekommande 
teorier (Ting, Azizan, & Kweh, 2015; Jermiasa & Igani, 2014; Arnegger, Hofmann, Pull, & 
Vetter, 2014). Följaktligen har tidigare litteratur fokuserat på uppdragstiden, där 
styrelseledamöter med längre uppdragstid är mindre positiva till skuldsättning (Taurus & 
Ayabei, 2016) och styrelsens oberoende, där Alves, Couto, & Francisco (2015) påvisar att en 
högre andel oberoende styrelseledamöter leder till en kapitalstruktur med högre grad av 
finansiering från externa källor. Tidigare litteratur som behandlar kön, medelålder, etnisk 
mångfald och styrelsestorlek, har varit motsägande och tvetydiga. Därtill saknas det studier 
om humankapitalets påverkan på kapitalstrukturen. 
 
Tidigare forskning har påvisat att det finns samband mellan bolagets styrelsestorlek och 
kapitalstrukturen hos bolag. Abor (2007) hävdar att en hög skuldsättningsgrad är förknippade 
med större styrelser till antalet. Wen, Kami, & Bilderbeek (2002) och Anderson, Mansi, & 
Reeb (2004) menar att en större styrelsestorlek leder till lägre räntekostnader avseende 
skulder, vilket ger motivationen att använda mer skulder för att förbättra värdet av bolaget. 
Konsekvensen med en större styrelse är att uppnå eniga beslut. En annan motivering till att ha 
en hög skuldsättningsgrad är den positiva effekten på hävstången, vilket påverkar aktieägarna 
i den positiva bemärkelsen att avkastningen ökar (Carlson, 2014). Dock motsätter sig Berger, 
Ofek, & Yermack (1997) studie detta och menar att större styrelser är förknippade med låg 
hävstångseffekt. Att kunna motivera sina beslut om en viss kapitalstruktur kan kräva långa 
diskussioner och heterogena åsikter, vilket kan vara till nackdel i en stor styrelse. Dock kan 
en stor styrelse bringa humankapital, i den bemärkelsen att tidigare erfarenheter och 
utbildning kan påverka valet av finansieringsmetod. 
 
Därtill anses en könsdifferentierad styrelsesammansättning bidra till en mer oberoende 
styrelse, vilket i sin tur anses leda till fler långsiktiga finansieringsval (Alves, Couto, & 
Francisco, 2015). Johnson, Schnatterly, & Hill (2013) konstaterar i sin litteraturstudie att 
kvinnlig representation i styrelsen leder till bättre resultat, vilket beror på att kvinnliga 
ledamöter är mer engagerade i sin styrelseroll, deltar mer i styrelsemöten än män, samt är mer 
villiga att föra diskussioner (Adams & Ferreira, 2009; Lanis, Richardson, & Taylor, 2017; 
Alves, Couto, & Francisco, 2015). Enligt Post & Byron (2015) och Lanis, Richardson, & 
Taylor (2017) är kvinnliga styrelseledamöter relaterade till bättre aktieägarskydd och mer 
riskaverta beslut, vilket är kopplat till nyttjandet av deras diversifierade humankapital. Det 
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man kan konstatera är att en könsdifferentierad styrelse kan bidra till ett bredare 
humankapital inom styrelser och säkrare finansieringsmetoder, vilket vidare kan påverka 
kapitalstrukturen. 
 
Medelåldern hos styrelseledamöterna anses ha betydelse för hur de tänker och agerar kring 
strategiska och finansiella frågor. En högre medelålder i styrelsen associeras till en tvivlande 
inställning för förändringsarbete och mer riskaverta beslut (Wiersema & Bantel, 1992). 
Dessutom anses en högre medelålder i styrelsen leda till en lägre andel skulder, eftersom 
äldre föredrar intern framför extern finansiering (Ting, Azizan, & Kweh, 2015; Frank & 
Goyal, 2007; Bertrand & Schoar, 2003). Enligt Johnson, Schnatterly, & Hills (2013) 
litteraturstudie är lägre medelålder i styrelsen kopplad till fler strategiska förändringar, vilket 
ger incitament för högre skuldsättning och fler investeringar, vilket dessutom kan leda till en 
högre risk för konkurs (Johnson, Schnatterly, & Hill, 2013). En högre medelålder i styrelsen 
kan vara associerad med bredare humankapital, där styrelsemedlemmarna genom sina 
erfarenheter och kunskaper tar mer välgrundade finansieringsbeslut, dock med konsekvensen 
att styrelsemedlemmarnas syn på risk kan hämmar bolagets utveckling. 
 
Därtill råder det brist på studier avseende etnisk mångfald bland bolagsstyrelser men 
forskningsintresset är generellt tilltagande. De få studier som finns har dock visat på att etnisk 
mångfald är positivt relaterat till gränsöverskridande förvärv (Staples, 2008; Johnson, 
Schnatterly, & Hill, 2013), högre företagsvärdering (Oxelheim & Randoy, 2003; Johnson, 
Schnatterly, & Hill, 2013; Delis et al., 2016; Ntim, 2015) och stigande avkastning (Delis et 
al., 2016). Stigande avkastning och högre bolagsvärde kan ge en indikation att mer skulder 
används, då användning av skulder dels ökar företagsvärdet, dels har en positiv inverkan på 
avkastningen i bolaget (Carlson, 2014). Därutöver kan styrelsemedlemmar med annat 
nationellt ursprung bidra med andra erfarenheter och kunskaper, vilket kan leda till fler 
insikter om olika finansieringslösningar. 
 
Ett forskningsområde som det studerats mindre inom är humankapitalets inverkan på 
kapitalstrukturen. Humankapital avser kunskaper, färdigheter och förmågor att generera ett 
uppsatt mål. Humankapital återspeglar sig i styrelsens utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet 
och expertis (Becker, 1983). Styrelsens sammansättning är avgörande för att upprätthålla 
humankapitalet i styrelsegruppen (Johnson, Schnatterly, & Hill, 2013). Soutaris (2002) 
påpekar att större mångfald i styrelsesammansättningen kan utmynna i positiva resultat för 
bolagen, p.g.a. att humankapitalet i styrelsen diversifieras. Detta stöds av Johnson, 
Schnatterly, & Hill (2013) som föreslår att styrelsens mångfald är en nödvändighet för 
beslutsfattande i komplexa miljöer, dock med nackdelen att heterogent humankapital har 
visat sig leda till svårigheter att komma fram till en avgörande slutsats under styrelsemötet 
(Johnson, Schnatterly, & Hill, 2013). 
 
Studier som undersökt utbildning, erfarenhet och expertis bland styrelsemedlemmarna har 
fokuserat på innovation, finansiell prestation och marknadsvärde. Enligt Wincent et al. (2010) 
ansågs högre utbildning leda till ett högre marknadsvärde. Ett högre marknadsvärde kan ge en 
indikation till att mer externt kapital används och att utbildade förstår värdet av högre 
skuldsättning. Kim & Lim (2010) visar ett positivt samband mellan mångfald i styrelsens 
utbildningsbakgrund och högre marknadsvärde. Dock visar samma studie negativt samband 
mellan mångfald i styrelsens arbetslivserfarenhet och marknadsvärde. Wellalage & Locke 
(2013) finner också ett negativt samband mellan mångfald i styrelsens arbetslivserfarenhet 
och marknadsvärde. Resultaten från Wellalge & Locke (2013) överensstämmer med 



	

 

 

5 

resultaten från Johnson, Schnatterly, & Hill (2013) som visar en negativ effekt av mångfald i 
styrelsens arbetserfarenhet och företagens strategiska förändringar. Därtill hävdar Johnson, 
Schnatterly, & Hill (2013) i sin litteraturstudie att experter inom styrelsen är positivt 
korrelerade med längre anställning. Därigenom leder det till ökad kunskap om bolaget och 
förbättrar styrelsemedlemmarnas förmåga att fatta rätt finansieringsbeslut. Därtill har 
finansiell expertis i styrelsen har visat sig påverka skuldstrategier (Johnson, Schnatterly, & 
Hill, 2013).  
 
Trots att tidigare litteratur accepterar styrelsens påverkan på kapitalstrukturen, saknas studier 
om styrelsens humankapital och deras påverkan på kapitalstrukturen. Tidigare studier som 
trots allt finns beträffande humankapitalet bland styrelseledamöterna har främst undersökt 
samband till prestation, marknadsvärde och innovation (Wincent et al., 2010; Wellalage och 
Locke, 2013). Dessa studier har påvisat att humankapitalet hos styrelsemedlemmarna 
verkligen spelar roll, både vad gäller företagets prestation och hur de förhåller sig till 
innovation. Ett bolags finansiella prestation har sin bakgrund i kapitalstrukturen (Carlson, 
2014), och därmed bör även humankapitalet bland styrelsemedlemmarna ha en påverkan på 
kapitalstrukturen. Därav råder det ett empiriskt problem, eftersom att ingen tidigare har 
undersökt humankapitalets effekter på kapitalstruktur. Därtill råder det ett teoretiskt problem, 
eftersom att det p.g.a. bristen på forskning inte hunnit utvecklas teoretiska modeller som 
direkt kan förklara humankapitalets effekter på kapitalstruktur. Genom att fylla det empiriska 
gapet kommer denna studie också att hjälpa till att lösa ett praktiskt problem för företag, 
eftersom den bidrar med nya insikter om hur bolagsägare ska tänka i styrelseavseende baserat 
på kapitalstruktur.  
 
Den här studien avser att fylla forskningsgapet som råder gällande styrelsemedlemmarnas 
humankapital och deras påverkan på kapitalstrukturen. Det är konstaterat att styrelsen har en 
väsentlig roll i beslutsprocessen och övervakningen av ledningen och bolagets kapitalstruktur 
(Jensen & Meckling, 1976; Fama & Jensen, 1983). För att klara av den uppgiften krävs 
mångfald i styrelsen och humankapital, d.v.s. utbildningen, arbetslivserfarenheter och andra 
färdigheter som skulle kunna tillföra finansieringslösningar och ytterligare 
handlingsalternativ till bolagen (Becker, 1983). Forskning menar att andelen kvinnor, andelen 
personer med utländsk bakgrund, högre medelålder och styrelsestorlek kan bringa 
humankapital till styrelser med olika former av påverkan (Adams och Mehran, 2012; Post 
och Byron, 2015; Lanis, Richardson, & Taylor, 2017; Oxelheim & Randoy, 2003; Bertrand 
& Schoar, 2003).  Därav avser studien att förmedla mer kunskap om styrelsemedlemmarnas 
humankapital har en påverkan på bolagets kapitalstruktur. 
 
1.3 Forskningsfråga 
Hur påverkar styrelsemedlemmarnas humankapital ett bolags kapitalstruktur? 
 
1.4 Syfte 
Syftet med studien är att förklara hur styrelsemedlemmars humankapital påverkar 
kapitalstrukturen i svenska börsnoterade företag. 
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1.5 Disposition 
 

 

 

  

Inledning	

• Det	inledande	kapitlet	ger	en	bakgrundsbeskrivning	av	styrelsens	roll	i	bolag	och	vad	
innebörden	är	av	kapitalstruktur	för	bolag.	Därtill	skapas	en	problemformulering,	där	
tidigare	studiers	resultat	diskuteras,	vilket	sedan	ger	upphov	till	vårt	forskningsgap.	Slutligen	
formuleras	frågeställning	och	syftet	med	studien.	

Teoretisk	
metod	

• Kapitlet	behandlar	studiens	vetenskapliga	utgångspunkt	samt	vilken	forskningsansats	som	
valts	för	att	kunna	besvara	syftet	med	studien.	Därutöver	förs	en	kort	argumentation	om	
valet	av	teorier.	Kapitlet	avslutas	med	en	genomgång	av	studiens	litteratursökning	och	
tillvägagångssätt.	

Teoretisk	
referensram	

• För	att	kunna	förklara	studiens	resultat	har	en	teoretisk	referensram	upprättats.	I	kapitlet	
återfinns	teorier,	som	Pecking-order,	Trade-off,	Upper	echelon	och	Resursberoendeteorin.	
Därtill	formuleras	ett	antal	hypoteser.	

Empirisk	
metod	

• I	kapitlet	återfinns	studiens	undersökningsmetod	och	design.	Därtill	beskrivs	genomförandet	
och	diskuteras	tidshorisont	och	urval.	Därutöver	operationaliseras	studiens	variabler.	
Slutligen	förs	en	diskussion	om	reliabilitet	och	validitet,	samt	etiska	aspekter	

Resultat	och	
diskussion	

• I	kapitlet	behandlas	resultatet	av	studien,	där	beskrivande	statistiken,	en	korrelationsanalys	
och	en	regressionsanalys	har	upprättats.	Avslutningsvis	förs	en	diskussion	av	resultaten	i	
studien.	

Slutsatser	och	
implikationer	

• Det	avslutande	kapitlet	behandlar	slutsatserna	av	studien.	Därutöver	ges	en	diskussion	kring	
teoretiska	och	praktiska	implikationer,	och	avslutas	med	förslag	till	vidare	forskning.	
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2. Teoretisk metod 
Kapitlet behandlar studiens vetenskapliga utgångspunkt. Därtill kommer forskningsansatsen 
att motiveras. Utöver detta kommer valet av teorier som belyser styrelsens egenskaper och 
bolagets val av kapitalstruktur att argumenteras. Avslutningsvis ges en förklaring kring hur 
litteratursökningen genomförts. 
 
2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Studiens vetenskapliga utgångspunkt är dels att finna ett samband mellan 
styrelsemedlemmarnas humankapital och kapitalstrukturen hos svenska börsbolag, dels att 
analysera hur styrelsemedlemmarnas humankapital påverkar kapitalstrukturen. Avsikten med 
studien är att belysa vikten av humankapitalets roll inom bolagsstyrning, samt dess betydelse 
vid valet av kapitalstruktur. Studien härrör från teorier, såsom pecking-order, trade-off, upper 
echelon teorin och resursberoendeteorin, samt tidigare forskningen inom bolagsstyrning och 
dess påverkan på kapitalstrukturen. Litteratur inom bolagsstyrning och dess påverkan på 
kapitalstrukturen har belyst styrelsestorlek, könsfördelning, styrelsens uppdragstid, 
företagsstorlek och beroende/oberoende styrelseledamöter (Wiersema & Bantel, 1992; Wen, 
Kami, & Bilderbeek, 2002; Post och Byron, 2015; Taurus & Ayabei, 2016; Alves, Couto, & 
Francisco, 2015). Tidigare litteratur har dessutom lagt sitt fokus på att se hur 
styrelsemedlemmarnas humankapital påverkar finansiell prestation (Wincent et al., 2010). 
Avseende styrelsens humankapital påverkan på kapitalstruktur har det tidigare inte forskats 
om, och det är inom detta området studien vill bidra med ny kunskap. För att ytterligare bidra 
med ny kunskap inom forskningen avser studien att använda fyra betingade/oberoende 
variabler, kön, ålder, styrelsestorlek och etnisk mångfald. Dels på grund av att en större 
styrelsestorlek ger mer humankapital (Adams och Mehran, 2012), dels för att könsmångfald 
genererar mer humankapital och annan syn på risk (Post och Byron, 2015; Lanis, Richardson, 
& Taylor, 2017). Dessutom kan en högre medelålder och etnisk mångfald i styrelse bidra till 
mer humankapital och det har visat sig att dessa faktorer kan påverka kapitalstrukturen och 
bolaget (Oxelheim & Randoy, 2003; Bertrand & Schoar, 2003). 
 
Det viktiga med studien är att belysa ett nytt perspektiv av styrelsens påverkan på 
kapitalstruktur, d.v.s. om humankapital i form av erfarenhet, utbildning samt expertis, har en 
koppling till de finansieringsbeslut som bolaget väljer att ta. Detta kan få konsekvenser för 
bolaget och deras aktieägare. Därmed kan studien skapa nya perspektiv inom forskningen och 
skapa en inblick för bolag vid valet av individer som ska ingå i styrelsen. Förhoppningsvis 
inspirerar denna studie till ytterligare forskning inom ämnet. 
 
2.2 Forskningsansats 
Studiens forskningsansats utgår från det positivistiska synsättet, vilket innebär att studien 
antingen antar en induktiv eller deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2011). Förhållandet mellan 
teori och forskning, d.v.s. hur teori vägleder forskning är känd som ett deduktivt 
tillvägagångssätt. Om teorin istället är ett resultat av forskning anses forskningsansatsen vara 
induktiv. I den deduktiva forskningsansatsen ger teorin underlag vid utformningen av 
hypoteser som vidare testas för att ge ett tillförlitligt svar på studiens frågeställning (Bryman 
& Bell, 2011). Inom det positivistiska synsättet försöker forskaren undvika användning av 
subjektiva antaganden och istället används ett objektivt och neutralt omdöme (Bryman & 
Bell, 2011).  
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Utifrån studiens vetenskapliga utgångspunkt, baseras studien på tidigare teorier inom 
forskningsområdet. De valda teorierna möjliggör kopplingen mellan styrelsens humankapital 
och valet av kapitalstruktur hos bolag. Utöver teorierna finns tillgång till tidigare forskning 
inom kapitalstruktur och styrelsens egenskaper att luta mot i den empiriska metoden, samt om 
studiens resultat är i linje med tidigare studiers resultat. Nackdelen med att luta sig mot 
teorier och tidigare forskning är svårigheten att “tänka utanför boxen” och få en fullständig 
bild av verkligheten. Detta beror på undvikandet av subjektiva tankar som hypotesprövning 
medför sig. En annan nackdel är svårigheten att skapa förståelse för varför kapitalstruktur och 
styrelsens humankapital går att sammankoppla, eftersom dessa kopplingar inte behandlats 
tidigare. 
 
Det mest fördelaktiga för att uppnå studiens syfte är därför att utgå från en deduktiv ansats. 
Fokus ligger på att bearbeta teorier och producera hypoteser utifrån dessa. Därtill testar 
forskaren om teorin överensstämmer med verkligheten (Bryman & Bell, 2011). Fördelen med 
att använda en deduktiv ansats är att forskningsområdet är aktuellt och det finns väl 
bearbetade teorier, t.ex. pecking-order, trade-off, upper echelon och resursberoendeteorin. I 
anslutning till dessa teorier har tidigare forskning påvisat att det finns ett samband mellan 
bolagsstyrning och kapitalstruktur, vilket kan stärka studiens tillvägagångssätt. En annan 
fördel med att använda en deduktiv ansats är användningen av tidigare studiers 
operationalisering för att kunna mäta humankapital och kapitalstruktur på ett tillförlitligt sätt. 
Nackdelen med det deduktiva förhållningssättet är svårigheten att skapa förståelse för 
sambandet. Det finns en möjlighet att de valda teorierna inte omfamnar hela 
forskningsområdet, därav kan vissa samband ge tvetydiga resultat. En ytterligare nackdel 
med det deduktiva förhållningssättet är att de etablerade teorierna till viss är föråldrade. Dels 
har stora samhälleliga förändringar skett, t.ex. nya kommunikationsmetoder och de digitala 
plattformarna, vilket kan ha lett till att styrelsemedlemmarna träffas fysiskt i mindre 
utsträckning än förr, därav finns en sannolikhet att sammansättning av styrelsemedlemmar 
inte har lika stor betydelse som förr i tiden. För att lösa detta möjliga problem används dels 
nyare litteratur, dels de etablerade teorierna. Metoden skapar en förståelse ifall de 
samhälleliga förändringarna påverkar teorierna.  
 
Ett annat alternativ är att använda sig av den induktiva ansatsen, där teorin är ett resultat av 
undersökningen (Bryman & Bell, 2011). I denna studien är det inte fördelaktigt att använda 
sig av den induktiva ansatsen, eftersom det finns teorier och tidigare forskning att luta sig 
mot. En annan aspekt är tidsbegränsningen, då det tar tid att “skapa” eller “bygga på” 
befintliga teorier. Därutöver kan det finnas en svårighet att vara subjektiv vid användandet av 
ett induktivt förhållningssätt, eftersom studien blir unik och forskaren vill tolka sitt eget 
forskningsresultat. 
 
2.3 Val av teorier 
I linje med studiens forskningsansats, motiveras ett antal teorier som studien har valt att 
grunda sig på. Pecking-order har valts eftersom teorin förespråkar en viss rangordning vid 
användandet av sina finansieringskällor (Myers, 1984). Teorin förutspår att företag väljer 
kvarvarande vinst framför skuld, kortfristiga framför långsiktiga skulder och skulder framför 
eget kapital (Myers, 1984). Teorin är relevant i studien eftersom att den kan skapa förståelse 
om styrelsens humankapital, och/eller kön, ålder, styrelsestorlek eller etnisk mångfald, 
påverkar hur bolaget väljer att finansiera sig. Därav kan studien luta sig mot Pecking-order 
vid förklaringen av finansieringsmetod. 
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En annan teori som har valts är trade-off. Teorin menar att en optimal nivå av eget kapital och 
skulder råder när företag maximerar skillnaderna mellan fördelar och kostnaderna av 
utfärdande skulder (Alves, Couto, & Francisco, 2015). Trade-off är av betydelse i studien, 
eftersom teorin påvisar fördelarna med att ha en hög skuldsättning. Därmed kan studien 
dessutom undersöka om det finns fler fördelar med utfärdandet av skulderna, eller om 
nackdelarna är övervägande. Därutöver kan styrelsens humankapital ha en bidragande effekt 
på skapandet av den optimala nivån av skulder och eget kapital. 
 
Därutöver har upper echelon theory valts. Teorin menar att strategiska beslut är kopplade till 
bakgrundsegenskaperna, såsom erfarenhet och utbildning hos en bolagsstyrelse. Ett 
strategiskt beslut är valet av kapitalstruktur, därav är teorin av relevans. Det strategiska 
beslutet har enligt Hambrick & Mason (1984) sin bakgrund i styrelsens egenskaper och 
därmed kan upper echelon koppla samman styrelsens humankapital med valet av 
kapitalstruktur. Dock behandlar inte teorin alla variabler som studien utgår ifrån, och därmed 
kommer resursberoendeteorin att behandlas. 
 
Resursberoendeteorin är relevant för studien, eftersom teorin bygger på att bolag strävar efter 
att förvärva resurser för att skapa konkurrensfördelar. Resurser kan dels vara att bolaget 
försöker rekrytera styrelsemedlemmar som har ett unikt humankapital som bolaget kan nyttja, 
dels att bolaget kostnadseffektivt behåller och utnyttjar resurser (Peteraf & Barney, 2003). 
Därmed kan bolag rekrytera styrelsemedlemmar/resurser som kan bidra med bred kunskap, 
erfarenhet och kompetens för att nå den kapitalstrukturen som eftersträvas. Därutöver kan 
styrelsemedlemmarnas resurser och nätverk användas för att enklare bli beviljade extern 
finansiering och skapandet av affärsrelationer. Detta kan slutligen påverka kapitalstrukturen. 
 
Sammantaget kompletterar teorierna varandra väl genom sina särskilda fokusområden, vilket 
bidrar till en mer sammansatt bild och berikande analys för att förklara studiens resultat. 
Samspelet mellan teorierna kan beskrivas som en kedjefunktion. Upper echelons och 
resursberoendeteorins gemensamma fokusområden finns i högre grad på individen och 
sammansättningen av individerna, medan teorier som trade-off och pecking-order fokuserar 
på handlingarna som kommer från individerna. Upper echelon är initialt intressant för att 
förklara hur humankapitalet uppkommit och samverkar hos styrelsemedlemmarna. 
Resursberoendeteorin kompletterar upper echelon genom att framförallt kartlägga speciella 
karaktärsdrag och därmed unikt humankapital som kan uppfattas som hållbara 
konkurrensfördelar. De resterande teorierna, trade-off och pecking-order, förklarar i högre 
grad hur styrelsemedlemmarna agerat finansieringsmässigt och uppkomsten av företagets 
kapitalstruktur. Dessa teorier kan därmed förklara hur humankapitalet hänger samman med 
kapitalstrukturen hos företagen. 
 
2.4 Litteratursökning och tillvägagångssätt 
Framställningen av den teoretiska referensramen och de hypotetiska argumentationerna 
grundar sig på en omfattande litteraturstudie som under olika avseenden behandlar studiens 
ämnesområde vilket möjliggör besvarande av syfte och forskningsfråga. Processen började 
med en insamling av relevanta artiklar och litteratur. Sökning av relevanta artiklar och 
litteratur fortgick dock kontinuerligt under arbetets gång för att berika studiens utgångspunkt 
och analys. Det som kvalificerades som relevanta artiklar och litteratur är sådant material som 
behandlat och baserades på nyckelord som; humankapital, kapitalstruktur, 
styrelsemedlemmar, styrelse, bolagsstyrning, ålder, kön, styrelsestorlek, etnicitet, upper 
echelon, trade-off, resursberoendeteorin och pecking order, oftast i kombination med 
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varandra. Databaser som varit användbara var framförallt google scholar, men även 
ebscohost (högskolebibliotekets söktjänst) för sökning av vetenskapliga artiklar och flertal 
bibliotekssamlingar för sökning av litteratur. Det insamlade materialet bearbetades i sin tur 
genom noggrann läsning och kategorisering/kodning. Under bearbetningsprocessen kunde 
mönster uppfattas vilket bidrog till att adekvata underkapitel kunde utformas som stod i 
relation till varandra. Underkapitel som trade-off och pecking order, upper-echelon och 
resursberoendeteorin utgör förklarande teorier vars främsta syfte är att försöka beskriva och 
förklara vad som påverkar vad och varför. Underkapiteln som lyder under humankapital med 
betingade variabler består främst av argumentation för de olika hypoteserna men är också 
betydande för att förklara studiens resultat, vilket främst sker genom påvisande av skillnader 
och likheter. 
  



	

 

 

11 

3. Teoretisk referensram 
Kapitlet behandlar fyra teorier som ligger till grund för att sammankoppla styrelsens 
egenskaper med kapitalstrukturen. Därutöver formuleras ett antal hypoteser baserat på 
teorierna och tidigare studier inom området. 
 
3.1 Trade-off teorin 
Trade-off teorin förutsäger att företagen kommer att försöka nå en optimal kapitalstruktur 
genom att balansera för- och nackdelar med skuldsättning (López-Gracia & Sogorb-Mira, 
2008). Enligt teorin bör företag nå en skuldsättningsnivå som maximerar fördelarna av 
skattesköldar (ränteavdrag) och som minimerar risken för finansiell knipa och konkurs 
(Kraus & Lintzenberger, 1973; Serrasqueiro, Armada & Nunes, 2011). Detta leder också till 
en reducering av problem vid fritt kassaflöde. Dock bidrar ökad skuldsättning till att 
agentkostnader uppstår mellan ägare och finansiella borgenärer (Serrasqueiro, Armada & 
Nunes, 2011; Jensen & Meckling, 1976). I takt med ökad skuldsättning ökar också risken för 
konkurs och fördelen med skattesköldar. Vid en optimal kapitalstruktur råder det en jämvikt 
mellan för- och nackdelar vid skuldsättning. 
 
Denna klassiska och statiska trade-off modell har utvecklats och gett upphov till en mer 
dynamisk variant, även kallad dynamisk trade-off modell (Sardo & Serrasquerio, 2017). Den 
dynamiska trade-off modellen förutsätter att företagen har en målkvot för skuldsättning. 
Problemet är dock att företagen inte kan vara på sin optimala skuldsättningsnivå vid en given 
tidpunkt. Flera studier visar att anpassningen till en optimal skuldsättningsnivå beror på 
företagets inneboende egenskaper men också på institutionella, juridiska och finansiella 
variabler (López-Gracia & Sogorb-Mira, 2008; Sardo & Serrasqueiro, 2017). För SME:s 
(små och medelstora företag) är det betydligt svårare att anpassa sig till en optimal 
skuldsättningsnivå eftersom att majoriteten av SME:s inte är listade på en börsmarknad. För 
dem återstår oftast sparade vinster och skulder. Därför tenderar dessa företag att följa 
principerna enligt pecking-order teorin. 
 
Graden av humankapital och dess mångsidighet har bevisligen betydande effekt på hur TMT 
(toppledningen) resonerar kring finansiella frågor men det ger också fler 
finansieringsalternativ, vilket främst beror på kontaktnätverket och legitimiteten. På så sätt 
kan det antas att ett högt sammanvägt humankapital bland styrelsemedlemmarna förkortar 
vägen till en optimal skuldsättningsnivå för företaget. Svårigheter kan dock föreligga för 
företag som befinner sig i tillväxtfaser där internt genererade medel tenderar att vara 
otillräckligt vilket även försvårar möjligheten till attraktiva finansieringsformer, trots ett högt 
humankapital. Bland börsbolag som befinner sig i dessa stadier är det främst belåning och 
nyemissioner som är intressanta. Börsbolag som har gott om internt genererade medel kan 
dock välja att öka sin skuldsättning för att dra fördelar av skattesköldar, vilket också är en 
enklare väg för att nå en optimal skuldsättningsnivå enligt trade-off teorin (Kraus & 
Lintzenberger, 1973). Teorin kan därmed förklara hur styrelsemedlemmarna gemensamt, med 
hänsyn till humankapitalet, agerat under finansiella frågor samt vilket kapitalstruktur det i sin 
tur lett till. 
 
3.2 Pecking-order teorin 
Pecking-order teorin är en av de mest inflytelserika teorierna inom kapitalstruktur och 
företagets hävstångseffekt (Frank & Goyal, 2003). Enligt Myers (1984) föredrar företag 
intern framför extern finansiering p.g.a. snedvridet urval (adverse selection) och skulder 
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framför eget kapital p.g.a. lägre informationskostnader. Vanligtvis råder det 
informationsasymmetri beträffande företagsvärdet mellan utomstående investerare och 
företagsledning som kan resultera i en felaktig värdering på det egna kapitalet (Myers & 
Majluf, 1984; Sánchez-Vidal & Martín-Ugedo, 2005). En närmare beskrivning om 
informationsasymmetri är t.ex. när företag söker kapital för en investeringsmöjlighet, där 
företagsledningen har koll på nuvärdet av investeringen och företagsvärdet när investeringen 
fullbordats, medan utomstående investerare saknar den kunskapen (Myers, 1984). Bland små 
tillväxtföretag råder det generellt en högre grad av informationsasymmetri (och moralisk risk) 
främst p.g.a. bristen på finansiell information men också att de tenderar att vara ägarstyrda 
(Zoppa & McMahon, 2002; Frank & Goyal, 2003). Under sådana situationer kommer 
investerare kräva en högre avkastning på eget kapital än vad som är fallet vid skuldsättning. 
Av den anledningen anses det lämpligt för en företagsledning att använda sig av en mindre 
riskfylld finansieringsform (Sánchez-Vidal & Martín-Ugedo, 2005). Företag kommer därför 
skapa en hierarki av olika finansieringsalternativ; i första hand tillämpas intern finansiering, 
sedan skulder och slutligen finansiering baserad på eget kapital (Myers, 1984). Om det är 
möjligt kommer företag finansiera alla sina projekt via internt genererade medel, men om 
egna medel är otillräckligt kommer även skulder vara aktuellt (Myers & Majluf, 1984). 
Normalt sett kommer företag undvika finansiering utifrån eget kapital (Myers & Majluf, 
1984; Zoppa & McMahon, 2002). 
 
I mer detalj redogör Myers (1984) dessa fyra punkter som förklarar företagens 
finansieringsstrategier; 

1. Företag föredrar intern finansiering. 
2. Företag anpassar utdelningsnivåer utefter investeringsmöjligheter. 
3. “Klibbig utdelningspolitik” samt oförutsägbara fluktuationer i lönsamhet och 

investeringsmöjligheter, innebär att internt genererat kassaflöde kan vara mer eller 
mindre än investeringsutgifter. Om det är mindre kommer företaget först dra ner på 
kassabalansen eller sin omsättbara värdepappersportfölj. 

4. Om extern finansiering krävs kommer företagen att använda det säkraste alternativet 
först, vilket innebär att de börjar med skulder, eventuellt hybridförbindelser såsom 
konvertibla obligationer, och kanske slutligen eget kapital såsom nyemissioner. 

 
Till skillnad från trade-off teorin antyder pecking-order teorin att det inte finns någon optimal 
skuldsättningsnivå som företag eftersträvar (Serrasqueiro et a1., 2011; Myers & Majluf, 
1984). Utifrån pecking-order förväntas i regel följande handlingar; företag med högt 
kassaflöde överväger sällan skulder, gamla företag överväger sällan skulder, företag med 
goda tillväxtmöjligheter och litet kassaflöde överväger oftare skulder, företag med små 
tillväxtmöjligheter och högt kassaflöde överväger sällan skulder (Serrasqueiro et al., 2011). 
Myers & Majluf (1984) hävdar således att om företaget har otillräckligt med pengar för att 
finansiera nya investeringar, kommer det att emittera eget kapital enbart när det finns mycket 
lönsamma investeringar som varken kan skjutas upp eller finansieras genom skulder, eller när 
företagsledningen tror att beståndet är tillräckligt övervärderat och att aktieägarna samtidigt 
kommer vara disponerade att tolerera marknadens straff (López-Gracia & Sogorb-Mira, 
2008; Sánchez-Vidal & Martín-Ugedo, 2005).  Det har visat sig att majoriteten företag i tidig 
fas agerar i enlighet med pecking-order teorin men över tid, beroende på ett företags livscykel 
och marknadsläge, kan andra teorier göra sig gällande, såsom trade-off teorin vilket alltså 
innebär att de olika teorierna samexisterar (Ghosh, A., & Cai, F. 1999; Cotei & Farhat, 2009). 
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Frågan kvarstår dock hur sammanföringen av styrelsemedlemmars humankapital förhåller sig 
till teorins villkor och vilka tolkningar som går att göra. En betydande faktor som 
framkommer genomgående från tidigare forskning och som anses ha inverkan på företagens 
kapitalstruktur är informationsasymmetrin. Det är en faktor som framförallt är framträdande i 
mindre tillväxtbolag. Av den anledningen anses det mindre lönsamt för små tillväxtbolag att 
emittera nya aktier till utomstående p.g.a. risken med en felaktig värdering. Bolagsstorlek har 
enligt teorin betydelse för hur företag förhåller sig till skuldsättning. I denna studie återfinns 
bolag som skiljer sig åt avseende bolag- och styrelsestorlek. Tidigare studier har visat att 
större styrelser bl.a. bidrar till ett större kontaktnätverk vilket öppnar upp för flera 
finansieringsalternativ och goda lånevillkor. Ett högre humankapital inräknat de betingade 
variabler bland styrelsemedlemmarna, legitimerar bolaget samt gör den mer anpassningsbar 
och mångsidig, som naturligt sett borde minska informationsasymmetrin. Rimliga antaganden 
kan därmed vara att mindre bolag som återfinns i small-cap har relativt sett lägst 
skuldsättning, därefter följer “medelstora” bolag i mid-cap och slutligen högst skuldsättning 
bland bolagen på large-cap.  
 
3.3 Upper-echelon teorin 
Baserat på pecking order och trade-off teorin, finns en teori som kan sammankoppla 
styrelseledamöternas egenskaper med styrelsens strategiska val (Ting, Azizan, & Kweh, 
2015). Upper echelon teorin menar att strategiska beslut är kopplade till 
bakgrundsegenskaperna hos en organisations ledning. En TMT (Top Management Team) är 
en formulering av företagsledningen och styrelseledamöterna inom ett bolag, vilka har en 
specifik kompetens inom områden som gör det möjligt för en organisation att fatta 
välgrundade beslut (Ting, Azizan, & Kweh, 2015; Hambrick & Mason, 1984). Enligt upper 
echelon utvecklas individuella egenskaper och kognitioner av tidigare erfarenhet, utbildning 
och personliga värderingar. Kognitionerna påverkar hur TMT analyserar och svarar på 
situationer och den strategi som valts för bolaget (Hambrick & Mason, 1984). En 
grundläggande fråga i teorin är att förklara varför bolag skiljer sig åt i de strategier de 
använder och varför vissa bolag är mer framgångsrika än andra. Upper echelon bygger på 
strategiskt ledarskap och föreslår att enskilda egenskaper påverkar olika strategiska beslut. 
Att undersöka hur olika egenskaper påverkar styrelsens beslutsförmåga är ett viktigt verktyg 
för att förklara och förutspå en organisations prestation (Ting, Azizan, & Kweh, 2015; 
Hambrick & Mason, 1984). 
 
Upper echelon delar upp egenskaperna i ålder, funktionell bakgrund, annan arbetserfarenhet, 
utbildning, finansiell position och socioekonomisk bakgrund. Upper echelon menar att äldre 
styrelsemedlemmar är mindre riskfyllda och mindre aggressiva än yngre medlemmar. Det 
hänvisas till tre möjliga förklaringar, vilka är; Att äldre styrelsemedlemmar lever i gamla 
banor och mindre benägna att förstå nya idéer och lära sig nya beteenden. Åldern har även 
varit negativ associerad med förmågan att hantera information och därmed tar det längre tid 
för äldre att ta beslut. Utöver detta är äldre mer benägna att tänka på ekonomisk säkerhet och 
karriärsäkerhet, vilket återkopplas till sina vardagsliv (Hambrick och Mason, 1984). 
Följaktligen kan det finnas en tendens att äldre styrelsemedlemmar föredrar att välja intern 
finansiering jämfört med extern finansiering p.g.a. de är mer riskaverta än yngre medlemmar. 
 
Vidare menar Hambrick och Mason (1984) att utbildningsnivån hos styrelsen återspeglar sig i 
organisationer. Utifrån teorin är högre utbildade styrelsemedlemmar mindre riskfyllda, mer 
öppna för nya idéer, förändringar och investeringsmöjligheter. Utbildning är associerad med 
en individs kunskapsbas. Därutöver antas det att människors utbildning påverkar en individs 
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värderingar, kognitiva preferenser etc. (Hambrick och Mason, 1984). Utifrån dessa 
antaganden kan en högre utbildningsnivå bland styrelseledamöterna leda till en mer optimal 
skuldsättningsnivå, eftersom att de dels ser riskerna med kapitalstrukturbeslutet, dels ser 
möjligheterna, vilket går att återkoppla till trade-off teorin. 
 
Upper echelon förklarar dessutom att beslutens som fattas påverkas av styrelsemedlemmarnas 
tidigare erfarenheter. Hambrick och Mason (1984) menar att tidigare erfarenhet ökar 
styrelsens humankapital som är fördelaktig vid beslutfattandet. Därtill ökar kunskapen om 
marknader, individerna blir mer mottagliga för förändringar och hjälper styrelsen att 
identifiera möjligheter. Grunden för dessa påståendena är att tidigare erfarenheter kan hjälpa 
styrelsemedlemmens beslutfattande i nya situationer, eftersom de bär en del av deras 
kognitiva bakgrund med sig i en ny miljö. De har därmed en ökad kunskapsbas, vilket kan 
vara fördelaktigt i bolag. Med andra ord kan styrelsemedlemmars humankapital ge en 
inverkan på strategiska finansieringsbeslut. 
 
Slutligen framhäver upper echelon perspektivet, gruppheterogenitet. Teorin menar att 
homogen styrelsegrupp leder till sämre strategiska beslut. En homogen grupp skapar en 
begränsad inblick i olika handlingsalternativ, vilket kan återspeglas i finansieringsbesluten. 
Dock menar teorin att rutinlös problemlösning hanteras effektivt med en homogen 
gruppsammansättning, medan nya problem löses effektivare med en heterogen grupp, där 
mångfalden av åsikt, kunskap och bakgrund skapar diskussioner om handlingsalternativ 
(Hambrick & Mason, 1984).  
 
Avseende gruppheterogenitet har dessutom kön, styrelsestorlek, etnisk mångfald och expertis 
visat sig påverka organisationer och kan dessutom påverka valet av finansieringsmetod. 
Eftersom upper echelon inte täcker dessa egenskaperna kommer resursberoendeteorin att 
förklara de resterande egenskaperna som anses vara betydande för att skapa förståelse för 
styrelsens humankapital, samt dess betydelse för kapitalstrukturen. 
 
3.4 Resursberoendeteorin 
Det framställdes kunskap redan på 50-talet om betydelsen av organisationens resurser för 
dess framgång (Penrose, 1959), men det var inte förrän på 80-talet som resursberoendeteorin 
etablerades. Forskare argumenterade därmed för att företagets interna faktorer såsom resurser 
och förmågor avgör dess lönsamhet (Wernerfelt, 1984). Wernerfelts (1984) arbete anses 
allmänt vara startskottet till resursberoendeteorin, men detta utvecklades i sin tur av Lippman 
och Rumelt (1982) och Barney (1986). Barney (1986) skapade en översikt samt definierade 
resurser och konkurrensfördelar ur kritiska avgränsningspunkter. Ett företag har uppnått en 
hållbar konkurrenskraftig fördel när det skapar mer ekonomiskt värde än marginalföretaget i 
sin bransch (Peteraf & Barney, 2003; Bernery & Clark, 2007), och när andra företag inte kan 
kopiera fördelarna med liknande strategi (Barnery & Clark, 2007). 
 
Den resursbaserade logiken bygger på två grundläggande antaganden om företagsbaserade 
resurser för att förklara hur de skapar hållbara konkurrensfördelar och varför vissa företag 
ständigt kan överträffa andra. För det första har företagen olika paket av resurser även om de 
verkar i samma bransch (Peteraf & Barney, 2003). Denna resursheterogenitet innebär att 
vissa företag är mer skickliga i att utföra vissa aktiviteter, eftersom de har unika resurser 
(Peteraf & Barney, 2003). För det andra kan dessa skillnader i resurser kvarstå p.g.a. 
svårigheten att förmedla resurser över företagen, vilket gör att fördelarna med heterogena 
resurser kan fortsätta över tiden (Barney & Hesterly, 2012). Som eftertraktad styrelsemedlem 
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med unika egenskaper och kunskaper samt värdefulla kontaktakter går det att bli invald och 
delaktig i flera bolagsstyrelser. Det innebär att denna form av resurs kan användas av flera 
företag. Den resursbaserade logiken föreslår att om ett företag har värdefulla resurser som få 
andra företag har och om dessa företag finner det för dyrt eller svårt att imitera dessa resurser, 
kan företaget som kontrollerar dessa resurser troligen generera hållbara konkurrensfördelar 
(Barney & Hasterly, 2012). När andra konkurrerande företag kostnadseffektivt erhåller och 
utnyttjar denna resurs, så kommer potentiell hållbar konkurrensfördel för företaget att 
försvinna (Barney & Hasterley, 2012). 
 
I enlighet med resursberoendeteorin kan bolagsstyrelser ses som ett medel för att underlätta 
förvärvet av externa resurser, exempelvis externa lån eller en nyemission (Hillman, Withers, 
& Collins, 2009). Enligt Spanos (2005) och (Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 
1976) har styrelsen ett ansvar att kontrollera och övervaka bolaget, vilket inkluderar bolagets 
kapitalstruktur. Styrelsens funktion är dels att minimera riskerna för investerare, locka 
investeringskapital och förbättra bolagets resultat (Spanos, 2005; Pathirawasam & 
Bulathsinhalage, 2017). Att kunna tillhandahålla styrelsemedlemmar med sådana egenskaper 
och resurser, kan förbättra organisationens externa relationer, prestanda och överlevnad, 
eftersom de hjälper till att hantera företaget i en osäker miljö (Hillman, Withers, & Collins, 
2009). I synnerhet kan styrelseledamöter effektivt skapa tillgång till de resurser som bolaget 
behöver, beroende av bolaget ekonomiska situation och livscykel. Resursberoendeteorin 
hävdar att när ett bolag utser en ledamot i en styrelse, förväntar den sig att 
styrelseledamöterna använder sitt humankapital för att ge bolaget råd och riktlinjer, underlätta 
kopplingar till externa intressenter, såsom långivare och aktieägare och stödja bolagets 
kontroll och övervakning och strategiska beslut (Jermiasa & Igani, 2014; Hillman, Withers, 
& Collins, 2009). 
 
Resursberoendeteorin föreslår att säkerheten för bolagets viktiga resurser, samt kopplingen 
mellan bolaget och dess omgivande miljö kan förbättras genom en stor styrelse. Teorin menar 
att bolaget med större styrelser kan ha fördelar i att tillhandahålla och bibehålla viktiga 
resurser, såsom styrelsemedlemmarnas humankapital (Pfeffer & Salancik, 1978). Därutöver 
är könsmångfald en bidragande faktor vid utvidgandet av bolagets resurser. Genom att 
diversifiera styrelsens sammansättning, genom att anställa fler kvinnor, skulle det hjälpa 
bolaget att få legitimitet, eftersom jämställdhet blir en allt viktigare del i samhället 
(Nguyenab, Lockea, & Reddya, 2015). Därtill kan kvinnliga styrelsemedlemmar bredda 
humankapitalet och skapa nya kanalerna för kommunikation. Dock behöver inte en större 
andel kvinnor i styrelsen leda till en effektivare styrelse (Alves, Couto, & Francisco, 2015). 
Stora könsskillnader i styrelser kan leda till svårigheter att nå enighet och effektivt genomföra 
övervakningsfunktioner, eftersom ju större mångfald, desto större är risken för konflikter 
(Hillman, Withers, & Collins, 2009; Nguyenab, Lockea, & Reddya, 2015). 
 
Enligt resursberoendeteorin kan etnisk mångfald inom bolagsstyrelser skapa mer 
humankapital, information och nätverk till andra marknader. Mångfald i fråga om skillnader i 
styrelsens nationalitet kan därutöver skapa en problematik gällande åsikter, värderingar och 
attityder (Arnegger, Hofmann, Pull, & Vetter, 2014). Därav förväntas olika heterogena 
grupper karaktäriseras av sämre samarbetsförmåga, svårare att skapa tillit och en högre grad 
av konflikter. Blandade åsikter bland styrelsemedlemmar kan leda till långvariga diskussioner 
för att nå ett enigt beslut. Till hänseende till detta, kan olikheter i bakgrund, åsikter och 
värderingar bland styrelsemedlemmarna minska samspelet, vilket leder till svårigheter att 
lösa uppkomna problem (Arnegger, Hofmann, Pull, & Vetter, 2014). 
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Resursteorin menar att bolagets livscykel bestäms av deras förmåga att rekrytera värdefulla 
resurser från den yttre miljön (Pfeffer och Salancik, 1978). I detta avseende är det viktigt att 
erhålla värdefulla resurser genom expertkompetens (Arnegger, Hofmann, Pull, & Vetter, 
2014). Vid rekrytering av nya styrelseledamöter är expertkompetens inom finansiering en 
efterfrågad resurs. Styrelsemedlemmar med ekonomisk expertis hjälper bolaget att erhålla 
finansiering från interna och externa marknader. Att ha en finansiell expert i styrelsen kan 
förbättra intern styrning och skapa lönsamma affärskontakter (Arnegger, Hofmann, Pull, & 
Vetter, 2014; Johnson, Schnatterly, & Hill, 2013; Pfeffer och Salancik, 1978). 

 
Figur 1. Sammanställning av teori och variabler (Egen illustration) 
 
3.4 Hypoteser om styrelsens egenskaper och dess påverkan på 

kapitalstrukturen 
Under den här rubriken formuleras ett antal hypoteser, baserat på tidigare studier och teorier 
avseende styrelsens egenskaper och dess påverkan på kapitalstrukturen. Därutöver behandlas 
ett antal betingade egenskaper som anses ha en påverkan på styrelsens humankapital och 
även påverka kapitalstrukturen. 
 
3.4.1 Humankapital 
Humankapital hänvisar till de kunskaper, färdigheter och förmågor som införlivats hos 
människor (Becker, 1983). Humankapital har blandade effekter på bolag. Det uppenbara är 
att humankapital påverkar styrelsens verksamhet, då styrelsens erfarenhet och kompetens 
påverkar deras kognitioner och beslut (Sundaramurthy, Pukthuanthong & Kor, 2014). Detta 
är i enlighet med upper echelon, som menar att humankapitalet hos styrelsen har en påverkan 
på beslutfattandet, men även att ta vara på tidigare upplevda situationer (Hambrick & Mason, 
1984). Genom alltmer erfarenheter och utbildningar kan individer utveckla expertis inom 
specifika områden som enligt resursberoendeteorin kan kategoriseras som hållbara 
konkurrensfördelar (Peteraf & Barney, 2003). Detta skulle t.ex. kunna vara inom finansiering 
vilket tillväxtföretag och andra företag med stort kapitalbehov skulle värdesätta högt och vilja 
erhålla genom att t.ex. erbjuda en sådan individ plats i dess styrelse. Ett strategiskt beslut, är 
beslut om skuldsättningsnivå i bolag. Därmed bör styrelsens tidigare erfarenhet ha en 
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påverkan på bolagets kapitalstruktur. Tidigare forskning har visat att tidigare 
branscherfarenhet har en positiv påverkan på försäljningstillväxt (Kor & Sundaramurthy, 
2009), vilket beror på att bolag tenderar att anställa styrelseledamöter som är strategiskt likt 
bolaget i sig. Styrelseledamöter som har tidigare erfarenhet som VD har en positiv effekt på 
reaktionerna på aktiemarknaden, men även att minska konkursrisken (Platt & Platt, 2012). 
 
Utöver detta, är styrelseledamöter som har tidigare kompetens inom finansiering mer 
uppmärksamma och mer informerade om bolagets verksamhet. Att ha en finansekonom i 
styrelsen är positivt associerad med bolagets finansiella prestanda (Johnson, Schnatterly, & 
Hill, 2013). Därtill har finansiell expertis inom bolagsstyrelser en påverkan på 
finansieringsbeslut och skuldstrategier, vilket kan kopplas till pecking-order och trade-off.  
Att ha expertis inom finans kan hjälpa bolaget att erhålla finansiering från interna och externa 
marknader (Arnegger, Hofmann, Pull, & Vetter, 2014; Johnson, Schnatterly, & Hill, 2013). 
Johnson, Schnatterly, & Hill (2007) påvisar att en betydande ökning av ekonomiska experter 
hos bolagsstyrelser i amerikanska styrelser, på grund av kunskapsfördelarna. Dock gäller det 
att ta hänsyn till hela styrelsens humankapital. En del forskning menar att en mångfald av 
humankapital skapar konflikter och att heterogenitet hämmar strategiska förändring (Johnson, 
Schnatterly, & Hill, 2013). Dock kan mångfald vara till nytta när det gäller tillgången till 
resurser.  
 
Utbildningsnivån används som ett mått på individens kunskapsbas och kognitiva förmågor 
(Hambrick och Mason, 1984). Kunskap, färdigheter och beslutsförmåga krävs i 
företagsstrategin för att identifiera organisatoriska möjligheter och hot, samt matcha dem med 
viktiga organisatoriska styrkor och svagheter för att skapa en strategi. Studier visar att 
pedagogiska bakgrunder har en positiv påverkan på företagsvärdet (Kim & Lim, 2010). 
Wincent et al. (2010) påvisar att det totala antalet högskoleexamen i en styrelse påverkar 
innovation och finansiell prestation positivt.  
 
Flera studier påvisar alltså en rad positiva effekter med brett humankapital bland företag, 
såsom försäljningstillväxt, minskad konkursrisk, förbättrad övervakning, positiv effekt på 
finansiell prestanda, högre företagsvärde och effektiva skuldstrategier. I anslutning till 
tidigare studier bör ett högre humankapital ha en ekonomiskt god inverkan på ett företags 
kapitalstruktur genom lägre skuldsättningsgrad. Således blir hypotesen följande; 
 
H1 - Företag vars styrelse har en högre humankapital (erfarenheter, expertis, och 
utbildning) har en lägre skuldsättningsgrad än företag med lägre humankapital 
 
3.5.1 Betingade faktorer till styrelsens humankapital 
 
3.5.1.1 Kön 
Det finns en växande tro att könsmångfald är ett sätt att bringa humankapital till 
bolagsstyrelsen. Post & Byron (2015) menar att kvinnlig styrelserepresentation leder till ökad 
mångfaldskompetens, eftersom kvinnliga styrelsemedlemmar har mer heterogent 
humankapital än männen. Kvinnliga styrelseledamöter har visat sig stödja företagets ledning 
genom att använda sina erfarenheter och kunskaper om juridik, human resource management, 
kommunikation och PR mer än männen i bolagsstyrelsen (Zelechowski & Bilimoria, 2004). 
Alves, Couto, & Francisco (2015) konstatera att styrelsens mångfald kan leda till bättre 
övervakning över bolaget. Detta har Adam & Ferreira (2009) hittat empiriska bevis på, vilka 
menar att kvinnliga styrelsemedlemmar deltar mer i styrelsemöten, vilket är plattformen för 
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kommunikation och övervakningsåtgärder. Kvinnor har dessutom en tendens att vara mer 
aktiva i sin roll i styrelserna och är mer benägna att ställa frågor och föra diskussioner (Alves, 
Couto, & Francisco, 2015). Johnson, Schnatterly, & Hill (2013) finner att könsmångfald i 
styrelsen har mindre konflikter och är förknippade med mer strategisk styrning och styrelse 
utvecklingsarbete. Kvinnliga styrelseledamöter är dessutom mer riskmedvetna (Lanis, 
Richardson, & Taylor, 2017; Post & Byron, 2015), vilket kan ge incitamentet att de föredrar 
intern finansiering framför extern, vilket är i enlighet med pecking-order. Baserat på dessa 
argument förväntar vi oss att fler kvinnor i styrelsen leder till mer välgrundade styrelsebeslut. 
Detta beror på att de kan bringa mer och diversifierat humankapital till styrelsen vilket kan 
påverka kapitalstrukturen. Vår hypotes blir att; 
 
H2 - Företag med fler kvinnor i styrelsen har en lägre skuldsättningsgrad än med styrelser 
med färre kvinnor 
 
3.5.1.2 Styrelsestorlek 
Styrelsen har till uppgift att övervaka och kontrollera bolaget förvaltning (Fama & Jensen, 
1983). Styrelsens storlek är ett viktigt led i styrningen. Större styrelser har mer 
styrelseledamöter och antas ha högre övervaknings- och kontrollfunktioner (Jackling och 
Johl, 2009). Bolag med större styrelser har visat sig bringa humankapital genom att använda 
fördelarna med att tillhandahålla styrelseledamotens nätverk och skapa bredare resursbas 
(Tarus & Ayabei, 2016; Pfeffer & Salancik, 1978). Adams & Mehran (2012) menar att större 
styrelser ökar effektiviteten och har större styrelsekompetens, vilket kan vara fördelaktigt vid 
finansieringsbeslut. Trots att det dokumenterats fördelar med större styrelser finns det 
nackdelar. Adams & Mehran (2012) påpekar att även om antalet styrelseledamöter i 
bolagsstyrelserna kan öka humankapitalet, kan kostnaden vara högre än förmånen. Det finns 
också empiriska bevis till stöd för detta argument som tyder på att bolag med större styrelser 
har högre skuldsättningsgrad (Abor, 2007; Wen, Kami, & Bilderbeek, 2002; Wang et al., 
2013). Wen, Kami, & Bilderbeek (2002) påpekar även att beslutsprocessen påverkar negativt 
i större styrelser på grund av kommunikationsproblem. Stora styrelser skapar svårigheter att 
nå enighet, vilket leder till att beslut om viktiga frågor vanligtvis inte sker i tid. Därmed kan 
man anta att besluten i stora styrelser utgörs av många heterogena åsikter och värderingar av 
styrelsemedlemmarna som baseras på deras humankapital. Situationen kan resultera 
förhastade beslut på grund av tidsbristen och de tidskrävande diskussionerna, vilket kan leda 
till en hög skuldsättningsgrad. Således blir vår hypotes att; 
 
H3 – Företag med en större styrelse har en högre skuldsättningsgrad än företag med en 
mindre styrelse 
 
3.5.1.3 Ålder 
Flera studier bekräftar att åldern bland styrelsemedlemmarna har en betingade inverkan på 
humankapitalet, eftersom högre ålder innebär mer tid att samla erfarenheter, färdigheter och 
utbildning (Becker, 1983; Wiersema & Batel, 1992). Ålder har även betydelse för hur 
styrelsemedlemmarna agerar under olika finansiella situationer, eftersom åldern har effekt på 
individens beslutsförmåga och kognitiva bas, d.v.s. uppfattningar och tolkningar om framtida 
händelser (Wiersema & Bantel, 1992). En högre medelålder i bolagsstyrelser har associerats 
till ovilja för förändringsarbete, riskaversion (Wiersema & Bantel, 1992) och lägre andel 
skulder (Frank & Goyal, 2007; Bertrand & Schoar, 2003). En lägre medelålder har däremot 
associerats till fler förändringsarbeten (Ahn & Walker, 2007), riskorientation (Wiersema & 
Batel, 1992) och ökad konkursrisk (Platt & Platt, 2012). Vissa händelser kan vara av 
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återkommande karaktär som innebär att en äldre styrelsemedlem med hänsyn till 
humankapitalet kan bidra med insikt och lösningar om sådant som yngre styrelsemedlemmar 
inte kan. Att förena yngre och äldre styrelsemedlemmar och genom detta ha en 
mångfasetterad styrelse har bevisats bidra till ett positivt resultat bland europeiska bolag 
(Ferrero-Ferrero et al., 2015), men det kan också vara ett hinder för ett samstämmigt 
beslutsfattande (Kim & Rasheed, 2014). Enligt Burton (1991) innebär en sammanblandning 
av ålder i styrelsen en breddning av humankapitalet, vilket inte enbart beror på 
sammansättningen utan också p.g.a. att de varierande attributen bidrar till ett mångsidigt 
styrelsearbete och minskning av agentproblem.  
 
En högre medelålder innebär också längre tids insamling av erfarenheter och kompetens, 
vilket bidrar till en högre humankapital. Med hänsyn till resursberoendeteorin kan ett högre 
humankapital medföra expertis inom särskilda områden, till exempel inom finansiering. En 
åldersdiversifierad styrelse leder till informationsinhämtning från fler informationskällor men 
också en breddning av uppfattningar och tolkningar, vilket förbättrar företagets innovation, 
anpassnings- och problemlösningsförmåga som positivt kan inverka på ett företags 
kapitalstruktur, varvid finansieringsmönster kan kopplas till trade-off och pecking order 
(Wiersema & Bantel, 1992). Således blir vår hypotes följande; 
 
H4 – Företag med en högre medelålder i styrelsen har en lägre skuldsättningsgrad än 
styrelser med en lägre medelålder 
 
3.5.1.4 Etnisk mångfald 
Den etniska mångfalden bland styrelser är ett relativt outforskat område men också ett 
signifikant styrningsproblem som företag står inför (Carter et al., 2003). Problemet har nått en 
hög profil bland såväl nyhetsbyråer som statliga institutioner, t.ex. uppvisar styrelserna för 
Sveriges tio största börsbolag en stor brist på personer med utländsk bakgrund (SVT, 2015). 
Det kan vara en orsak till varför ämnet är så outforskat i Sverige, då bortfallet blir alldeles för 
stort. Det har dock på senare tid getts stiftelseanslag för att bedriva studier i området under 
faktum att det är relativt outforskat, ett forskarlag ska därmed studera hur etnisk mångfald 
och social klasstillhörighet i styrelser inverkar på tillväxt och överlevnad för småbolag 
(forskning, 2016).  
 
Tidigare studier har dock uppvisat att etnisk mångfald är positivt relaterat till 
gränsöverskridande förvärv (Staples, 2008; Johnson, Schnatterly, & Hill, 2013), högre 
företagsvärde (Johnson, Schnatterly, & Hill, 2013; Delis et al., 2016; Ntim, 2015) och 
stigande avkastning (Delis et al., 2016). Finns dock motsägande forskning som antyder att 
etnisk mångfald inverkar negativt på den finansiella prestationen (Gul et al., 2016). Vidare 
har etnisk mångfald i styrelser ansetts leda till förstärkning av övervakningsfunktioner (Carter 
et al., 2003), samt mer fokus på företagets sociala ansvar (Post m fl., 2011; Wang & Coffey, 
1992). Umans & Smith (2013) kommer fram till etnisk mångfald i styrelser leder till en 
försämring i kommunikationen och svårigheter i beslutsfattandet p.g.a. motsättningar. Lee & 
Black (2017) hävdar att det finns svårigheter för utländska företagsägare att få lån p.g.a. 
språkbarriär och förtroendeproblem. Dock menar andra studier på att det kan vara stärkande 
för humankapitalet eftersom individer med annan bakgrund besitter dels andra attribut, 
tolkningar och uppfattningar, men också annan form av träning, erfarenheter och utbildning 
(Becker, 1983; Wiersema & Bantel, 1992; Burton, 1991; Kim & Rasheed, 2014), vilket 
bidrar till en mångsidig styrelse. En mångsidig styrelse med individer med olika ursprung och 
erfarenheter kan även bidra till en breddning av humankapitalet som på olika sätt kan gynna 
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ett företag, t.ex. inom finansiering genom fler finansieringslösningar och kontakter. Till 
exempel betonar upper echelon teorin vikten av grupp-heterogenitet för att uppnå bättre 
strategiska beslut och stärka problemlösningsförmågan i gruppen, vilket i detta sammanhang 
kan bidra till diskussioner om nya finansieringsalternativ i vilket finansieringsmönstren kan 
kopplas till de samexistenta teorierna trade-off och pecking-order (Hambrick & Mason, 
1984). Sammantaget kan etnisk mångfald bidra till utökning av humankapital, stärka 
problemlösningsförmågan och leda till fler kontakter, vilket öppnar upp för fler affärsavtal 
och finansieringslösningar som kan leda till effektiv hushållning av resurser (Singh 2007; 
Staples 2008). Således blir vår hypotes enligt följande; 
 
H5 – Företag med fler utländska styrelsemedlemmar har en lägre skuldsättningsgrad än 
företag med färre utländska styrelsemedlemmar  
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4. Empirisk metod 
Kapitlet inleds med en förklaring om valet av undersökningsmetod och ger förslag på 
alternativa tillvägagångssätt. Därtill beskrivs urvalet av bolag, samt tidshorisonten som 
studien ska behandla. Därutöver operationaliseras variablerna som ska undersökas. 
Avslutningsvis behandlas studiens reliabilitet, validitet samt etiska aspekter. 
 
4.1 Undersökningsmetod och design 
För att uppnå syftet med studien, finns det olika tillvägagångssätt att förhålla studien till. De 
två vanligaste undersökningsmetoderna är en kvalitativ - respektive en kvantitativ metod 
(Bryman & Bell, 2011). Det mest fördelaktiga för denna studien är att utgå från en kvantitativ 
metod. Dels beror det på att det höga antalet observationer som studien avser att utföra, dels 
underlättar en kvantitativ metod för att ge svar på hur relationen mellan olika variabler ligger 
till (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018). Eftersom studien avser att uppnå ett 
generaliserbart resultat i den svenska börsen, är den kvantitativa metoden bäst anpassad för 
studien.  Studiens syfte är se hur styrelsens humankapital påverkar börsbolagens 
kapitalstruktur. Styrelsens humankapital går att kvantitativt mäta genom att operationalisera 
deras olika egenskaper, medan kapitalstruktur/skuldsättningsgrad mäts genom siffror som 
räknas ut. Enligt Johnson, Schnatterly, & Hill (2013) är humankapital dessutom svår att mäta 
och det finns ett flertal variabler som kan påverka en bolagsstyrelses humankapital. Till viss 
del är humankapital kontextberoende, d.v.s. att kunskap, personliga värdering och 
kognitioner beror på var individen befinner sig (Johnson, Schnatterly, & Hill, 2013). I denna 
studien har en uppdelning av listorna gjorts för att motverka detta. Därtill har variabler som 
anses påverka bolagsstyrelsens humankapital valt, samt variabler som påverkar 
kapitalstruktur, d.v.s. kontrollvariabler.  
 
Då studien ämnar studera sambandet mellan flera variabler faller det i sin rimlighet med en 
tvärsnittsdesign, vilket innebär datainsamling för flera studieobjekt under en viss tidsperiod 
(Bryman & Bell, 2011; Jacobsen, 2002). Eftersom datainsamlingen huvudsakligen består 
utav granskade årsredovisningar för noterade bolag kan de därmed anses som relativt 
tillförlitliga och jämförbara, vilket också ställs som krav vid kvantitativa studier enligt 
Bryman & Bell (2011). Dessutom minimerar dessa handlingar risken för subjektiva 
tolkningar och värderingar. Ett problem med det kvantitativa tillvägagångssättet är att skapa 
förståelse för ett fenomen. En lösning är att falla tillbaka till den teoretiska referensramen och 
tidigare litteratur som kan förklara utfallet av studien. 
 
Ett alternativt tillvägagångsätt hade varit att använda sig av en kvalitativ metod, vilket 
innebär undersökning av en aspekt utifrån ett historiskt perspektiv för att utveckla och testa 
historiska förklaringar som skulle kunna generaliseras vidare till andra händelser (George & 
Bennet, 2005), eller en empirisk “förfrågan” som undersöker ett nutida fenomen inom sitt 
verkliga sammanhang när gränserna mellan fenomen och sammanhang inte är tydliga och i 
vilka flera datakällor används (Yin, 1994). Flera välkända och etablerade teorier inom 
ekonomistyrning härstammar från kvalitativ forskning, som till exempel Penroses teori 
(1959) som behandlar företagens tillväxt eller Chandlers teori (1977) om företaget (Yin, 
1994). Om denna studie skulle göras i kvalitativ form så skulle datainsamlingen bestå av både 
primär och sekundärdata, där primärdata framförallt skulle utgöra intervjuer och/eller 
observationer och sekundärdata skulle bestå utav årsredovisningar enligt nuvarande 
premisser. Intervjuer skulle ske med ett färre antal styrelsemedlemmar och ett snävare urval 
av börsbolag på small, mid och large-cap. Detta skulle kunna kompletteras av observationer 
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genom att författarna är närvarande vid styrelsemöten. Det innebär att studien skulle ske i en 
mindre skala men med ett större djup, vilket skulle kunna ett direkt svar på hur 
styrelsemedlemmar resonerar kring finansieringsfrågor. Dock hade det varit svårare att 
generalisera resultatet. Enligt Pratt (2008) finns det dock en allmän preferens från högre 
ledning bland vetenskapliga journaler inom företagsekonomi att publicera forskning baserad 
på kvantitativ metod, vilket främst antas bero på att undersökningarna generellt går att 
generalisera samt antaganden om positivismen och dess betydelse för sann 
kunskapsinhämtning. 
 
4.2 Genomförande  
För att genomföra studien har årsredovisningar undersökts. Börsbolagens årsredovisningar 
innehåller data som har varit av betydelse för att uppnå studiens syfte. Enligt Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning (2016) ska börsbolagens årsredovisningar innehålla data om 
styrelsemedlemmarna, där det ska framgå vilken huvudsaklig utbildning styrelsemedlemmen 
har, individens arbetserfarenhet och styrelseuppdrag utanför bolaget. Därutöver finns data om 
när styrelsemedlemmarna blivit invalda i styrelsen och deras arbetsfördelning. Ett problem 
som uppkommit vid inhämtningen av data, är att alla börsbolag inte väljer att skriva ut 
styrelsemedlemmarnas nationalitet. För att lösa detta problem har databaserna Bloomberg, 
LinkedIn etc, använts för att säkerställa att inga subjektiva antagande gjorts om 
styrelsemedlemmarnas etnicitet. 
 
För att kunna mäta styrelsens humankapital fanns den mesta informationen på 
årsredovisningarna. Dock är inte årsredovisningar kontinuerliga vid utskrivandet av tidigare 
väsentliga styrelseuppdrag och detta problemet löstes med hjälp av databasen Bloomberg 
som har information om styrelsemedlemmarnas arbetslivserfarenhet. Eftersom att en stor 
mängd data har samlats in, har alla variabler sammanställts på ett Excel-dokument. På 
dokumentet finns variabler om varje styrelsemedlem i börsbolagen under en femårsperiod. 
Eftersom styrelsesammansättning ändras vid nytillskott eller avsättning, har studien tagit 
hänsyn till detta och därmed ändrat storleken på styrelsen och lagt in/tagit bort 
styrelsemedlemmarnas egenskaper. Avseende siffermaterialet, har dessa inhämtats från 
årsredovisningarna samt Retrieverbusiness. Siffrorna har därefter uträknats i ett Excel-
dokumentet. 
 
Efter sammanställningen gjorts i Excel, fördes datamängden över till det statistiska 
programmet SPSS, där analyserna genomfördes. De analyser som utförde var först 
beskrivande statistik. Momentet utfördes för att förstå hur de svenska bolagen står sig mot 
tidigare litteraturen och teorier, d.v.s.; Har styrelsemedlemmarna hög utbildning och bred 
erfarenhet? Satsa bolagen på mångfald? Därtill upprättades en jämförande analys mellan 
small-cap, mid-cap och large-cap. Detta utfördes för att påvisa skillnader mellan de svenska 
bolagen, vilket även återkopplas till teorier och tidigare litteratur. Därefter utförs ett 
normalfördelningstest. Ett normalfördelningstest görs för att se om variablerna är 
normalfördelade och mätbara i studien. Därtill upprättades en korrelationsanalys och 
regressionsanalys. Mer om dessa tester återfinns i kapitel fem, Resultat och diskussion. 
 
4.3 Urval 
Urvalet består av slumpmässigt utvalda bolag på large, mid, och small-cap på 
Stockholmsbörsen, vilket gav ett totalt urval på 76 bolag och 380 observationer. Därmed 
uppnås representativa urval i varje lista som stärker statistisk undersökning. Med large-cap 
avses största bolag räknat till omsättning och börsvärde, följt av mid-cap och small-cap. 
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Fokus ligger på bolagens styrelser, eftersom det är ett bolags högsta beslutande organ, vilket 
innebär att avgörande och betydande beslutsfrågor inom finansiering vilar hos dem. 
Anledningen till att ett slumpmässigt urval utförts, var för att undvika egen påverkan på 
utfallet och ett sådant agerande leder till ett mer tillförlitligt och starkare samband vid 
hypotesprövning (Bryman & Bell, 2011; Yin, 1994). Variationen av bolag utifrån listning och 
i sin tur börsvärde är en annan aspekt som inverkar positivt vid hypotesprövning, eftersom 
det blir lättare att utesluta andra inverkande variabler (kontrollvariabler), som t.ex. lönsamhet 
och bolagsstorlek (Jacobsen, 2002). Författarna ansågs övertygade om att nämnda urval 
skulle leda till ett tillförlitligt och trovärdigt resultat för att ge svar på om och hur 
humankapital och de oberoende faktorerna inverkar på bolagets kapitalstruktur.  
 
Styrelsesuppleanter och arbetstagarrepresentanter exkluderas i studien på grund av bristande 
information om dessa, samt att de inte anses ha lika betydande inverkan på 
finansieringsfrågor som ordinarie styrelseledamöter, eftersom deras fokus främst ligger på 
medarbetarfrågor. 
 
4.4 Tidshorisont 
Valet av tidshorisont är en viktig del vid kvantitativa studier, särskilt vid en longitudinell 
studie, eftersom nationalekonomiska och andra institutionella faktorer kan spela roll för 
börsbolagens ekonomi. Longitudinella studier bidrar till mer precisa resultat vid 
undersökning av olika variabler vid kvantitativ undersökningsmetodik, vilket i sin tur leder 
till bättre förståelse för underliggande problem (Denscombe, 2016). Enligt Djurfeldt, Larsson, 
& Stjärnhagen (2018) och Denscombe (2016) används longitudinella studier för att mäta 
orsaksrelationen mellan variabler. Metoden bygger på att mätningar av variabler görs över en 
längre tidsfront och med en tidsförskjutning (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018), vilket 
hjälper till att förklara effekterna av styrelsens humankapital och deras påverkan på 
kapitalstrukturen i bolaget. I denna studie underlättar den longitudinella karaktären, eftersom 
det bidrar till att antingen stödja eller motbevisa antagandena om att styrelsens humankapital 
har en påverkan på kapitalstrukturen (Denscombe, 2016).  
 
Därav har studien valt att en femårsperiod ska studeras. För att använda oss av en tidshorisont 
som är aktuell och som tar hänsyn till nutida bolagsstyrelser och val av kapitalstruktur, 
undersöks åren 2012–2016 med fokus på företagens styrelses humankapital och de betingade 
variablerna, samt kapitalstruktur som erhållits genom officiella dokument, speciellt 
årsredovisningar under åren 2013–2017, vilket innebär en eftersläpning på ett år för att 
erhålla effekterna från styrelsens sammansättning på företagens skuldsättningsgrad. Metoden 
rekommenderas, eftersom prestationsmätning inte kan erhållas ögonblickligen utan måste 
studeras utifrån ett historiskt perspektiv (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018). 
 
4.5 Operationalisering 
Vid användning av statistiska metoder i form av kvantitativa data, måste hypoteserna 
översättas till mätbara variabler. Detta innebär att forskaren behöver specificera hur data kan 
samlas in i förhållande till de begrepp som utgörs av hypotesen (Bryman & Bell, 2011). I 
denna studien är avsikten att konvertera humankapital samt dess betingade faktorer till 
mätbara och observerbara variabler. Konverteringen utgår från tidigare studiers metoder för 
att skapa ett trovärdigt koncept och en fungerande metod. I operationaliseringen används en 
beroende variabel och ett flertal oberoende variabler. Därutöver används ett antal 
kontrollvariabler för att minimera risken för ett “spuriöst” samband (Sundell, 2012a, Maj). 
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4.5.1 Beroende variabel 
Avsikten med studien är att mäta effekter på den beroende variabeln, d.v.s. kapitalstrukturen. 
Enligt Bryman & Bell (2011) och Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen (2018) är den beroende 
variabeln en effekt från en eller ett flertal oberoende variabler. Studiens beroende variabel är 
skuldsättningsgraden i börsbolagen och data inhämtades från börsbolagens årsredovisningar 
samt Retrieverbusiness. Tidigare studier har använt sig av samma mått för att mäta effekten 
på kapitalstrukturen (Berger, Ofek, & Yermack, 1997; Anderson, Mansi, & Reeb, 2004). 
Skuldsättningsgraden beräknas genom totala skulder dividerat med eget kapital (Carlson, 
2014). 
 

v 𝑆𝐾𝑈𝐿𝐷𝐸𝑅 ÷ 𝐸𝐺𝐸𝑇 𝐾𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 
 
4.5.2 Oberoende variabler  
De oberoende variablerna som anses påverka kapitalstrukturen är humankapital, d.v.s. 
erfarenhet, expertis samt utbildning. Utöver dessa variabler kommer kön, ålder, 
styrelsestorlek och etnisk mångfald utgöra oberoende variabler. Detta beror på att en större 
styrelsestorlek skapar ger mer humankapital (Adams & Mehran, 2012), könsmångfald 
genererar mer humankapital och annan risksyn (Post & Byron, 2015). Dessutom kan en högre 
medelålder och etnisk mångfald i styrelse bidra till mer humankapital och det har visat sig att 
dessa faktorer kan påverka kapitalstrukturen (Oxelheim & Randoy, 2003; Bertrand & Schoar, 
2003; Hambrick och Mason, 1984). I punkt 1.1 till 1.4 beskrivs hur variabeln humankapital 
kommer att mätas. I punkt 2.1 till 2.4 beskrivs de betingade variablerna till humankapital. 
Dessa variabler anses ha en effekt på humankapitalet i bolagsstyrelsen. Nedan förs en kort 
argumentation till varför variabeln tas med. 
 
(1.1) Erfarenhet: I enlighet med resursberoendeteorin bör rekrytera styrelsemedlemmar med 
unikt humankapital som bolaget kan använda för att skapa bättre fördelar än resterande bolag 
på marknaden. Detta kan uttrycka sig i att anställa personer med tidigare erfarenhet av 
styrelsearbete (Peteraf & Barney, 2003). Upper echelon påpekar att beslutens som fattas 
påverkas av styrelsemedlemmarnas tidigare erfarenheter, vilket är fördelaktigt vid nya 
situationer, då bolaget kan utnyttja styrelsemedlemmens humankapital (Hambrick och 
Mason, 1984). För att mäta humankapital i form av erfarenhet, kommer 
styrelsemedlemmarnas bolagsstyrningserfarenhet att mätas genom det genomsnittliga antalet 
bolagsstyrelser som medlemmarna tidigare tjänstgjort i (Arnegger, Hofmann, Pull, & Vetter, 
2014).  
 

v 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑁𝑇𝐴𝐿 𝑈𝑃𝑃𝐷𝑅𝐴𝐺 𝐼 𝑇𝐼𝐷𝐼𝐺𝐴𝑅𝐸 𝑆𝑇𝑌𝑅𝐸𝐿𝑆𝐸 ÷
𝑆𝑇𝑌𝑅𝐸𝐿𝑆𝐸𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾 

 
(1.2) Branscherfarenhet: Hambrick och Mason (1984) menar att erfarenhet ökar styrelsens 
humankapital. Genom att ha styrelsemedlem som har vistats i ett bolag en längre tid, leder det 
till en ökad kunskap om bolagets specifika marknaden och bolagets interna vision. Därtill kan 
det bli enklare att identifiera möjligheter och förutspå möjliga risker (Becker, 1993) 
Resursberoendeteorin påpekar att det är eftertraktat att bibehålla styrelsemedlemmar med 
unika egenskaper och kunskaper, eftersom dessa resurser kan generera konkurrensfördelar, 
vilket kan vara att uppnå en optimal kapitalstruktur (Barney & Hasterly, 2012). Det 
branschspecifika humankapitalet kommer att mätas utifrån styrelsens genomsnittliga år inom 
den specifika positionen i företaget (Sundaramurthy, Pukthuanthong & Kor, 2014).  



	

 

 

25 

 
v 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐴 𝑈𝑃𝑃𝐷𝑅𝐴𝐺𝑆𝑇𝐼𝐷𝐸𝑁 ÷ 𝑆𝑇𝑌𝑅𝐸𝐿𝑆𝐸𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾𝐸𝑁 

 
(1.3) Expertis: Resursberoendeteorin påpekar det är av vikt att rekrytera värdefulla resurser 
(Pfeffer och Salancik, 1978). Exempelvis kan expertkompetens leda till konkurrensfördelar 
för bolaget. I enlighet med teorin är experter inom ekonomi viktigt för att tillfredsälla 
aktieägares avkastningskrav, men även bolagets interna målsättning. Expertis hjälper bolaget 
att erhålla finansiering från interna och externa marknader (Johnson, Schnatterly, & Hill, 
2013). Att ha expertis inom styrelsen har en påverkan på finansieringsbeslut och 
skuldstrategier, vilket kan kopplas till pecking-order och trade-off. Expertis kommer att 
mätas genom att ta antalet medlemmar i styrelsen som har erfarenhet som finansekonom, 
verkställande direktör, controller eller redovisningsekonom (Arnegger, Hofmann, Pull, & 
Vetter, 2014).  
 

v 𝐾𝑂𝐷 1 = 𝐻𝐴𝑅 𝐸𝑅𝐹𝐴𝑅𝐸𝑁𝐻𝐸𝑇.𝐾𝑂𝐷 0 = 𝐻𝐴𝑅 𝐼𝑁𝐺𝐸𝑁 𝐸𝑅𝐹𝐴𝑅𝐸𝑁𝐻𝐸𝑇 
 
(1.4) Utbildning: Enligt Hambrick och Mason (1984) anses utbildning påverkar en individs 
värderingar, kognitiva preferenser och beslutsfattande. Upper echelon menar att högutbildade 
styrelsemedlemmar mindre riskfyllda, vilket i sin tur kan påverka kapitalstrukturbeslutet 
(Hambrick och Mason, 1984).  Styrelsens utbildning mäts som andelen styrelsemedlemmar 
som har en grundutbildning, en gymnasieutbildning, en kandidatexamen, en 
magister/civilekonom eller en master/civilingenjör. Därtill kommer en den sammanlagda 
utbildningsnivån divideras med styrelsestorlek. Dessa mätvärden har tidigare använts i upper-
echelon studier (Ting, Azizan, & Kweh, 2015). 
 

v årskurs 0– 9;  Kod: 1  
v gymnasieutbildning;  Kod: 3  
v kandidatexamen;  Kod: 5  
v (magister, civilekonom Kod: 7) 
v (master, civilingenjör;  Kod: 9) 

 
(2.1) Kön: Kvinnliga styrelseledamöter anses bidra med diversifierad kunskap mot deras 
manliga motsvarigheter (Post & Byron, 2015). Kön kommer att studeras genom att undersöka 
andelen kvinnor, dividerat med totala antalet styrelsemedlemmar, eftersom bolag eftersträvar 
att ha fler kvinnor i styrelsen, samt att det finns en brist på kvinnliga ledamöter (Ting, 
Azizan, & Kweh, 2015; Abor, 2007). 
 

v 𝐴𝑁𝐷𝐸𝐿𝐸𝑁 𝐾𝑉𝐼𝑁𝑁𝑂𝑅 𝐼 𝑆𝑇𝑌𝑅𝐸𝐿𝑆𝐸𝑁 ÷ 𝑆𝑇𝑌𝑅𝐸𝐿𝑆𝐸𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾𝐸𝑁 
 
(2.2) Styrelsestorlek: Styrelsens storlek kan påverka hur bra styrelsen fungerar som en grupp 
och som nämnts tidigare påverka det totala humankapitalet i styrelsen (Pfeffer & Salancik, 
1978). Således kontrollerar vi styrelsens storlek, vilket helt enkelt är det totala antalet 
styrelseledamöter i börsbolaget. 
 

v 𝐴𝑁𝑇𝐴𝐿𝐸𝑇 𝑆𝑇𝑌𝑅𝐸𝐿𝑆𝐸𝑀𝐸𝐷𝐿𝐸𝑀𝑀𝐴𝑅 𝐼 𝐵𝑂𝐿𝐴𝐺𝑆𝑆𝑇𝑌𝑅𝐸𝐿𝑆𝐸𝑁 
 
(2.3) Ålder: Styrelsemedlemmarnas ålder har en betydande faktor för hur mycket kunskap, 
erfarenhet och förmågor som individen kunnat ansamlat (Becker, 1993). Enligt upper echelon 
är äldre styrelsemedlemmar mindre riskfyllda och mindre aggressiva än yngre medlemmar, 
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vilket kan påverka finansieringsbeslut (Hambrick & Mason, 1984). Ålder mättes genom att ta 
den sammanlagda åldern i styrelsen dividerat med antalet medlemmar. Detta skapar en 
medelålder i styrelsen (Ting, Azizan, & Kweh, 2015). 
 

v 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐴 Å𝐿𝐷𝐸𝑅𝑁 𝐼 𝑆𝑇𝑌𝑅𝐸𝐿𝑆𝐸𝑁 ÷ 𝑆𝑇𝑌𝑅𝐸𝐿𝑆𝐸𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾𝐸𝑁 
 
(2.4) Etnisk mångfald: Studier påvisar att etnisk mångfald kan stärka humankapitalet 
eftersom individer med annan bakgrund besitter dels andra attribut, tolkningar och 
uppfattningar (Kim & Rasheed, 2014). Dessutom kan den etniska mångfalden leda till fler 
kontakter och breddning av nätverket vilket öppnar upp för fler affärsavtal och 
finansieringslösningar (Singh 2007; Staples 2008). Etnisk mångfald mättes genom att studera 
antalet styrelsemedlemmar med utländsk bakgrund dividerat med totala antalet 
styrelsemedlemmar i styrelsen. 
 

v 𝐴𝑁𝐷𝐸𝐿𝐸𝑁 𝑀𝐸𝐷 𝑈𝑇𝐿Ä𝑁𝐷𝑆𝐾 𝐵𝐴𝐾𝐺𝑅𝑈𝑁𝐷 ÷ 𝑆𝑇𝑌𝑅𝐸𝐿𝑆𝐸𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾𝐸𝑁 
 
4.4.3 Kontrollvariabler 
Kontrollvariabler hålls konstanta i en studie för att kunna bedöma eller klargöra ett 
förhållande mellan två andra variabler. Det är ett viktigt element i undersökningen, eftersom 
det minskar risken för ett ”spuriöst samband”. Det menas att det finns tendenser på samband, 
men samvariationen beror på ytterligare variabler (Sundell, 2012a, Maj). I studien används 
tre kontrollvariabler som har visat sig ha en betydande inverkan på finansieringsval (Berger, 
Ofek, & Yermack, 1997). I punkt 3.1 till 3.3 beskrivs de kontrollvariabler som används i 
studien. Därtill finns en kort argumentation om varför variablerna ingår. 
. 
(3.1) Lönsamhet (ROE): Det finns en given koppling mellan finansiell prestation och 
kapitalstrukturen som bolaget har. Exempelvis menar pecking-order att bolag som genererar 
vinster, finansierar sina tillgångar från behållna vinster först innan de använder skulder 
(Myers & Majluf, 1984). I enlighet med tidigare studier beräknade vi därför finansiell 
prestation som resultat före skatt dividerat med eget kapital (Sundaramurthy, Pukthuanthong 
& Kor, 2014). 
 

v 𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝑇 𝐹Ö𝑅𝐸 𝑆𝐾𝐴𝑇𝑇 ÷ 𝐸𝐺𝐸𝑇 𝐾𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 
 
(3.2) Lönsamhet (ROA): Räntabilitet på totalt kapital tar hänsyn till hela bolagets 
resurshantering och därmed även bolagets kapitalstruktur (Carlson, 2014). Det finns ett antal 
studier inom kapitalstruktur som visat dess betydelse för att kunna förklara finansieringsval, 
exempelvis (Ting, Azizan, & Kweh, 2015). ROA mäts genom rörelseresultat plus finansiella 
intäkter dividerat med totalt kapital. 
 

v 𝑅Ö𝑅𝐸𝐿𝑆𝐸𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝑇 𝑃𝐿𝑈𝑆 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝑆𝐼𝐸𝐿𝐿𝐴 𝐼𝑁𝑇Ä𝐾𝑇𝐸𝑅 ÷
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑇 𝐾𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 

 
(3.3) Bolagsstorlek: I enlighet med Alves, Couto, & Francisco (2015) används bolagsstorlek 
som en kontrollvariabel. Bolaget är en av de viktigaste faktorerna som påverkar 
kapitalstrukturen. Stora bolag är mer benägna att diversifiera och det finns mindre 
sannolikhet att de har osäkra fordringar. Därmed kan större företag använda sig av mer skuld 
än mindre företag. Därav kommer studien att använda en logaritm av omsättning för 
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börsbolagen för att mäta bolagets storlek (Alves, Couto, & Francisco, 2015; Tarus & Ayabei, 
2016). 
 

v 𝐿𝑂𝐺(𝑁𝐸𝑇𝑇𝑂𝑀𝑆Ä𝑇𝑇𝑁𝐼𝑁𝐺) 
 
 
4.6 Reliabilitet och validitet 
Begreppet reliabilitet avser replikerbarhet eller konsistens, d.v.s. i vilken utsträckning som 
upprepningar av en studie leder till samma resultat (Bryman & Bell, 2011; Heale & 
Twycross, 2015). Det svarar på frågan hur vi mäter och när två undersökningar som följer på 
varandra ger samma resultat, talar vi om hög reliabilitet (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 
2018). För att underlätta upprepningar av en studie är det avgörande att redogöra 
tillvägagångssättet och operationaliseringen av studiens variabler. Det innebär i synnerhet att 
författarna tydligt klargör hur insamling, bearbetning och analys av data skett, vilket har varit 
fokus i denna studie. Det finns ett kritiskt moment när datainsamling sker från fler än en 
individ, som i detta fall, vilket är att det kan ske på varierande sätt. I denna studie har dock 
varje variabel, insamlingsmoment och beräkning noga definierats vilket i absolut högsta grad 
förhindrat avvikande metoder. I studiens teoretiska metod framkommer det tydligt och 
kritiskt hur framställningen av den teoretiska referensramen skett samt hur den var tänkt att 
tillämpas i studien. I studiens empiriska metod framkommer det också tydligt och kritiskt hur 
datainsamlingen och operationaliseringen av studiens variabler skett. Uppdelningen genom 
två metodkapitel ger distinkta redogörelser som steg för steg ökar studiens grad av reliabilitet. 
 
Med validitet menas att studiens operationalisering och mätinstrumentets förmåga verkligen 
mäter det som det är tänkt, vilket förutsätter relevant data för det givna problemet (Bryman & 
Bell, 2011). Annorlunda uttryckt handlar det om giltigheten i det vi mäter och hög validitet är 
avgörande för att ett resultat ska kunna generaliseras, vilket också är ett bevis på frånvaron av 
systematiska fel (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018). Det förutsätter dock att det råder 
genomskinlighet i arbetet, där läsaren enkelt ser hur undersökningen gått till och hur alla 
delar hänger samman. Den starka korrelationen mellan studiens teoretiska referensram och 
operationalisering har i denna studie bidragit till en hög grad av validitet. Definitionen och 
mätningen av variablerna har helt grundat sig på den teoretiska sammanställningen och 
tidigare använda metoder. Skillnaden mellan validitet och reliabilitet kan förklaras genom 
följande exempel; anta en alarmklocka som är ställt till klockan sex varje morgon men som 
ringer halv sju. Den är reliabel då den uppenbarligen ringer vid samma tidpunkt, men den 
saknar validitet eftersom den inte ringer vid önskad tidpunkt (Heale & Twycross, 2015).  
 
4.6 Etiska aspekter 
Enligt Bryman & Bell (2011) är framställningen och värderingar av medverkande individer i 
en studie faktorer som forskare bör beakta för etiskt hänsynstagande. Viktiga frågor för 
forskaren är hur medverkande individer ska behandlas samt vilka aktiviteter som förknippas 
med berörda organisationer och individer. Eftersom denna studie är av kvantitativt slag utan 
primär datainsamling, har ingen direkt interaktion skett med berörda organisationer och 
individer. Trots att studien enbart grundar sig på sekundärdata undgår det inte från att ta 
hänsyn till etiska principer. Bryman & Bell (2011) redogör fyra etiska principer som är av 
vikt att beakta för forskaren; skada för deltagarnas del, samtyckeskravet, intrång i privatlivet 
och falska förespeglingar.  
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Den första principen bygger på att inblandade deltagare erhåller anonymitet och 
konfidentialitet för att undvika repressalier eller annan skada. Detta uppnås i absolut högsta 
grad då inga namn eller personuppgifter framkommer. Den andra principen, samtyckeskravet, 
bygger på att forskarna inte delar med sig av konfidentiell eller hemlig information publikt. 
Principen beaktas i allra högsta grad med tanke på att all datainsamling bygger på offentliga 
dokument och databaser, såsom årsredovisningar, Linkedin/Bloomberg och businessretriever. 
Den tredje principen, intrång i privatlivet, beaktas till det yttersta då forskarna inte haft någon 
direkt interaktion med berörda företag och individer, varvid det inte funnits möjlighet att 
ställa närgångna frågor, vilket innebär att individernas integritet likaså respekterats i allra 
högsta grad. Den sista principen om att ge falska förespeglingar om inblandade har undvikits 
med tanke på att författarna undgått subjektiva tolkningar och värderingar, och istället strävat 
efter att uppnå en objektiv och rättvisande bild. Dessutom bygger den kvantitativa metoden 
på att uppnå generaliserbarhet och få svar på frågor ur ett större perspektiv, vilket innebär att 
forskaren ser bortom den enskilda individen. 
  



	

 

 

29 

5. Resultat och diskussion 
I kapitlet presenteras studiens resultat och diskussion. Kapitlet inleds med en förklaring av 
den beskrivande statistiken och en diskussion kring normalfördelning. Därtill har en 
korrelationsmatris skapats för att påvisa om det finns ett samband bland variablerna. 
Därutöver har en regressionsanalys upprättats för att se om humankapitalet bland 
styrelsemedlemmar har ett samband med kapitalstrukturen. Avslutningsvis diskuteras 
resultatet av analyserna. 
 
5.1 Beskrivande statistik 
I den beskrivande statistiken (tabell 1) framgår alla variabler som analyseras i studien. 
Beskrivande statistik eller univariat analys innebär som namnet antyder, studier av 
variationen och andra egenskaper hos en variabel (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018). 
Det betyder sökandet efter information om variablernas fördelning, centraltendens och 
spridning. Det viktigaste målet är dock att kartlägga samband och förklara orsaker och 
därigenom gå ett steg längre än den beskrivande statistiken som enbart är explorativ 
(Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018). För att kunna finna ett samband mellan styrelsens 
humankapital och kapitalstrukturer i bolag, har 380 observationer gjort totalt. (N) förklarar 
antalet observationer per variabel. (Minimum) anger det minsta värdet som påvisats i en 
bolagsstyrelse, medan (Maximum) visar det högsta värdet som variabeln uppgått till. (Mean) 
betyder medelvärdet, vilket innebär det genomsnittliga värdet bland observationerna på en 
variabel. Slutligen står (Std. Deviation) för standardavvikelse. Standardavvikelse anger 
variationen/avvikelsen kring ett medelvärde, vilket är ett bra sätt för att jämföra variabler som 
mäts i olika enheter eller skalor. Typvärde, medelvärde och median är exempel på olika sätt 
att mäta och ange centraltendensen (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018). Fördelningen 
preciserar variationen genom att påvisa antalet observationer som finns för varje värde i en 
variabel. Medan spridningen, hänger samman med både centraltendensen och fördelningen, 
genom att visa på hur väl samlade observationerna är kring fördelningens tyngdpunkt 
(Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018). 
 
I (tabell 1) finns en sammanställning för alla variabler som ingår i studien. För variabeln ålder 
uppgår det lägsta värdet till 45 år och det högsta värdet till 71,67 år. Den genomsnittliga 
åldern i en bolagsstyrelse är 57 år med en standardavvikelse på 4,01. Avseende etnicitet, som 
mäter hur stor andel av styrelsemedlemmarna som har en annan nationalitet, uppgår det 
minska värdet till 0 % medan det högsta värdet uppgår till 85 % av medlemmarna. 
Medelvärdet ligger på 15,85 % och har en standardavvikelse på 0,23. Kön anger andelen 
kvinnor som finns i bolagsstyrelser. Det minsta värdet i detta avseende uppgår till 0 %, 
medan den högsta andelen kvinnor uppgår till 75 % av styrelsemedlemmarna och har ett 
medelvärde på 29%.  
 
Avseende branscherfarenhet anger den hur många år som styrelsemedlemmarna suttit i 
styrelsen i genomsnitt. Det minska värdet uppgår till 0 år, d.v.s. att hela styrelsen är nyinvalda 
under räkenskapsåret. Det högsta värdet uppgår till 16,83 år i genomsnitt för en 
bolagsstyrelse. Standardavvikelsen för branscherfarenhet ligger på 3,36 år. Avseende tidigare 
erfarenhet som anger det genomsnittliga antalet tidigare styrelseuppdrag för en 
bolagsstyrelse, ligger det lägsta värdet på 1,75, medan det högsta värdet på 15,13. Vidare har 
variabeln ett medelvärde på 6,05 styrelseuppdrag och en standardavvikelse på 2,52. Expertis 
anger det genomsnittliga antalet som har tidigare erfarenhet som verkställande direktör, 
finansieringsekonom, controller eller redovisningsekonom. Det lägsta värdet ligger på 0, 
vilket innebär att ingen i styrelsen har de beskrivna erfarenheterna. Motsvarande ligger det 
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högsta värdet på 1, vilket menas att alla i styrelsen har någon av de nämna erfarenheterna. 
Medelvärdet ligger på 72 % och har en standardavvikelse på 0,19. Avseende utbildning, 
beskriver variabeln den genomsnittliga utbildningsnivån i bolagen. Det lägsta värdet är 4,5, 
vilket motsvara ungefär en kandidatexamen, medan det högsta värdet är 9,0, vilket motsvarar 
att alla i en eller flera bolagsstyrelser har i genomsnitt en master/civilingenjörsexamen. Den 
genomsnittliga utbildningsnivån bland bolagen är 7,23, vilket motsvarar en 
civilekonomexamen. Vidare beskriver styrelsestorleken antalet medlemmar en styrelse har, 
där det lägsta värdet ligger på 3 styrelsemedlemmar och det högsta på 13 medlemmar. 
Medelvärdet bland observationerna ligger på 6,76 medlemmar och en standardavvikelse på 
1,65. 
 
Avseende den beroende variabeln skuldsättningsgrad, som mäts genom andelen skulder 
dividerat med eget kapital, att den lägsta skuldsättningsgraden ligger på 0,02. Siffran hänförs 
till det finansiella bolaget som ingår i observationerna. Det högsta värdet på 
skuldsättningsgraden, ligger på 29,79. Medelvärdet på skuldsättningsgraden bland 
bolagsstyrelserna ligger på 1,6, med en standardavvikelse på 2,33.  
 
ROE som är en kontrollvariabel har ett lägsta värde på -203,6 % och ett högsta på 90,0 %. 
Medelvärdet ligger på 12 % och har en standardavvikelse på 28,13. ROA är också en 
kontrollvariabel och det som går att utläsa är att lägsta värdet ligger på -95,1 och högsta på 
61,8. Variabeln har ett medelvärde på 6,38 och en standardavvikelse på 12,55. Omsättning 
har ett extremvärde som hänförs till det finansiella bolaget, och avser det lägsta värdet på - 4 
969 000 tkr. Högsta värdet ligger på 332 738 000 tkr och medelvärdet bland bolagen ligger 
på 2 699 769 6 tkr. 
 
Variabeln humankapital avser en sammanställning av fyra variabler. Dessa är 
branscherfarenhet, tidigare erfarenhet, expertis och utbildning. Genom att utläsa tabellen 
finner man att det lägsta värdet är 10,00, medan det högsta ligger på 31,6. Medelvärdet bland 
bolagsstyrelserna är 19,78 och har en standardavvikelse på 4,42. 
 

 
Tabell 1. Beskrivande statistik 
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5.1.1 Jämförande beskrivande statistik 
Avseende variablerna ålder, kön och etnicitet (Tabell 2) kan man finna intressanta skillnader 
och liknelser bland de olika listorna. Det intressanta med statistiska undersökningar är att veta 
något om variationen i de variabler vi undersöker, där variation menas det mönster en 
variabel uppvisar i fråga om olika mätvärden eller antal observationer (Djurfeldt, Larsson, & 
Stjärnhagen, 2018). Variabeln ålder har ett genomsnittligt värde på runt 56–57 år på alla 
listor. Utmärkande är dock large cap som har en lägre standardavvikelse (2,77) än de 
resterande listorna.  Undersöks dock kön, d.v.s. andelen kvinnor i bolagsstyrelser, har large-
cap bolagen högst andel kvinnor i styrelserna, d.v.s. genomsnitt 33%, medan small och mid 
cap har 27% kvinnor i genomsnitt. Large cap har även avseende kön en lägre 
standardavvikelse.  Avseende etnisk mångfald, har large-cap bolagen en högre andel 
styrelsemedlemmar med annan nationalitet än de resterande, d.v.s. 27 % i genomsnitt, följt av 
mid-cap på 14% och small-cap på 5%. Dock har large-cap bolagen högst standardavvikelse. 
 

 
Tabell 2. Analys av ålder, kön och etnicitet 
 

Beträffande humankapitalets variabler och styrelsestorlek (tabell 3), går det att konstatera att 
large-cap bolagen har högst genomsnittliga branscherfarenhet på 6 år. Small-cap ligger på 5,7 
år, följt av mid-cap på 5,4 år. Samma tendens finns när undersökning görs av antalet tidigare 
styrelseuppdrag. Det går att utläsa att large-cap bolagen har mer tidigare erfarenhet av 
styrelseuppdrag än de andra listorna. I snitt har de två uppdrag mer än styrelsemedlemmarna i 
mid-cap och tre uppdrag mer än styrelsemedlemmarna i large-cap. Det högsta genomsnittliga 
återfinns i ett mid-cap bolag på 15 uppdrag. Avseende expertis har mid-cap den högsta 
andelen experter i styrelsen på 84 % i genomsnitt, följt av large-cap och small-cap. Mid-cap 
har även lägst standardavvikelse på 0,131. Avseende utbildning finns en liknande tendens 
som tidigare, d.v.s. att large-cap bolagen har en högre utbildning än resterande listor. Dock 
har listorna en utbildning som motsvarar civilekonom/magister och large-cap bolagen har 
dessutom i genomsnitt en större styrelsestorlek, följt av mid-cap och small-cap. Det minsta 
antalet i en styrelse ligger på tre styrelsemedlemmar och återfinns på mid- och small-cap. Det 
högsta antalet medlemmar i en styrelse är 13 stycken och återfinns på large-cap. 
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Tabell 3. Analys av humankapital och styrelsestorlek 
 
Avslutningsvis analyseras studiens beroende variabel, d.v.s. skuldsättningsgraden. Vid 
undersökning av (tabell 4) är att mid-cap bolagen har den högsta genomsnittliga 
skuldsättningsgraden på 1,93. Mid-cap bolagen har dessutom högst maximum och högst 
standardavvikelse på 3,81. Small-cap bolagen har lägst skuldsättningsgrad på 1,36 och large-
cap bolagen ligger mittemellan på en genomsnittlig skuldsättningsgrad på 1,53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4. Analys av skuldsättningsgrad 
 
5.2 Normalfördelningstest 
För att se om de insamlade variablerna är normalfördelade har två stycken tester upprättats. 
Det första testet som genomfördes var ett skevhetstest och ett kurtosistest. Det är svårt att 
bestämma vilket värde antingen skevheten eller kurtosis måste vara innan de orsakar ett 
problem för antagandet om en normalfördelning. Vid ett mindre antal observationer bör inte 
resultatet vara större än ± 1,96. Om resultatet påvisar ett högre eller lägre resultat större än ± 
1,96 är variablerna inte normalfördelade. Detta är ett ganska grovt test, eftersom det påverkas 
av provets storlek. För större prover kan tröskeln på ± 2,58 användas. Detta bör dock alltid 
kompletteras med visuell analys av de upprättade histogrammen (Ghasemi & Zahedias, 
2012). I (bilaga 1) återfinns det upprättade normalfördelningstestet. Från testet går det att 
utläsa att finns det fyra variabler som avviker starkt för vad som anses normalfördelat. Dessa 
variabler är: skuldsättningsgrad, ROE, ROA och omsättning. För att skapa en jämnare 
fördelning kan man logaritmera variablerna (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018). I 
(bilaga 2) återfinns effekten av en logatimering. För att ha en hög tillförlitlighet, har tidigare 
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vetenskapliga artiklar använt sig av logatimeringsmetoden för att skapa ett mer 
normalfördelat material, därav är logatimering en vanligt förekommande metod. 
 
En annan ytterligare metod för att testa om variablerna är normalfördelade är att använda 
Kolmogorov-Smirnov och Shapiro-Wilk testerna (Ghasemi & Zahedias, 2012. Båda testerna 
testar nollhypotesen, d.v.s. att variablerna kommer från en normalfördelad population. 
Således, om resultaten av testet är signifikant (p <0,05), avvisas noll hypotesen och 
antagandet om normalfördelning. Testerna är känsliga för provets storlek, vilket leder till att 
små avvikelser från fördelningen kommer att rapporteras som signifikant. Följaktligen bör 
båda testen alltid användas tillsammans med en visuell analys av de upprättade 
histogrammen. Genom att läsa av (bilaga 3) är alla variabler förutom humankapital, som är 
signifikanta vilket förkastar nollhypotesen om att variablerna kommer från en normalfördelad 
population. Detta kan dels bero på det höga antalet observationer och dels på den stora 
variationen i urvalet (Ghasemi & Zahedias, 2012).  
 
Avseende normalfördelning, har ett stort antal observationer gjorts, vilket anses vara 
tillräckligt för att upprätta en regressionsanalys. Vid parametriska tester ska materialet variera 
kring medelvärdet för att få ett trovärdigt resultat. Därav har både histogram inspekterats och 
två statistiska normalfördelningstester genomförts för att skapa ett normalfördelat och 
mätbart material. Eftersom att antalet observationer uppgår till 380 och ett tillräckligt antal 
observationer uppgår till cirka 30–40, anses materialet normalfördelat (Ghasemi & Zahedias, 
2012). Även vid uppdelning av listorna, anses materialet normalfördelat, eftersom dessa 
observationer uppgår till 125–130. 
 
5.3 Korrelationsanalys 
Korrelation eller samvariation mellan två variabler är en s.k. bivariat analys med målet att 
undersöka eventuella orsaksrelationer. Detta kan framställas på flera sätt såsom korstabeller, 
matris, stapeldiagram och spridningsdiagram. När ett statistiskt samband undersöks mellan 
två variabler kvarstår frågan huruvida det observerade sambandet avspeglar ett reellt 
orsakssamband eller ett s.k. skensamband.  I en orsaksrelation måste det åtminstone finnas en 
variabel (oberoende variabel) som vid förändring åstadkommer en förändring i en annan 
variabel (beroende variabel) (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018). Nedan framkommer 
en korrelationsmatris där variabler 1–5 utgör oberoende variabler medan variabel 7 utgör den 
beroende variabeln, resterande variabler (6, 8 & 9) utgör kontrollvariabler som är användbara 
vid multivariat analys för att utesluta skensamband (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 
2018). 
 
En viktig del innan en regressionsanalys upprättas är att studera om det finns 
multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. Med multikollinearitet avses att de 
oberoende variablerna har ett alltför högt samband. Konsekvenserna av fenomenet, är att det 
skapar svårigheter att veta vilka av de oberoende variablerna som har en påverkan på den 
beroende variabeln. Det leder till att regressionsanalysen blir förvrängd, d.v.s. att variablerna 
inte kan bli signifikanta (Sundell, 2010c, oktober). Enligt Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen  
(2018) kan problemet lösas genom att slå samman variabler genom att skapa ett index för 
variabler som mäter samma fenomen. Detta har studien tagit hänsyn till vid skapandet av 
variabeln humankapital. Istället för att ha utbildning, tidigare erfarenhet, branscherfarenhet 
och expertis som enskilda variabler, har dessa sammanslagits. För att mäta multikollinearitet 
mellan variablerna, kan en korrelationsmatris användas.  Ett riktmärke vid kontroll är en 
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korrelation runt 0,7–0,9. Om korrelationen visar sig vara högre finns risken för 
multikollinearitet (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018). 
 
För att få veta styrkan i sambandet mellan två variabler beräknas sambandsmåttet, 
korrelationskoefficienten r, eller produktmomentkorrelationskoefficienten (Pearsons r) som 
beskriver sambandet mellan två variablerna på en skala mellan +1 och -1. Korrelationsmåttet 
talar om för oss hur pass väl värdena ansluter till en regressionslinje, där 1 indikerar en 
perfekt relation vilket innebär att punkten ligger på linjen (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 
2018). Vid beräkning av Pearsons r kan vi se signifikanta samband mellan variablerna (tabell 
8). De mest beundransvärda sambanden är mellan den beroende variabel, skuldsättningsgrad 
och den oberoende variabeln ålder. Ett svagt samband på 0,093 finns mellan dem. Därtill 
finns ett lite starkare signifikant samband på 0,131 mellan skuldsättningsgrad och kön. 
Därutöver går det att utläsa att det finns ett svagt signifikant samband mellan 
skuldsättningsgrad och etnicitet. Vid övergång till kontrollvariablerna finns det ett samband 
mellan omsättning och skuldsättningsgrad, samt ROA och skuldsättningsgrad. Värt att notera 
är att studiens huvudsakliga oberoende variabeln humankapital, har signifikanta samband 
med ålder, kön och styrelsestorlek, dock är dessa svaga och anses därför inte påverka utfallet 
av studien. 
 
I korrelationsmatrisen (tabell 5) finns inga tecken på multikollinearitet mellan de oberoende 
variablerna. Den högsta korrelationen mellan de oberoende variablerna finns vid mellan 
styrelsestorlek och etnicitet (0,502), vilket kan bero på att större styrelser tillhör large-cap 
bolagen, vilka dessutom finns på en internationell marknad och förespråkar högre etnisk 
mångfald. 
 

 
***. Korrelationen är signifikant på 0,1 nivån. 
 **. Korrelationen är signifikant på 0.5 nivån. 
 *. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån. 
Tabell 5. Korrelationsmatris 
 
Enligt Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen (2018) finns en tendens att multikollinearitet inte 
alltid går att utläsa i en korrelationsmatris. Därav har VIF-faktorn analyserats och utfallet av 
testet är att ingen multikollinearitet är upptäckt. Det leder till att risken för multikollinearitet 
har minimerats i studien och kan med relativ hög säkerhet övergå till regressionsanalysen.  
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5.4 Multipel regression 
Enligt Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen (2018) är en multipel regressionsanalys en sorts 
orsaksanalys. För att skapa en regressionsanalys krävs det att variablerna är kvantitativa. I 
studien har en operationalisering utförts för att omvandla kvalitativa styrelseegenskaper till 
kvantitativa variabler. En multipel regressionsanalys bygger på att se hur en beroende 
variabel påverkas av en eller ett flertal oberoende variabler (Sundell, 2009, december). 
Tidigare har vi genom bivariat analys testat samvariationen mellan oberoende variabler och 
beroende variabeln vilket gav ett ofullständigt resultat, där de oberoende variablerna varken 
ensamt eller fullt ut kunde förklara den observerade variationen i den beroende variabeln 
skuldsättningsgrad (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018). Studien är särskilt intresserad 
av hur den oberoende variabeln humankapital har för effekt på skuldsättningsgraden i 
bolagen. I denna studien utförs en multivariat regression, d.v.s. att flera oberoende variabler 
används. Därtill används kontrollvariabler för att minska problemet med skensamband 
(Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018). I nedanstående rubriker kommer en summering av 
resultaten av regressionsanalyserna.  
 

  



	

 

 

36 

5.4.1 Resultat av regressionsanalys av totala urvalet 
För att se om det finns ett samband mellan studiens oberoende variabler och den beroende 
variabeln har 380 observationer gjorts på tre olika listor. Nedan presenteras resultatet av 
regressionsanalysen. Som första steg i regressionsanalysen undersöks värdena för 
kontrollvariablerna för sig och därefter i nästa steg förändringen genom att lägga till de 
oberoende variablerna, vilket synliggjorts genom ∆R². I nedanstående tabell kan vi se att R² 
förändras från 0,283 till 0,301 vilket ger en inverkande förändring på 0,018 från de oberoende 
variablerna. Det nya värdet på R² innebär att 0,699 förklaras av andra fenomen. När alla 
bolag analyseras i small, mid och large cap finns enbart ett negativt samband mellan 
skuldsättningsgrad och styrelsestorlek på signifikansnivån 10 %.  Eftersom beta-koefficienten 
är negativ på -0,133 innebär det att ju fler styrelseledamöter i styrelserna desto lägre 
skuldsättningsgrad. 
 
Hypoteser: 

❖ H3 - Företag med en större styrelse har en högre skuldsättningsgrad. Hypotesen 
förkastas. 

❖ H1, H2, H4 och H5 är inte signifikanta och hypoteserna förkastas.  

 

 
 
Tabell 6. Regressionsanalys av totalt urval 
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5.4.2 Resultat av regressionsanalys av small-cap 
Vid analys av nedanstående (tabell 7) går det att utläsa att förklaringsgraden (R²) som visar 
hur stor del av variationen i den beroende variabel som påverkas av de oberoende variablerna 
(Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018), ökade från 0,237 till 0,322. Det betyder att 0,678 
förklaras av andra fenomen. När enbart small-cap bolagen analyseras, finns ett positivt 
samband mellan skuldsättningsgrad och humankapital på signifikansnivån 10 %. Om 
styrelsens humankapital i bolaget ökar, så ökar även skuldsättningsgraden.  Tabell (7) visar 
dessutom att det finns ett positivt samband mellan kön, d.v.s. andelen kvinnor i styrelsen och 
skuldsättningsgraden i bolagen på signifikansnivå 5%. Betavärdet visar att när andelen 
kvinnor ökar i styrelsen, ökar även skuldsättningsgraden. 
Hypoteser: 

❖ H1 - Företag vars styrelse har en högre humankapital (erfarenheter, expertis, och 
utbildning) har en lägre skuldsättningsgrad. Hypotesen förkastas. 

❖ H2 - Företag med fler kvinnor i styrelsen har en lägre skuldsättningsgrad. Hypotesen 
förkastas. 

❖ H3, H4 och H5 är inte signifikanta och hypoteserna förkastas. 
 

 

 
 
Tabell 7. Regressionsanalys av small-cap 
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5.4.3 Resultat av regressionsanalys av mid-cap 
Vid analys av nedanstående (tabell 8) går det att utläsa att förklaringsgraden (R²) ökade från 
0,492 till 0,632. Detta innebär att 0,368 förklaras av andra fenomen. När enbart mid cap 
bolagen studeras, finns ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och humankapital på 
signifikansnivån 5 %. Om den oberoende variabeln humankapital skulle öka skulle den 
beroende variabeln skuldsättningsgraden minska. Tabell (8) visar dessutom att det finns ett 
negativt samband mellan kön, d.v.s. andelen kvinnor i styrelsen och skuldsättningsgraden i 
bolagen på signifikansnivå 1 %. Om andelen kvinnor ökar i styrelsen minskar 
skuldsättningsgraden enligt beta-koefficienten. Enligt (tabell 8) finns det ett positivt samband 
mellan andelen styrelsemedlemmar som har annan etnicitet och skuldsättningsgraden i bolag 
på signifikansnivån 1%. D.v.s. om andelen med annan etnisk bakgrund ökar, så ökar även 
skuldsättningsgraden. 
Hypoteser: 

❖ H1 - Företag vars styrelse har en högre humankapital (erfarenheter, expertis, och 
utbildning) har en lägre skuldsättningsgrad. Hypotesen förkastas inte. 

❖ H2 - Företag med fler kvinnor i styrelsen har en lägre skuldsättningsgrad. Hypotesen 
förkastas inte. 

❖ H5 – Företag med etnisk mångfald i styrelsen har en lägre skuldsättningsgrad. 
Hypotesen förkastas. 

❖ H3 och H4 är inte signifikanta och hypoteserna förkastas. 

 
 

 
 
Tabell 8. Regressionsanalys av mid-cap 
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5.4.4 Resultat av regressionsanalys av large-cap 
Vid en titt på nedanstående tabell (9) går det att se att R² ökade från 0,345 till 0,480, vilket 
innebär att 0,520 förklaras av andra fenomen. När enbart large-cap bolagen studeras, finns ett 
positivt samband mellan skuldsättningsgrad och kön på signifikansnivån 1 %. Det innebär att 
en större andel kvinnor i styrelsen bidragit till en högre skuldsättningsgrad bland large-cap 
bolagen. Dessutom finner vi ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och etnicitet på 
signifikansnivån 5 %. Det innebär att etnisk mångfald i styrelserna bidragit till en lägre 
skuldsättningsgrad bland large-cap bolagen. 
Hypoteser: 

❖ H2 - Företag med fler kvinnor i styrelsen har en lägre skuldsättningsgrad. Hypotesen 
förkastas. 

❖ H5 – Företag med etnisk mångfald i styrelsen har en lägre skuldsättningsgrad. 
Hypotesen förkastas inte. 

❖ H1, H2 och H4 är inte signifikanta och hypoteserna förkastas. 
 

 

 
 
Tabell 9. Regressionsanalys av large-cap 
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5.5 Diskussion och analys 
I detta avsnitt kommer en diskussion och analys att upprättas. Utgångspunkten är att 
återkoppla till den teoretiska referensram och tidigare studier. Störst vikt läggs på resultatet 
av regressionsanalysens, samt dess konsekvenser. Därtill analyseras den beskrivande 
statistiken.  
 
5.5.1 Teoretisk analys av den beskrivande statistiken 
Ett antal intressanta upptäckter i den beskrivande statistiken har funnits. Beträffande 
medelåldern (tabell 2) på styrelsemedlemmarna i bolagen, är den i genomsnitt relativt hög 
och har en låg standardavvikelse. Enligt upper echelon är äldre styrelsemedlemmar är mindre 
riskfyllda och mindre aggressiva än yngre medlemmar (Hambrick och Mason, 1984). För att 
skapa säkerhet för aktieägare och externa långivare, eftersöks äldre styrelsemedlemmar som 
är mer benägna att tänka på ekonomisk säkerhet. Enligt tidigare studier innebär en högre 
ålder mer tid att samla humankapital (Becker, 1983; Wiersema & Batel, 1992). Detta leder 
till att åldern har effekt på individens beslutsfattande, eftersom de kan utnyttja tidigare 
uppleva situationer (Hambrick och Mason, 1984). Konsekvensen av dessa utlåtanden, är att 
äldre medlemmar tenderar att ha en lägre andel skuld, d.v.s. välja intern finansiering i 
enlighet med pecking-order.  
 
Undersöks kön, d.v.s. andelen kvinnor i bolagsstyrelser, verkar det som large-cap bolagen 
snabbare tagit till sig diskussionerna om könskvoteringen i bolagsstyrelserna och fördelen 
med att ha fler kvinnor i styrelsen (tabell 2; Expressen, 2018). Enligt resursberoendeteorin 
har könsmångfald en bidragande faktor till att skapa jämställdhet och legitimitet. Därtill kan 
en högre andel kvinnor i styrelsen bredda humankapitalet i bolaget, vilket leder till mer 
diskussioner innan beslutsfattande, dock med nackdelen att större könsskillnader skapas 
(Alves, Couto, & Francisco, 2015). Enligt tidigare studier är kvinnor mer riskmedvetna, 
deltar mer i styrelsemöten och är mer aktiva i sin roll i styrelserna (Alves, Couto, & 
Francisco, 2015). Utifrån dessa antagande bör large-cap bolagen ha en mer optimal 
skuldsättningsgrad än mid - och small cap bolagen, eftersom valet av finansieringsmetod 
diskuteras i större omfattning. Det som går att utläsa ur tabell (2) är att large-cap i genomsnitt 
ligger mittemellan mid - och small cap avseende skuldsättning, vilket går att återkoppla till 
trade-off teorin. Teorin menar att bolagen försöker uppnå en optimal kapitalstruktur genom 
att balansera för- och nackdelar med skuldsättning i förhållande till bolaget livscykel (López-
Gracia & Sogorb-Mira, 2008). D.v.s. att large-cap har en skuldsättningsgrad som ligger 
mittemellan resterande, kan bero på att mer diskussioner förs kring vad som är en optimal 
kapitalstruktur. Som nämnt är kvinnor mer riskmedvetna än män, vilket även kan härledas till 
pecking-order, som menar att bolag föredrar intern finansiering före extern, vilket skulle leda 
till lägst skuldsättningsgrad. Därav finns det motsättningar och fler fenomen som har en 
bidragande effekt på kapitalstrukturen.  
 
Avseende etnisk mångfald (tabell 2) finns en tydlig tendens att large-cap bolagen rekryterar 
personer med annan etnicitet i större utsträckning än mid och small-cap. Detta kan dock bero 
på att de större bolagen vistas mer på internationell marknad än de mindre bolagen, men även 
att större bolag ser de positiva effekterna av mångfald, såsom breddning av humankapital, 
information och nätverk till andra marknader. Detta kan i sin tur leda till bättre 
finansieringslösningar och investeringsmöjligheter. På den andra sidan av myntet, finns en 
problematik med etnisk mångfald t.ex. heterogena åsikter, värderingar och attityder som 
skapar konflikter (Arnegger, Hofmann, Pull, & Vetter, 2014). Eftersom mid-cap och small-
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cap bolagen inte vistas på en internationell marknad i så pass stor utsträckning som large-cap 
bolagen, lägger de mindre vikt på etnisk mångfald. 
 
Avseende humankapitalets variabler och styrelsestorlek (tabell 3), går det att konstatera att 
large-cap bolagen sitter i sin position i styrelsen en längre tid än de övriga listorna. Det kan 
bero på att större bolag tar större hänsyn till att styrelsemedlemmen skapar sig ingående 
branschkunskap som kan vara till nytta vid beslutsfattande. Dock är det inte stor skillnad 
mellan listorna. Enligt upper echelon påverkas besluten av styrelsemedlemmarnas 
branscherfarenhet (Hambrick och Mason, 1984). En hög branscherfarenhet inom styrelsen är 
viktigt vid beslutfattandet, samt att det ökar kunskapen inom den givna marknaden och 
bolaget. Samma tendens finns när undersökning görs av antalet tidigare styrelseuppdrag. Det 
går att utläsa att large-cap bolagen har mer tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag än de andra 
listorna. Det kan bero på att större krav ställs på styrelsemedlemmarna i större bolag vid 
rekrytering, d.v.s. att de har god erfarenhet av styrelsearbete och analytisk beslutsförmåga. 
Detta är i enlighet med resursberoendeteorin, som menar bolaget försöker rekrytera 
styrelsemedlemmar(resurser) som har ett brett humankapital som bolaget kan utnyttja för att 
skapa sig konkurrensfördelar (Peteraf & Barney, 2003).  
 
Vid undersökning av variabeln expertis, går det att utläsa att mid-cap bolagen har mer 
personer med erfarenhet som verkställande direktör, finansieringsekonom, controller eller 
redovisningsekonom. Förklaringen till detta är oklar, men det har funnits en tendens bland 
large-cap bolagen att styrelsemedlemmarna har en expertiskunskap inom området bolaget 
arbetar med. Exempelvis har en del av AstraZenecas styrelsemedlemmar unik kunskap inom 
medicin och inte ekonomi, vilket kan påverka beslut om kapitalstruktur, dock har större bolag 
även större styrelser som därmed täcker expertiskunskapen som styrelsen behöver. Även 
detta är i enlighet med resursberoendeteorin, vilken tar upp att det är av betydelse att 
rekrytera resurser/personal med expertkompetens, gärna inom ekonomi, men även andra 
expert-resurser som leder till konkurrensfördelar (Pfeffer och Salancik, 1978).  
 
Det finns en liknande tendens gällande utbildning. Large-cap bolagen har en högre utbildning 
än resterande listor. Listorna gemensamt har en utbildningsnivå som motsvarar en 
civilekonom/magister. Enligt Hambrick och Mason (1984) är högre utbildade 
styrelsemedlemmar mindre riskfyllda, mer öppna för nya idéer, förändringar och 
investeringsmöjligheter. Detta kan vara motivationen till varför de flesta medlemmarna är 
högutbildade, dock har small-cap lägst genomsnittlig utbildningsnivå men även lägst 
skuldsättningsgrad, vilket även i detta fall beror på att fler variabler har betydelse. Large-cap 
har i genomsnitt en större styrelsestorlek än resterande listor. Enligt resursberoendeteorin har 
större styrelser, bättre tillgång till resurser, exempelvis styrelsemedlemmarnas humankapital, 
nätverk och resursbas (Pfeffer & Salancik, 1978). 
 
Sammanfattningsvis har large-cap bolagen en större tendens att försöka få in mer mångfald i 
styrelserna och även mer humankapital än de resterande listorna. Trots att mid-cap bolagen 
har mer ekonomisk expertis i styrelsen, så kan det bero på att de större bolagen fokuserar mer 
på större mångfald av humankapital i styrelsen. 
 
Avslutningsvis analyseras studiens beroende variabel, d.v.s. skuldsättningsgraden. Vid 
undersökning av (tabell 4) är att mid-cap bolagen har den högsta genomsnittliga 
skuldsättningen. Detta trots att de har störst andel ekonomiskt expertis i styrelserna. Det kan 
bero på att den ekonomiska kunskapen de besitter i styrelsen, har en koppling till trade-off 
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teorin, där bolagen försöker dra fördelarna av skatteskölderna (Kraus & Lintzenberger, 1973; 
Serrasqueiro, Armada & Nunes, 2011). Därtill kan det bero på att merparten bolag i mid-cap 
befinner sig i tillväxtfas som vanligtvis innebär mer kapitaltillförsel, och för att dra nytta av 
detta genom hävstångseffekten, d.v.s. att bolaget lånar kapital och investerar över låneräntan 
(Carlsson, 2014). Detta kan locka till mer investerare, eftersom avkastning ökar. Värt att 
notera är dock att mid-cap har högst standardavvikelse och därmed går det att anta att det 
finns extremvärden i populationen. Small-cap bolagen har en lägst skuldsättningsgrad, vilket 
kan bero på att mindre bolag är mindre benägna att diversifiera och det finns en mindre 
sannolikhet att de har osäkra fordringar. Därmed använder mindre bolag sig av lägre skuld än 
större företag (Alves, Couto, & Francisco, 2015).  
 
5.5.2 Teoretisk analys av studiens resultat 
Resultatet från korrelationsanalys (tabell 5) och regressionsanalyserna (tabell 6,7,8 och 9) 
visar på anmärkningsvärda och intressanta upptäckter. Först genomfördes en 
korrelationsanalys för att undersöka samvariationen mellan variablerna samt för att utesluta 
multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. Korrelationsanalysen visade på 
signifikanta samvariationer mellan variablerna. Dock förekommer ingen multikollinearitet 
mellan de oberoende variablerna då samvariationen mellan de oberoende variablerna inte 
överstiger riktmärket samt att utfallet på vif-faktorn inte visade på en sådan relation. 
Korrelationsanalysen visade på en stark och signifikant samvariation mellan den oberoende 
variabeln kön och den beroende variabeln skuldsättningsgrad. Därtill förekommer en svagare 
samvariation mellan ålder och skuldsättningsgrad. Enligt upper echelon teorin har åldern 
bland medlemmar i högsta ledningsgruppen betydelse för finansieringen, där äldre individer 
tenderar att göra säkra och mindre riskfyllda finansieringsval, vilket innebär att korrelationen 
ovan till viss del motsäger det antagandet (Hambrick och Mason, 1984). Innebörden av dessa 
två samvariationer är inte särskilt anmärkningsvärda, det belyser helt enkelt att dessa 
variabler förekommer i hög grad tillsammans bland våra observationer.  
 
En intressant samvariation förekommer också bland de oberoende variablerna etnicitet och 
styrelsestorlek, vilket innebär att etnisk mångfald är vanligare bland större styrelser. En annan 
intressant upptäckt är att vissa styrelsemedlemmar är invalda i flera bolagsstyrelser. Det kan 
bero på att dessa styrelsemedlemmar besitter humankapital som kan klassificeras som hållbar 
konkurrensfördel enligt resursberoendeteorin (Peteraf & Barney, 2003), som i det här fallet 
innebär att flera börsbolag nyttjar denna konkurrensfördel gemensamt. Större styrelser visade 
sig också vara mer förekommande bland large-cap bolagen. Styrelsestorlek och etnicitet är 
dessutom i god korrelation med omsättningen, vilket tyder på att dessa två variabler typiskt 
sett är närvarande när omsättningen är hög. Korrelationen mellan skuldsättningsgrad och 
omsättning är anmärkningsvärd då det tyder på att omsättningen hänger samman med 
skuldsättningsgrad. En högre skuldsättningsgrad innebär också en ökning i hävstångseffekt 
vilket kan bidra till högre omsättning (Carlson, 2014). Finansieringsmönstret går att koppla 
till pecking-order som antyder att bolag, efter att ha nyttjat internt genererade medel, kommer 
att använda sig av skulder (Myers, 1984). Det innebär också att de helst undviker finansiering 
utefter eget kapital som t.ex. nyemissioner. Korrelationsanalysen bekräftar inte riktigt de 
antaganden som gjorts om pecking-order i det teoretiska avsnittet, d.v.s. att det skulle råda 
högst skuldsättningsgrad bland large-cap bolag, följt av mid-cap och slutligen lägst på small-
cap. Enligt Ghosh, A., & Cai, F. (1999) och Cotei & Farhat (2009) samexisterar pecking-
order och trade-off teorierna vilket innebär att företag under vissa perioder kan agera i 
enlighet med pecking-order och under andra perioder enligt trade-off, till stor del beroende på 
var företaget befinner sig på livscykeln. Ett stort expansivt företag kan då tänkas följa ett 
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“finansieringsmönster” enligt pecking-order medan ett företag i en mognadsfas kommer hålla 
övervägningar och försöka nå en optimal skuldsättningsnivå enligt trade-off teorin (López-
Gracia & Sogorb-Mira, 2008).  
 
Regressionsanalysen genomfördes i flera moment genom att dels analysera det totala urvalet 
samt varje börslista för sig. Det innebär att vi utgått ifrån 380 observationer i det totala 
urvalet, 125 observationer i large-cap, 125 observationer i mid cap och 130 observationer i 
small-cap. Uppdelningen innebär ett mindre antal observationer men det når upp till vad som 
anses vara tillräckligt, dessutom har vi utgått ifrån logaritmerade variabler vid varje moment. 
Regressionsanalyserna visade sig ge olika resultat. 
 
Regressionsanalys utifrån det totala urvalet visade på enbart ett negativt samband mellan 
styrelsestorlek och skuldsättningsgrad, vilket motsäger studiens hypotes och det innebar att 
nämnda hypotes förkastas. Resultatet visar på att styrelsestorlek har inverkan på 
skuldsättningsgrad genom att en större styrelse leder till en lägre skuldsättningsgrad. Tidigare 
studier kom dock fram till att en större styrelse bidrog till en högre skuldsättningsgrad (Abor, 
2007; Wen, Kami, & Bilderbeek, 2002; Wang et al., 2013). Det kan finnas flera anledningar 
till varför resultatet avviker från tidigare studier, men främst kan det bero på institutionella 
skillnader, d.v.s. att studierna baseras på andra länder. Det finns studier som t.ex. påpekar att 
anpassningen till en optimal skuldsättningsnivå bl.a. beror på institutionella, juridiska och 
finansiella variabler (López-Gracia & Sogorb-Mira, 2008; Sardo & Serrasqueiro, 2017). 
Eftersom att en större styrelsestorlek enligt regressionsanalysen bidrog till en lägre 
skuldsättningsgrad tyder det på att börsbolagen generellt och mest frekvent agerar enligt 
trade-off teorin för att uppnå optimala skuldsättningsnivåer (Kraus & Lintzenberger, 1973). 
Vidare är det sagt att en större styrelsestorlek bidrar till mer humankapital som fördelaktigt 
påverkar ett bolags finansieringsbeslut (Adams & Mehran, 2012).  
 
Humankapitalet bland styrelsemedlemmarna kan dock skiljas åt, vilket innebär att deras 
unika humankapital samt sammansättning har betydelse för hur de agerar under finansiella 
situationer. Därmed kan upper echelon teorin bidra med förklaringar till varför större 
styrelser agerar annorlunda kring finansieringsfrågor. Teorin antyder att individuella 
egenskaper och kognitioner av tidigare erfarenhet, utbildning och personliga värderingar 
påverkar hur styrelsemedlemmar analyserar och svarar på situationer och strategier 
(Hambrick & Mason, 1984). Dessutom spelar det roll huruvida det råder homogenitet eller 
heterogenitet i styrelsen (Hambrick & Mason, 1984). Eftersom mångfald och styrelsestorlek 
samvarierar kan upper echelon bidra med ytterligare en förklaring av utfallet. Enligt 
Hambrick & Mason (1984) löser en heterogen styrelse nya styrproblem effektivare än en 
homogen styrelse, eftersom mångfalden av åsikt, kunskap och bakgrund skapar diskussioner 
om finansieringslösningar som är i linje med bolaget vision. Resursberoendeteorin kan även 
bidra med ytterligare förklaringar genom kartläggandet av unika och konkurrenskraftiga 
kompetenser. Hållbara konkurrensfördelar i humankapital förekommer hos en del 
styrelsemedlemmar bland börsbolagen, eftersom det uppmärksammats att vissa 
styrelsemedlemmar var invalda i flera styrelser (Peteraf & Barney, 2003; Barney & Clark, 
2007). 
 
Regressionsanalys av enbart small cap visade istället på positiva samband mellan 
skuldsättningsgrad och humankapital samt mellan skuldsättningsgrad och kön. Även dessa 
samband innebar att hypoteserna förkastades, då de visade på motsatta förhållanden. Fler 
kvinnor i styrelsen och ett högre humankapital i styrelsen bidrog snarare till en högre 
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skuldsättningsgrad. Ett högre humankapital i form av tidigare erfarenheter och utbildning 
inom finansieringsämnet anses vara positivt associerad till ett bolags finansiella prestanda 
(Johnson, Schnatterly, & Hill, 2013) och mer specifikt anses tidigare erfarenheter som VD ha 
positiv effekt på reaktionerna i aktiemarknaden (Platt & Platt, 2012). Det saknas dock 
tidigare studier som direkt behandlar humankapital i relation till skuldsättningsgrad, vilket 
innebär att regressionsanalysen ger ett teoretiskt bidrag. Enligt tabell (3) har styrelserna i 
small cap relativt sett lägst andel tidigare erfarenheter och finansiell expertis. Finansiell 
expertis har visat sig påverka finansieringsbeslut och skuldstrategier (Johnson, Schnatterly, & 
Hill, 2013). Att det finns färre styrelsemedlemmar i small cap med erfarenheter som VD, 
ekonomiansvarig, controller eller annat arbete inom finansiering/bank kan vara till nackdel 
vid finansieringsbeslut och skuldstrategier, vilket möjligtvis lett till att humankapitalet i detta 
fall har ett orsakssamband till skuldsättningsgraden.  
 
Enligt upper echelon utvecklas individuella egenskaper och kognitioner av tidigare 
erfarenheter, utbildning och personliga värderingar som i sin tur påverkar hur individerna 
svarar på och analyserar strategier som valts för bolaget (Hambrick & Mason, 1984). Teorin 
bekräftar därmed att tidigare erfarenheter och utbildning har betydelse för hur individer 
svarar på kommande situationer och strategier. Enligt tabell (4) har small cap bolagen relativt 
sett lägst skuldsättningsgrad. Det tyder på att humankapitalet i styrelserna bland small-cap 
bolagen lett till finansieringsmönster som i högre utsträckning går att koppla till trade-off 
teorin. Det betyder att företagen försöker nå optimala skuldsättningsnivåer genom att 
balansera för- och nackdelar med ökad skuldsättning, vilket innebär försiktighet vid 
ytterligare belåning i förhållande till eget kapital (Kraus & Lintzenberger, 1973; Serrasqueiro, 
Armada & Nunes, 2011; López-Gracia & Sogorb-Mira, 2008). Till skillnad från trade-off 
teorin antyder pecking-order att företagen kommer eftersträva ökad skuldsättning när internt 
genererade medel är otillräckligt (Myers & Majluf, 1984). 
 
Tidigare studier har kommit fram till att kvinnliga chefer och styrelseledamöter leder till 
långsiktiga och riskaverta finansieringsbeslut genom att i högre grad undvika kortfristiga 
skulder och tillåta långfristiga skulder vid behov för att möjliggöra optimal 
skuldsättningsnivå (Post och Byron, 2015). Bland bolagsstyrelserna i small cap har kvinnor 
uppvisat ett annat beteendemönster genom en generellt högre skuldsättning. Enligt 
korrelationsanalysen råder det en korrelation mellan humankapital och kön. Förklaringen kan 
vara att det högre humankapitalet bland kvinnor består i en lägre andel finansiell expertis. 
Resursberoendeteorin anses kvinnor bredda humankapitalet samt bidra till legitimitet genom 
jämställdhet (Hillman, Withers, & Collins, 2009; Nguyenab, Lockea, & Reddya, 2015), 
vilket kan vara positivt för att få goda lånevillkor. Men enligt Alves, Couto, & Francisco 
(2015) är det inte säkerställt att ökad könsmångfald leder till effektivare styrelser. Upper 
Echelon belyser också att könsmångfald kan påverka finansieringsmetoder (Hambrick och 
Mason, 1984). Men det kan också leda till konflikter och oenighet i besluten, vilket kan 
hämma effektiviteten som i kombination med goda lånevillkor leder till högre skuldsättning. 
 
Regressionsanalys av mid-cap ledde till att hypotes 1 och 2 ej kunde förkastas medan hypotes 
5 förkastades. Därmed föreligger det negativa samband mellan humankapital och 
skuldsättningsgrad samt mellan kön och skuldsättningsgrad samt ett positivt samband mellan 
etnicitet och skuldsättningsgrad bland mid-cap bolagen. Med andra ord innebär det att 
humankapitalet bland mid-cap bolag leder till en lägre skuldsättningsgrad. Vid utgångspunkt i 
tabell (4) och regressionsanalysen lutar det även i detta fall åt att mid-cap bolagens 
finansieringsmönster går att koppla till trade-off teorin genom bibehållandet av låg och 
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optimal skuldsättningsgrad. Det går dock ej att dra någon generell slutsats i frågan eftersom 
trade-off och pecking-order är teorier som samexisterar. Den unika sammansättningen av 
humankapital har därtill betydelse för konkurrensfördelar och finansieringsbeslut enligt upper 
echelon och resursberoendeteorin (Hambrick & Mason, 1984; Peteraf & Barney, 2003). 
Upper Echelon antyder framförallt att tidigare erfarenheter och utbildning påverkar 
individens egenskaper och kognitiva färdigheter som kan inverka på kommande 
finansieringsbeslut.  
 
Etnisk mångfald har bland bolagsstyrelser i mid cap lett till en högre skuldsättningsgrad. 
Tidigare studier har kommit fram till att etnisk mångfald kan bredda humankapitalet samt 
bidra med ett större kontaktnätverk som framförallt är användbart för internationell expansion 
(Staples, 2008). Det kan också möjliggöra fler finansieringsalternativ vilket kan bidra till 
ökad skuldsättning. Enligt resursberoendeteorin kan etnisk mångfald bidra till sämre 
samarbetsförmåga och fler konflikter då heterogena åsikter och värderingar bland 
styrelsemedlemmar, kan leda till långvariga diskussioner för att nå ett enigt beslut (Arnegger, 
Hofmann, Pull, & Vetter, 2014). Därav kan den höga skuldsättningsgraden bero på förhastade 
beslut och tidskrävande diskussioner. 
 
Därtill har större andel kvinnor i styrelsen lett till lägre skuldsättningsgrad. Resultatet är i 
enlighet med tidigare studier som visat på att kvinnor leder till mer riskaverta och långsiktiga 
finansieringsval. Det innebär också att kvinnor kan bredda det sammanvägda humankapitalet 
i styrelsen samt att de besitter unikt humankapital som kan kvalificeras som hållbar 
konkurrensfördel för att upprätthålla effektiv ekonomisk hushållning (Hambrick & Mason, 
1984; Peteraf & Barney, 2003). Utfallet i regressionsanalysen av mid-cap ger ett teoretiskt 
bidrag, eftersom det saknas tidigare studier som belyser om och hur humankapital inverkar på 
kapitalstrukturen. Dock verkar andra variabler spela roll som t.ex. bolagsstorlek och listning, 
eftersom regressionsanalyserna av small- och mid cap avseende humankapital ger motsatta 
resultat.  
 
Slutligen visade regressionsanalysen av large-cap på positivt samband mellan 
skuldsättningsgrad och kön samt ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och 
etnicitet. Det innebär m.a.o. att fler kvinnor i styrelsen lett till en högre skuldsättningsgrad 
och att fler utländska styrelsemedlemmar bidragit till en lägre skuldsättningsgrad. Även i 
large-cap förhåller sig bolagen i enlighet med tidigare studier avseende kvinnors 
förhållningssätt till finansiering genom att upprätthålla en långsiktig och riskavert 
kapitalstruktur (Post & Byron, 2015; Lanis, Richardson, & Taylor, 2017). Både trade-off och 
pecking-order teorierna kan genom samexistens förklara könsmångfaldens inverkan på 
kapitalstruktur. Enligt tabell (4) har mid-cap bolagen relativt sett högst skuldsättningsgrad, 
vilket antyder ett generellt högre kapitalbehov och ett finansieringsmönster som i högre grad 
går att koppla åt pecking-order. Tillika är en del kvinnor förekommande i flera 
bolagsstyrelser, vilket vittnar om att dessa besitter hållbara konkurrensfördelar som inte kan 
imiteras enligt resursberoendeteorin (Peteraf & Barney, 2003). Enligt upper echelon kan 
kvinnor bredda humankapitalet och dessutom sitter de oftast inne med unikt humankapital 
som gagna ett företags finansiering positivt genom fler finansieringsalternativ (Hambrick & 
Mason, 1984).  
 
Tidigare studier har kommit fram till att etnisk mångfald har god inverkan på finansiell 
prestation, stigande avkastning (Delis et al., 2016), högre företagsvärde (Oxelheim & 
Randoy, 2003; Johnson, Schnatterly, & Hill, 2013) och lättnader vid gränsöverskridande 
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förvärv (Staples, 2008; Johnson, Schnatterly, & Hill, 2013), men det finns även motsägande 
studier som gett annorlunda resultat. Utfallet i regressionsanalysen innebär en enighet med de 
studier som framhåller de positiva aspekterna av etnisk mångfald, genom bidragande av en 
lägre skuldsättningsgrad, vilket också blir ett teoretiskt bidrag eftersom det saknas tidigare 
studier som undersökt hur etnisk mångfald specifikt inverkar på kapitalstruktur. Dock har de 
statistiska undersökningarna gett annorlunda resultat vilket innebär att det finns fler faktorer 
som påverkar utfallet, t.ex. omsättning. 
  



	

 

 

47 

6. Slutsatser och implikationer 
Det avslutande kapitlet mynnar tillbaka till studiens frågeställning och syfte, för att se hur 
humankapitalet bland styrelsemedlemmarna påverkar kapitalstrukturen i bolagen. Kapitlet 
behandlar studiens resultat och slutsatser. Därtill diskuteras teoretiska - och praktiska 
implikationer, samt vårt förslag på vidare forskning. 
 
6.1 Slutsatser 
Syftet med studien var att analysera styrelsemedlemmars humankapital och deras påverkan 
på bolagets kapitalstruktur för bolag listade på svenska börsen. Utifrån studiens 
regressionsanalyser finns det ett samband mellan styrelsemedlemmarnas humankapital och 
bolagets kapitalstruktur. För att förklara hur sambanden har uppstått har teorier som pecking-
order, trade-off, upper echelon och resursberoendeteorin använts. För att undersöka 
orsakssamband mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln utfördes 
regressionsanalyser genom ett totalt urval men också uppdelning utifrån listning för att se om 
det gav annorlunda resultat, vilket även påvisades.  
 
Humankapital har ensamt och genom de betingade variablerna styrelsestorlek, kön, ålder och 
etnicitet, en påverkan på ett bolags kapitalstruktur. Det går inte att dra en ensidig och 
universell slutsats, eftersom resultatet uppenbarligen är komplext. Dock har studiens påvisat 
att styrelsemedlemmarnas humankapital påverkar bolagets skuldsättningsgrad både positivt 
och negativt. Pecking-order och trade-off samexisterar, vilket beror på bolagets livscykel och 
marknadsläget (Ghosh, A., & Cai, F. 1999; Cotei & Farhat, 2009). Därav kan slutsatsen dras 
att humankapitalet bland styrelsemedlemmar anpassar sig till båda teorierna. I denna studien 
finns dock en större tendens att styrelsemedlemmarnas humankapital påverkar 
kapitalstrukturen i enlighet med trade-off teorin. Det innebär att styrelsemedlemmar har en 
bidragande effekt till balanseringen av för - och nackdelar för att nå en optimal 
kapitalstruktur.  
 
Regressionsanalys på det totala urvalet visade på ett signifikant samband mellan 
styrelsestorlek och skuldsättningsgrad. Sambandet är dock inte i linje med tidigare studier 
(Abor, 2007; Wen, Kami, & Bilderbeek, 2002; Wang et al., 2013), samt studiens hypotes, 
vilket innebär att hypotesen förkastas då en större styrelse istället bidrog till en lägre 
skuldsättningsgrad. Genom en större styrelse kommer i regel ett högre humankapital tillgodo 
och tidskrävande diskussioner om finansieringslösningar i styrelsen, vilket antogs leda till 
hög skuldsättningsgrad, men som i detta sammanhang ledde till en motsatt effekt. Orsakerna 
kan vara flera, som till exempel företagets fas i livscykeln, där en låg tillväxtfas innebär ett 
lägre kapitalbehov som inte behöver täckas upp av externa kapitalkällor (Carlson, 2014). En 
ytterligare anledning kan utvinnas ur upper echelon, vilken påpekar att en god 
styrelsesammansättning och mångfald av humankapital skapar mer optimala 
finansieringslösningar (Hambrick & Mason, 1984). 
 
Regressionsanalysen på small cap visade på två signifikanta samband, d.v.s. mellan 
skuldsättningsgrad och humankapital samt mellan skuldsättningsgrad och kön. Resultatet är 
dock inte i linje med studiens hypoteser, vilket innebar att de förkastades. För small-cap 
bolag har högre humankapital och fler kvinnor i styrelsen lett till högre skuldsättningsgrader. 
Att fler kvinnor bidrog till en högre skuldsättningsgrad kan enligt tidigare diskussioner 
förklaras av att en jämställdhetsdynamik skapar legitimitet, vilket kan bidra till goda 
lånevillkor och fallenhet för ökad skuldsättning. Tidigare studier har dock kommit fram till 
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att fler kvinnor föranlett en lägre skuldsättningsgrad, eftersom kvinnor tenderar att fokusera 
på långsiktiga och riskaverta finansieringsval som i regel innebär en lägre skuldsättningsgrad 
(Post & Byron, 2015; Lanis, Richardson, & Taylor, 2017).  
 
Regressionsanalysen på mid-cap visade däremot på tre signifikanta samband genom 
humankapital, kön och etnisk mångfald. Sambandet för humankapital är i linje med studiens 
hypotes då ett högre humankapital i styrelsen ledde till en lägre skuldsättningsgrad. 
Detsamma gäller hypotesen om kön, då fler kvinnor i styrelsen bidrog till en lägre 
skuldsättningsgrad. Enligt upper echelon kan fler kvinnor i styrelsen utvidga humankapitalet 
och bidra med nya insikter och diskussioner om alternativa finansieringsmetoder. Utifrån 
resultatet ovan tyder det på att den högre andelen kvinnor i styrelserna bland mid-cap bolag 
lett till ett finansieringsmönster enligt trade-off, vilket innebär en försiktighet för ökad 
skuldsättning, eftersom målet generellt enligt teorin, är att uppnå optimala 
skuldsättningsnivåer (Kraus & Lintzenberger, 1973; Serrasqueiro, Armada & Nunes, 2011; 
López-Gracia & Sogorb-Mira, 2008). Utfallet för etnisk mångfald är dock inte i linje med 
studiens hypotes då etnisk mångfald i styrelsen bidrog till en högre skuldsättningsgrad. En 
del av svaret kan utvinnas från resursberoendeteorin. Teorin påpekar att det finns svårigheter 
att samarbeta, skapa tillit och det uppstår mer konflikter när olika etniciteter blandas. Detta 
leder till svårigheter att nå eniga beslut, vilket kan skapa förhastade finansieringslösningar 
(Arnegger, Hofmann, Pull, & Vetter, 2014). 
 
Regressionsanalysen på large-cap visade på två signifikanta samband, d.v.s. mellan 
skuldsättningsgrad och kön samt mellan skuldsättningsgrad och etnicitet. Det första 
sambandet kön och skuldsättningsgrad är inte i linje med studiens hypotes, då fler kvinnor i 
styrelsen bidrog till en högre skuldsättningsgrad bland large-cap bolag. Som tidigare nämnt är 
en förklaring att kvinnor genom sitt humankapital, har fler alternativa finansieringslösningar.  
vilket kan bidra till låga räntekostnader, vilket ger incitamentet att använda mer skulder. Det 
andra sambandet är i linje med studiens hypotes, då etnisk mångfald i styrelsen bidrog till en 
lägre skuldsättningsgrad bland large-cap bolag. Förklaringen kan ligga i att large-cap bolagen 
har en större internationell prägel än de mindre bolagen och kan hantera etnisk mångfald på 
ett bättre sätt, samt dra nytta av deras humankapital, information och nätverk till andra 
marknader (Arnegger, Hofmann, Pull, & Vetter, 2014). 
 
Av de uppräknade sambanden ovan så är det sambandet mellan kön och skuldsättningsgrad i 
small-cap, sambandet mellan humankapital och skuldsättningsgrad i mid-cap samt sambandet 
mellan etnicitet och skuldsättningsgrad i large-cap som är signifikanta på en signifikansnivå 
på 5 %. Resterande samband är signifikanta genom signifikansnivåer på 1 % och 10 %.  



	

 

 

49 

 
 

Variabel Samband Hypotes  Signifikans
-nivå 

Resultat 

Totala urvalet     

Styrelsestorlek Negativt Förkastas 10% Större styrelsestorlek bidrog till 
en lägre skuldsättningsgrad 

Small-cap     

Humankapital Positivt Förkastas 10% Högre humankapital bidrog till 
en högre skuldsättningsgrad 

Kön Positivt Förkastas 5% Fler kvinnor bidrog till en högre 
skuldsättningsgrad 

Mid-cap     

Humankapital Negativt Förkastas 
ej 

5% Högre humankapital bidrog till 
en lägre skuldsättningsgrad 

Kön Negativt Förkastas 
ej 

1% Fler kvinnor bidrog till en lägre 
skuldsättningsgrad 

Etnicitet Positivt Förkastas 1% Etnisk mångfald bidrog till en 
högre skuldsättningsgrad 

Large-cap     

Kön Positivt Förkastas 1% Fler kvinnor bidrog till en högre 
skuldsättningsgrad 

Etnicitet Negativt Förkastas 
ej 

5% Etnisk mångfald bidrog till en 
lägre skuldsättningsgrad 

 
Tabell 10. Sammanfattning av resultatet av hypoteser 
 
6.2 Teoretiska implikationer 
Utifrån studien finns det ett par teoretiska implikationer som har uppmärksammats. Den 
första implikationen är att studien fann ett negativt samband mellan styrelsestorlek och 
skuldsättningsgrad. Tidigare studier har påvisat ett positivt samband mellan 
skuldsättningsgrad och styrelsestorlek (Abor, 2007; Wen, Kami, & Bilderbeek, 2002; Wang 
et al., 2013). Resultatet motsätter sig tidigare studier, dock kan förklaringen utvinnas ur 
resursberoendeteorin som påpekar att större styrelsestorlek kan ha fördelar vid säkerställandet 
av bolagets viktiga resurser (Pfeffer & Salancik, 1978). Större styrelser innebär ett större 
utbud av humankapital, d.v.s. resurser, vilket även påverkar kapitalstrukturen i den riktning 
bolaget vill. En annan möjlig förklaring kan utvinnas ur upper echelon som menar att en 
homogen styrelsegrupp leder till sämre beslut (Hambrick & Mason, 1984). När bolag har 
större styrelser, ökar dessutom chansen till heterogenitet vilket påverkar mångfalden av 
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humankapital, som dessutom skapar diskussioner om olika handlingsalternativ. Därav 
behöver inte större styrelser leda till mer skulder. 
 
En ytterligare teoretisk implikation som uppmärksammats bland small-cap bolagen är det 
positiva sambandet mellan skuldsättningsgrad och humankapital. Ett högre humankapital i 
styrelsen bidrog till en högre skuldsättningsgrad. Tidigare studier menar dock på att tidigare 
erfarenhet och utbildning har ett positivt samband med finansiell prestation (Johnson, 
Schnatterly, & Hill, 2013). Undersöks variabeln finansiell prestation (avkastning på eget 
kapital), påverkas den av skuldsättningsgraden i bolaget, d.v.s. högre andel skuld i 
förhållande till eget kapital, ökar avkastningen på eget kapital, genom den s.k. 
hävstångseffekten, dock med nackdelen att den finansiella risken ökar (Carlson, 2014). 
Eftersom bolaget mål är lönsamhet, samt att nå upp till avkastningskraven aktieägare har, kan 
styrelsen genom sitt humankapital ta hänsyn till dessa aspekter, d.v.s. att bolag försöker 
uppnå optimal skuldsättningsgrad genom en balans mellan för - och nackdelar, i enlighet med 
trade-off (Kraus & Lintzenberger, 1973). 
 
6.3 Praktiska implikationer 
För bolag kan det vara av betydelse att ha en styrelse med ett brett humankapital. Det beror 
delvis på att erfarenheter av styrelsearbete, expertis och en hög utbildning påverkar styrelsens 
beslutsförmåga, samt att ett brett humankapital kan leda till fler idéer, samt mer diskussioner, 
p.g.a. variationen av erfarenheter och utbildning. Eftersom humankapital, i enlighet med 
denna studien kan påverka skuldsättningsgraden både uppåt och nedåt tar bolagsstyrelsen 
hänsyn till för - och nackdelar med skuldsättningsgraden för att nå en optimal skuldsättning. 
Detta beror dels på externa krafter, såsom externa kreditgivare och aktieägare, dels på grund 
av bolagets interna mål och tillväxtfas. Därav bör bolag tillsätta en styrelse med diversifierat 
humankapital för att nå en mer optimal skuldsättningsgrad. Värt att notera är att det finns 
många andra variabler som måste klaffa, dock kan humankapitalet i bolagsstyrelsen påverka 
skuldsättningsgraden i den riktning bolaget eftersträvar. 
 
En annan praktisk implikation är vikten av storleken på bolagets styrelse. Vår studie påvisade 
ett negativt samband mellan styrelsestorlek och humankapital. Att ha en större styrelse till 
antalet kan öka humankapitalet i styrelse, vilket kan vara fördelaktigt vid finansieringsfrågor. 
Det beror på att större bolagsstyrelser, leder till mer mångfald, dels avseende ålder, kön och 
etnicitet men även en större variation av humankapital. Detta skapar mer diskussioner i 
styrelsen innan beslut fattats. Avseende styrelsestorlek, kunde studien påvisa att det finns 
stora skillnader mellan large-cap, mid-cap och small-cap. Mindre bolag borde satsa på att ha 
en större styrelse, eftersom det breddar humankapitalet och ökar mångfalden i bolag. Därtill 
påverkar bolagets styrelsestorlek skuldsättningsgraden och i vilken riktning beror styrelsens 
egenskaper. 
 
6.4 Förslag på vidare forskning 
Syftet med vår studie var att analysera styrelsemedlemmars humankapital och deras påverkan 
på bolagets kapitalstruktur för bolag listade på svenska börsen. Studien kunde påvisa att 
styrelsemedlemmarnas humankapital påverkar bolagets kapitalstruktur. Ett förslag på vidare 
forskning är att undersöka hur företagsledningens humankapital påverkar kapitalstrukturen i 
bolag. Förslaget grundar sig i tanken att företagsledningen har en mer direkt påverkan på hur 
företaget styrs, d.v.s. att sköta det operativa och dagliga arbetet i bolag (Jensen & Meckling, 
1976). Styrelsen övervakar och delegerar ut uppgifter till ledningen (Kollegiet för svensk 
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bolagsstyrning, 2016). Enbart vissa uppgifter kräver styrelsens godkännande, därmed bör 
företagsledningen ha en viss påverkan på skuldsättningsgraden.  
 
Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att djupgående förklara styrelsemedlemmarnas 
påverkan på kapitalstrukturen. Genom att utföra intervjuer eller observationer i ett flertal 
bolagsstyrelser kan en fördjupad förståelse utvinnas. Därigenom kan man kartlägga styrelsens 
humankapital och hur den används för att påverka skuldsättningsgraden i bolaget. Det skulle 
därmed vara enklare att teoretiskt koppla styrelsens handlingsmönster inom finansiering. 
 
Ett annat förslag till vidare forskning är att vidareutveckla den här studien genom att ha ett 
större urval på small, mid och large-cap. Detta beror på att ett mer generaliserbart resultat 
skulle kunna påvisas. Vidare skulle urvalet kunna bestå av bolag från utländska börslistor för 
att dra fram eventuella likheter och skillnader, vilket skulle bidra till en utökad förståelse för 
hur humankapitalet i styrelsen påverkar ett företags kapitalstruktur. Det är dessutom av 
betydelse för börsbolagen, som kan ta lärdomar från de andra listorna, d.v.s. vilka egenskaper 
styrelsen bör ha för att kunna påverka skuldsättningsgraden i bolag. 
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Bilaga 2 – Logatimerade variabler 
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Bilaga 3 – Illustration av innan och efter 
logaritmering av variabel 
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Bilaga 4 – Kolmogorov-Smirnov 
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