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Abstrakt 
 
Svenska 

 

Bakgrund/problemdiskussion: En generell uppfattning traditionellt är att kvinnor som 

ledare och företagare inte är lika framgångsrika som män, men i dagens samhälle 

kanske det inte är kön som bestämmer om en person kan driva lönsamma företag eller 

inte? Tillväxt är viktigt för att bibehålla och utveckla välfärd och kvinnliga företagare är 

en stor outnyttjad potentiell källa till ökad tillväxt. Totalt i Sverige är drygt en fjärdedel 

av företagarna kvinnor och visar inga tendenser till att öka. Inom många områden av 

företagande saknas fortfarande kunskap och information vilket behövs om man vill 

främja utvecklingen av kvinnors företagande. Tidigare forskning om småföretagande 

inte är så omfattande och berör heller inte så ofta kvinnors företagande eller 

könsperspektivet på företagande. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det i en jämförelse av traditionella 

redovisningsekonomiska nyckeltal hämtade ur årsredovisningar skiljer sig i resultat 

mellan företag, beroende på om de har en man eller kvinna som är företagsledare.  

 

Metod: Studien antar en kvantitativ forskningsansats och analyserar nyckeltalen 

soliditet, lönsamhet, omsättning och avkastning på sysselsatt kapital som hämtats från 

aktiebolagens redovisningar i relation till företagsledarens kön. Datan analyseras med 

hjälp av multivariat analys och SPSS. 

 

Resultat: Analysen visar inget samband mellan de valda nyckeltalen och kön. Inte på 

alla företagen sammantaget och inte heller inom branscherna.  
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Abstract 
English 

Background / Problem Discussion: A general perception traditionally is that women 

as leaders and entrepreneurs are not as successful as men, but in today's society, maybe 

it is not gender that determines whether a person can run profitable companies or not? 

Growth is important for maintaining and developing social welfare and female 

entrepreneurs are a major untapped potential source of increased growth. In Sweden, 

just over a quarter of all entrepreneurs in total are women and show no tendency to 

increase. In many areas of entrepreneurship, knowledge and information are still needed 

to promote the development of women's entrepreneurship. Earlier research on small 

business entrepreneurship is not so extensive and does not often affect women's 

entrepreneurship or gender perspective on entrepreneurship. 

 

Purpose: The aim of this study is to investigate whether a comparison of traditional 

financial ratios drawn from annual reports differs in results between companies, 

depending on whether they have a man or woman who is a business leader. 

 

Method: The study assumes a quantitative research effort and analyzes the key ratios of 

solvency, profitability, turnover and return on capital employed, derived from the 

companies' accounts in relation to the corporate governor's gender. The data is analyzed 

using multivariate analysis and SPSS. 

 

Result: The analysis shows that there is no relation between the selected key figures 

and gender. Not on all companies as a whole, nor within the industries. 

 
 
Nyckelord 
Tillväxt, Lönsamhet, Nyckeltal, Kön, Kvinnor, Män, Företagande 
 
Key words 
Growth, Profitability, Key Figures, Gender, Women, Men, Business 
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1 Inledning 
 
Den här uppsatsen handlar om ekonomisk tillväxt och företagande och undersöker om 

utfallet och lönsamheten påverkas av om företaget drivs av en man eller kvinna genom 

att jämföra ekonomiska nyckeltal. Detta inledande kapitel behandlar bakgrunden till 

problemet för studien och utifrån detta diskuteras problemet för att komma fram till 

problemformulering och syfte och till slut redogörs för syftets relevans. 

  

1.1 Bakgrund 

 

En generell uppfattning traditionellt är att kvinnor som ledare och företagare inte är lika 

framgångsrika som män, men stämmer detta verkligen i dagens Sverige? Förändringen i 

samhället mot jämställdhet med lika villkor för båda könen går kanske inte alltid så fort 

som man skulle önska, men med små steg tar den sig den framåt och idag finns det 

större möjligheter för kvinnor att arbeta inom områden som tidigare dominerats av män. 

I och med detta kanske det är lika stor sannolikhet att kvinnor är framgångsrika som 

företagsledare som män? I dagens samhälle kanske det inte är kön som bestämmer om 

en person kan driva lönsamma företag eller inte? 

 

Historiskt sett har kvinnor spelat en närmast osynlig roll i alla aspekter av samhället och 

så även inom företagande. Det är först på senare tid som kvinnors företagande fått mer 

fokus och man har i många sammanhang lyft fram kvinnor och sett att de behöver 

uppmuntras på olika sätt för att öka andelen i det totala företagandet, då man ser att 

kvinnliga företagare och entreprenörer är en stor outnyttjad potentiell källa till ökad 

tillväxt. 

 

Tillväxt är något som är väldigt viktigt för hela utvecklingen av ett samhälle, inte bara 

ekonomiskt utan för hela systemet, för att bibehålla och utveckla välfärd.  

Tillväxten som den ser ut idag är problematisk. Välfärdsstaten både i Sverige och i 

andra länder bygger på tillväxt. Fördelningspolitiken har accepterats eftersom alla får 

det bättre, den rike blir inte absolut sett fattigare, bara relativt. En omfördelning av 

resurser utan tillväxt är troligtvis extremt svårt att nå acceptans för, kampen om resurser 

har historiskt varit ett vanligt tema. Hur ska man göra för att nå oändlig tillväxt med 

ändliga resurser? 
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Tillväxt har som begrepp fått ett stort genomslag under 2000-talet och är nu ett ord som 

har fått väldigt positiv värdeladdning och kan användas till argument till väldigt vitt 

skilda områden. Tidigare motiverades ofta socialpolitiska åtgärder med ord som rättvisa 

eller kollektiv omsorg, och nu kan man se att de oftare motiveras med tillväxt 

(Blomberg m.fl. 2011). 

 

I förordet till boken Tillväxtföretagen i Sverige (Delmar m.fl. 2001) beskriver 

författarna nyttan av forskning kring tillväxt i företag på följande sätt: 

 “Kunskap om vad som leder till tillväxt i företag och om hur företag växer är av 

intresse inte bara för företagare utan för alla som arbetar med företagsutveckling 

i olika former. Tillväxt i företag är intressant på samhällsnivå eftersom ökad 

tillväxt kan ses som ett tecken på konkurrens- och innovationskraft och som 

resulterar i nya arbetstillfällen och ekonomiskt framåtskridande.” (Delmar m.fl. 

2001:5) 

 

Varför är då kvinnors företagande viktigt? Holmquist och Wennberg (2010) skriver att 

det är en mycket viktig resurs som påverkar ekonomin oavsett konjunkturläge. Kvinnors 

företag bidrar till tillväxt genom tillverkning och tjänster, införandet av nya varor och 

tjänster på marknaden och genom att ge sysselsättning till andra. Men det är inte allt – 

kvinnors företag bidrar, precis som mäns, till ett bättre Sverige. De totala psykologiska 

och sociala vinsterna av företagande kan inte överskattas. Kvinnors företag anställer 

ofta många fler kvinnor, och möjligheten till värdeskapande i regioner och branscher, 

där arbetslösheten bland kvinnor är hög, är alltså stor om utvecklingen av kvinnors 

företag kan främjas (Holmquist och Wennberg 2010). 

 

Totalt i det svenska näringslivet är det drygt en fjärdedel (27 %) av företagarna som är 

kvinnor. Så har det sett ut under en längre period, även om företagandet överlag ökat, så 

ligger fördelning mellan män och kvinnor stabilt på samma nivå och det visar inga 

tecken på att öka i det närmaste. (ArbetsKraftsUndersökningen/SCB [www] a, 

Ekonomifakta [www]) Om kvinnors företagande skulle fortsätta att öka till dess att 

företagande är lika vanligt bland kvinnor som bland män, skulle det betyda ungefär 75 

000 nya företag och cirka 278 000 nya arbetstillfällen, under förutsättning att andelen 

förvärvsarbetande och företagsstorleken i Sverige stannar på samma nivå (Holmquist 
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och Wennberg 2010). Enligt FN utförs 66 % av allt arbete i världen av kvinnor, som för 

det får 10 % av världens samlade inkomster, men de äger mindre än 1 % av världens 

totala förmögenhet (Wahl m.fl.2001).  

Detta samlat tyder på att det finns en enormt stor outnyttjad potential till tillväxt om fler 

kvinnor skulle starta och driva företag, men ett stort hinder till detta är som Blomberg 

m.fl. (2011) pekar på, att ur ett näringspolitiskt perspektiv uppfattas kvinnors företag ofta 

som ett problem. Företagen är få, de är aktiva inom fel områden, har för låg lönsamhet, 

genererar för lite ekonomisk tillväxt och för få arbetstillfällen. Kvinnorna betraktas som 

en grupp med särskilda behov och i behov av hjälp och deras företagande är varken 

tillräckligt produktivt eller innovativt (Blomberg m.fl. 2011).  

 

Gisselberg (1991) skriver att traditionellt sett finns en stor del av de arbetande 

kvinnorna i samhället inom den offentliga sektorn, där inom områden som vård, omsorg 

och utbildning, d.v.s. områden som oftast drivs av kommuner och landsting. 

Möjligheterna att driva eget företag är mindre inom den offentliga vård-, omsorgs- och 

skolsektorn jämfört med den privata sektorn, och svårigheterna beror till största delen 

på stora inträdesbarriärer och höga startkostnader (Gisselberg 1991).  

 

Nordeas fondförvaltare Robert Naess (2017) har genomfört en studie på 11000 

börsbolag globalt, där man tittat på hur bolagen utvecklats under de senaste 8 åren och 

jämfört lönsamheten i bolag med manliga respektive kvinnliga VD. Studien visar att de 

4 % av företagen som hade kvinnor som VD var mer framgångsrika. Det visade sig 

genom att de i snitt har haft en avkastning på 25 % under perioden 2009-2017, det är 

mer än dubbelt så mycket som MSCI World index, som under samma period steg med 

11 %. Naess ger flera möjliga förklaringar till resultatet. Det är ofta mycket svårare för 

en kvinna att bli VD eller styrelseordförande; bara de allra bästa når toppen, vilket bland 

annat kan bero på att kvinnor måste vara väldigt mycket bättre än männen för att nå den 

positionen. En annan förklaring kan vara att bolag som har en positiv trend, är mer 

benägna att rekrytera en kvinna till ledningen, än de bolag som har det kämpigt, som 

istället väljer det mer ”säkra” alternativet och rekryterar en man. Det kan också bero på 

att kvinnor är bättre ledare, kvinnor kanske också är mer försiktiga i sina prognoser än 

män, så när de faktiskt levererar vad de har lovat påverkas aktiekursen positivt (Naess 

2017). 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Företagande är en viktig bas för ekonomisk tillväxt i ett land, och för att företag ska 

bildas krävs det nya företagare. Om man då missar halva befolkningens potentiella 

företagare eller företagsledare, nämligen kvinnor, är det en väldigt stor andel tillväxt 

man riskerar gå miste om. Holmquist och Wennberg (2010) skriver att trots att det idag 

är ganska många kvinnor som driver företag inom vitt skilda områden och man under 

många år har studerat och forskat kring det, betraktas kvinnors företagande fortfarande 

som ett ganska marginellt fenomen. Inom många områden saknas fortfarande kunskap 

och information vilket behövs om man vill främja utvecklingen av kvinnors 

företagande. Holmquist och Wennberg 2010). Tidigare forskning om företagande är inte 

så omfattande och berör inte så ofta kvinnors företagande eller könsperspektivet på 

företagande. Danilda (2001) säger att studier har från slutet av 70-talet och framåt ofta 

handlat om skillnader i de egenskaper som kännetecknar män respektive kvinnor som är 

företagare. Då jämfördes kvinnornas företagande egenskaper med männens, som var 

normen. Avsaknaden på forskning inom detta område har lett till att skillnader ofta har 

överdrivits och det har blivit fokus på skillnader i egenskaper snarare än i 

förutsättningar (Danilda 2001). 

 

På senare tid har det även kommit mer undersökningar som tittar på drivkrafter och 

utvecklingsmönster i kvinnors företagande, och man har gjort det med aspekter såsom 

nya företag med företagare av utländsk bakgrund, om de drivs internationellt från början 

eller utbildningsbakgrund. Holmquist och Wennbergs (2010) egen studie, som bygger 

vidare på det som Holmquist och Sundin (Holmquist & Sundin (1985); Sundin & 

Holmqvist (1989); Holmquist & Sundin (2002)) under många år forskat kring, riktar in 

sig på nyckeltal, men då inte i huvudsak klassiska redovisningstermer utan mer på att ta 

fram siffror för att belysa kvinnors företagande och omfattningen av detta bidrag (t.ex. 

skatteinbetalningar, branschtillhörighet och medelomsättning). Kunskapsluckorna kring 

kvinnors företagande är fortfarande många och flera av dessa studier har som 

gemensamt mål att fylla dem, vilket är viktigt.  

”Behovet av information är viktigt, då vi redan av antalet kvinnor som driver 

företag kan förstå att värdet av kvinnors företag är stort och genererar tillväxt 

och sysselsättning. Men hur mycket?” (Holmquist och Wennberg, 2010:7).  
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Holmquist, Sundin och Wennberg har i hög utsträckning dominerat den svenska 

forskningen kring kvinnors företagande och har fokuserat på anledningar till varför och 

vikten av att det sker. En fråga som det inte finns lika mycket forskning kring, är om det 

verkligen finns några signifikanta skillnader mellan företag som drivs av kvinnor eller 

män, om man tittar på fakta från företag där de ekonomiska och branschspecifika 

förutsättningarna är likartade? 

 

Ett viktigt argument för ett jämställt företagsklimat tar Hirdman upp i sin bok om Genus 

(2001). Demokrati bygger på allas lika värde, där alla har samma rättigheter och 

skyldigheter och om en stat har beslutat att den ska vara demokratisk, måste staten även 

uppfylla kraven om allas lika värde. Detta innebär att både kvinnor och män ska ha 

samma möjligheter starta företag och driva företag. Att det inte finns lika många 

kvinnliga entreprenörer som manliga i Sverige är ett problem för samhället, eftersom 

det tyder på att samhället inte är jämställt. I ett samhälle med bristande jämställdhet har 

inte alla individer samma förutsättningar att välja karriär. De få kvinnliga 

entreprenörerna tyder också på att det finns outnyttjade samhällsekonomiska resurser. 

Dessa visar sig i form av förlorade affärsidéer, färre arbetsmöjligheter och ett mindre 

dynamiskt näringsliv. Därför vore det fördelaktigt för hela samhället om antalet 

kvinnliga entreprenörer ökar.(Hirdman 2001) Även Frånberg (2015) argumenterar för 

vikten av kvinnors företagande genom att belysa värdet för samhället och 

könsperspektivet. Ur näringspolitiskt perspektiv kan man förstå önskan att främja 

kvinnors företagande som en ambition att alla ska kunna ha möjlighet att utveckla och 

utvecklas i sitt arbete i samma utsträckning oberoende av kön (Frånberg 2015).  

 

En av de fördomar som man har hittat i forskningen kring kvinnors företagande är att 

kvinnor har i större utsträckning företag med låg omsättning, men det inte sant, det är 

den bransch som företaget verkar i, som avgör om det är skillnader i omsättning och 

inte kön. (Holmquist & Sundin 2002)  

 

Den här studien har som syfte att undersöka om det i en jämförelse av traditionella 

redovisningsekonomiska nyckeltal hämtade ur årsredovisningar skiljer sig i resultat 

mellan företag, beroende på om de har en man eller kvinna som är företagare/ägare.  

Då tidigare forskning fokuserat mycket på skillnader i villkor för företagande kvinnor 

och män och jämförande studier kring egenskaper där manliga egenskaper ses som 
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norm och kvinnors egenskaper jämförs mot dessa, syftar denna studie till att jämföra 

aktiebolag som har en kvinna respektive man på ledande position. Holmquist och 

Wennberg har tittat på omsättning, senast 2009 (Holmquist och Wennberg 2010) och 

menar att det är skillnader i medelomsättningen endast mellan branscher. Denna studie 

kommer att undersöka om det finns skillnader när man jämför i mer specifika siffror 

nämligen om nyckeltalen omsättning, soliditet, likviditet och avkastning på sysselsatt 

kapital påverkas av könet på den som leder företaget.  

 

Problemställningen är viktig att undersöka, eftersom företagande utgör en stor del av 

Sveriges befolknings inkomstkälla, och är därmed ett mycket viktigt bidrag till den 

ekonomiska tillväxten i samhället. Vi vet att andelen kvinnliga företagare, alltså företag 

där en kvinna är den person som sköter bolagets löpande förvaltning ligger på en stadig 

nivå på 25 % och man ser inga tecken på förändring. Detta är en låg utnyttjandegrad av 

en stor tillväxtpotential och som inte borde hämmas av en kanske ogrundad fördom om 

att kvinnors företag inte är lika lönsamma som mäns och därmed inte lika värdefulla att 

satsa på. Som en del i att ytterligare försöka bidra till kunskapen om kvinnors 

företagande är det intressant att titta på om det finns ett samband mellan mäns och 

kvinnors företagande och de resultat man finner i offentliga årsredovisningar.  

 

1.3 Syfte 

 

Uppsatsen syfte är att undersöka om det skiljer sig i utfall och lönsamhet mellan företag 

som drivs av män respektive kvinnor genom att jämföra ett antal företags nyckeltal från 

årsredovisningar. De nyckeltal som kommer undersökas är soliditet, likviditet, 

omsättning, omsättningsförändring och avkastning på sysselsatt kapital.  

 

Uppsatsen tar sitt avstamp i tidigare studier som gjorts av Holmqvist m.fl. med start i 

början av 80-talet och som sedan fortgått under flera år med senaste redovisningen från 

2009 för att se om det sedan dess skett någon förändring (Holmquist & Sundin (1985); 

Sundin & Holmqvist (1989); Holmquist & Sundin (2002) Holmquist och Wennberg 

(2010)). Denna studie bygger vidare på detta med mer finansiella nyckeltal, vilket inte 

gjorts, för att få en något mer nyanserad bild av lönsamhet än bara medelomsättning, 

som använts i tidigare studier, och se om det påverkar resultatet för undersökningen och 

på så sätt ytterligare ge ett bidrag till kunskapen om kvinnors företagande. Ju mer 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Soliditet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Likviditet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Avkastning
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kunskap som finns inom området desto större möjligheter finns det till att ge rätt stöd 

för att i slutändan gynna tillväxt vilket kommer hela samhället till gagn. 

 

Genom att undersöka företag där förutsättningarna för manligt och kvinnligt 

företagande är lika, och med finansiella nyckeltal som verktyg är det möjligt att bilda en 

mer robust uppfattning om mäns och kvinnors företagande och lönsamheten i de företag 

de verkar i. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Uppsatsen fokuserar på Svenska Aktiebolag och det finns naturligtvis många olika sätt 

att mäta lönsamhet i ett företag. I denna studie är det dock de allra vanligaste och 

traditionella nyckeltalen soliditet, likviditet, omsättning och avkastning på sysselsatt 

kapital som man finner i aktiebolagens redovisningar som har valts för att jämföra 

mellan olika företag och branscher. 

 

Denna studie kommer att undersöka nyckeltal i företag som drivs av kvinnor och jämför 

det med företag som drivs av män och har inte för avsikt att analysera manligt 

respektive kvinnligt beteende. 

 

1.5 Disposition 

 

Dispositionen av denna uppsats är  

 

Inledning – Beskrivning av bakgrund och nuläge, vilken frågeställning som ska 

undersökas i studien  

Teori – Beskrivning av de teorier som relevanta för denna studies undersökningsområde 

Metod – beskrivning av tillvägagångssätt och motivering till vald metod 

Empiri och analys – Sammanställning av data, nyckeltal från årsredovisningar som 

analyseras utifrån empirin och den teoretiska referensramen 

Slutsats – Redogörelse för slutsatsen utifrån studiens resultat 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Soliditet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Likviditet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oms%C3%A4ttning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Avkastning
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1.6 Definitioner 

 

Kön? Alla definierar sig inte som man eller kvinna, men för enkelhetens skull utgår den 

här studien från man/ kvinna, där mäns företagande är norm, och därmed kan allt som 

inte är män definieras som icke-norm och representeras av kvinnor.  

 

Den Europeiska kommissionen enades 6 maj 2003 (Wikipedia [www] a) om att 

rekommendera följande definitioner för företag och storlek:  

 

Stora räknas de företag som har fler än 250 anställda och har en årsomsättning över 50 

miljoner euro eller en årlig balansomslutning över 43 miljoner euro.  

Medelstora räknas de företag som har mellan 50 och 249 anställda och har en 

årsomsättning om högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 

miljoner euro 

Små företag är de som har mellan 10 och 49 anställda och vars omsättning eller 

balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. 

Mikroföretag är de som har färre än 10 anställda och högst 2 miljoner euro i 

årsomsättning och balansomslutning. (Wikipedia, [www] a) 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_kommissionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/6_maj
https://sv.wikipedia.org/wiki/2003
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oms%C3%A4ttning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Euro
https://sv.wikipedia.org/wiki/Balansr%C3%A4kning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oms%C3%A4ttning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Euro
https://sv.wikipedia.org/wiki/Balansr%C3%A4kning
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2 Teori 
 

I detta kapitel redovisas för teori inom området som sen kommer att användas för att 

analysera empirin och utifrån detta dra slutsatser. Teorin beskriver bakgrund till 

problemområdet och hur det har sett ut historiskt och det tar även upp teori kring tillväxt 

och lönsamhet och beskriver kring nyckeltalens användning och syfte. 

 

2.1 Historik  

 

Holmquist och Sundin (2002) sammanfattar kvinnors rättigheter och skriver att kvinnor 

har historiskt sett alltid varit företagsamma men länge saknat rättigheter för detta, en av 

få näringar som kvinnor i Sverige kunde utöva var mångleri. Trots detta arbetade många 

kvinnor inom hantverk, då de arbetade i det som deras äkta män var verksamma inom, 

och de kunde även ges tillstånd att fortsätta efter att de blivit änkor. År 1798 antogs en 

lag som sa att gifta kvinnor var myndiga inom den affärsrörelse de drev, även om de var 

omyndiga inom äktenskapet. Dock kom en ny näringslag 1864 som krävde att mannen 

gav tillstånd och denna lag gällde ända fram till 1921, då kvinnors omyndighet 

upphörde. (Holmquist och Sundin 2002)  

 

Länge hade vi ett jordbrukssamhälle här i Sverige som sedan omvandlades via 

industrialiseringen till dagens tjänstesamhälle. Under jordbrukssamhället fanns 

skråväsendet som hårt reglerade vem som fick tillstånd att bedriva verksamhet, och det 

var först under industrialiseringen, som det luckrades upp något, och man började starta 

temporära företag som gällde för ett specifikt uppdrag och därefter avslutades. T.ex. för 

att köpa, frakta och sälja en skeppslast. Efterhand blev dessa företag mer långvariga 

speciellt när det gällde områden som krävde större och långsiktigare kapitalbindning 

(maskiner, fartyg etc.). Tidiga industriföretag hade mycket goda förutsättningar och 

växte sig starka och bidrog till en ökad tillväxt och med det även ökat välstånd. I slutet 

av 1900-talet började tillväxttakten att avstanna och politiker i många länder ansåg att 

företagandet måste uppmuntras och stimuleras (Holmqvist, 2011). 

 

Kvinnors företagande har utvecklats långsamt, på 1930- och 40-talen var kvinnors 

företagande 10 %, de hade t.ex. mjölkaffärer och kaféer. Många kvinnor utförde arbete i 
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hemmen såsom sömnad eller tvätt, men de var varken företagare eller anställda, utan 

utförde uppdrag åt andra, uppdrag som gick att kombinera med ansvaret för hushåll och 

barn. Eftersom många kvinnor var hemma hade de tid att gå runt och göra sina inköp i 

olika specialiserade butiker såsom mjölkbutik eller bageri, men i och med 

industrialiseringen och att kvinnor började förvärvsarbeta, drev effektivitetskraven fram 

stora handelskedjor med allt samlat, och denna omstrukturering tillsammans med att 

utbudet av förvärvsarbeten var högt, ledde till att kvinnors företagande minskade 

(Holmqvist, 2011).  

 

Holmquist skriver att det historiskt sett har funnits lagar och förordningar som 

omöjliggjort för kvinnor att starta och driva företag, t.ex. under industrialiseringen då 

företagandet växte sig starkt. Rollfördelningen mellan män och kvinnor förändrades 

under industrialiseringen, från hur det varit under det agrara samhället till den 

uppdelning som fortfarande råder, där kvinnor står för det privata och hemmet, och 

männen för det offentliga och yrkeslivet. (Holmqvist, 2011) Under lönearbetets 

frammarsch under 1850-talet startade diskussionen om gifta kvinnors lönearbete och 

Hirdman menar att diskussionen inte handlade om att kvinnor arbetade, utan att det 

faktum att de arbetade utanför hemmet (Hirdman, 2001). 

 

Även om det luckrats upp en hel del på senare tid finns det fortfarande tydliga 

könsmönster. Kvinnor arbetar mer obetalt enligt SCB 2010 (50/50) och mäns arbetstid 

är dubbelt så ofta betald som obetald. (I obetalt arbete ingår: hushållsarbete, 

underhållsarbete, omsorg om egna barn, omsorg om andra, inköp av varor och tjänster 

samt annat hemarbete.) (Tidsanvändningsundersökningen, SCB [www] b). Män är 

också i högre grad sysselsatta. Dessa könsroller innebär i sig inte att kvinnor inte varit 

entreprenörer eller företagare, det innebär bara att formerna för det förändrats 

(Holmqvist, 2011). 

 

En annan viktig anledning till att kvinnors företagande är lägre än mäns är att kvinnor 

traditionellt sett och fortfarande har en lägre sysselsättningsgrad än män, kvinnor tar ett 

större ansvar för familjen och lägger mer tid på hushållsarbete, vilket gör att tiden för 

företagande är mindre för kvinnor än för män (Holmqvist, 2011). SCB mäter årligen 

och analyserar hur en genomsnittlig arbetsvecka i Sverige ser ut. En genomsnittlig 

arbetsvecka kan delas in i olika beståndsdelar: faktisk arbetad tid, vanligen 
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(överenskommen) arbetad tid, övertid och frånvaro. Den vanligen arbetade tiden per 

sysselsatt 2016 uppgick till i genomsnitt 37,2 timmar per vecka, medan den faktiskt 

arbetade tiden uppgick till 30,7 timmar, frånvarotiden 7,5 timmar och övertiden 1,0 

timmar. Männen arbetade i genomsnitt 5,5 timmar mer än kvinnorna per vecka under 

2016. Det beror dels på att männen i genomsnitt hade en högre vanligen arbetad tid, dels 

på att kvinnorna i större utsträckning var frånvarande från arbetet samt att kvinnorna 

arbetade något mindre övertid (SCB [www] b). 

 

2.2 Tillväxt och lönsamhet 

 

Sandström (2003) skriver att Sverige är det enda landet inom OECD som inte kan 

uppvisa ett enda industriföretag som under de senaste 50 åren vuxit ifrån att vara ett litet 

företag till att bli en stor koncern. Antalet industriföretag med mer än 1000 anställda är 

mindre än 50 stycken, samtidigt så finns det mer än 500 000 små företag, d.v.s. en 

enorm potential till att bidra till tillväxt (Sandström, 2003). 

 

Ekonomisk tillväxt likställs ofta med utveckling och då kan man prata om utveckling 

inom en rad olika områden, såsom t.ex. modernisering, rationalisering och 

välfärdsutveckling (Szirmai 2015). Andra områden som är viktiga för människor i alla 

olika samhällen, är hälsa, utbildning, jämlikhet och jämställdhet och samtliga dessa 

saker är väldigt svåra att uppnå där det råder brist på ekonomisk tillväxt.  

 

Det vanligaste måttet på ett samhälles välstånd är BNP eller bruttonationalprodukt. Det 

är ett mått som beskriver den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en viss 

tidsperiod, oftast ett år. Genom att summera värdet eller förädlingsvärdet av alla varor 

och tjänster som produceras under ett år får man fram ett lands BNP (Szirmai 2015). 

Det som räknas produceras i både offentlig och privat sektor, där den privata är helt 

dominerande. Ofta när man talar om ekonomisk tillväxt menar man hur mycket BNP 

har ökat mellan två perioder. Man kan också se det som att BNP är ett mått på aktivitet 

eller verksamhet men inte välfärd, då tillväxt mätt i BNP skapas oavsett aktivitet, även 

händelser och situationer som påverkar ett samhälle negativt som krig och 

naturkatastrofer ger tillväxt precis som sjukvård eller produktion. En del av den 

ekonomiska aktiviteten fångas dock inte in i BNP-begreppet, till exempel oavlönat 

hushållsarbete, ideellt arbete och svartarbete (Szirmai 2015). Under 2016 uppgick 
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Sveriges BNP till 4 405 miljarder kronor. Vid en direkt jämförelse i euro var Sverige 

den sjunde största ekonomin i EU år 2016 (Ekonomifakta [www]). 

 

Förespråkare för kvinnors rättigheter har länge pekat på att kvinnor är en faktor att 

räkna med inom ekonomi och social utveckling (Terjesen & Elam 2012). Kvinnor är 

också en mycket stor konsumentgrupp i de flesta ekonomier i världen, vilket tydligt kan 

ses i undersökningar kring mikrofinansiering och utvecklingsorganisationer. Dessa 

observationer har lett till ny förståelse av vikten av att investera i kvinnors ekonomiska 

deltagande i såväl utvecklings-ekonomier som i avancerade. Eftersom kvinnor i hög 

utsträckning är aktiva inom den informella sektorn, är de ofta underrepresenterade i 

företagsregistrering, eftersom det i många länder är så att även arbete som genererar en 

substantiell inkomst vare sig rapporteras eller registreras som arbete. En omfattande 

källa till information om företagande är den årliga studie som GEM Global 

Entrepreneurship Monitor genomför varje år (GEM [www]). Studien syftar till att ge 

material för att bättre förstå entreprenöriella aktiviteter som driver nationell tillväxt. I 

GEM studien är kvinnors företagande/entreprenörskap en av de viktigaste faktorerna 

man tittar på för att förstå tillväxt, genom att uppskatta hur många män och kvinnor som 

startar nya, äger eller leder företag som är yngre än 3 år. Globalt varierar det mycket, de 

högsta nivåerna för entreprenöriella aktiviteter bland kvinnor hittas i Kina och Thailand, 

som har snabbt växande ekonomier med en stark tradition av kvinnor som en del av 

arbetskraften. Studier som Terjesen och Elam (2012) gjort på dessa data visar att 

faktorer som skillnader i lön mellan kön och samhällets ansvar för barnomsorg starkt 

påverkar kvinnors beslut att starta eget. Hinder för att starta företag handlar om 

tillgången till kapital, utbildning, frihet att arbeta och resa, tillgång till mentorer och 

kulturella ideal med starka kvinnor i affärsverksamheter och politiska beslut. (Terjesen 

& Elam 2012) I Sverige är nio av tio entreprenörers verksamhet, både mäns och 

kvinnors, möjlighetsbaserad d.v.s. de startar företag för att de ser en affärsmöjlighet, 

medan en av tio startar företag av nödvändighet, d.v.s. de är tvungna för att försörja sig 

och sin familj. Siffrorna från GEM visar att gapet mellan könen är betydande och 

systematiskt vad gäller kvinnors företagande. Om du är optimistiskt lagd, har gott 

självförtroende och inte är rädd att misslyckas, ökar sannolikheten att starta eget. Dessa 

egenskaper är något som ofta anses starkare och mer framträdande hos män än kvinnor 

(Terjesen & Elam 2012) 
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McClelland (1961) är en känd psykolog som har gjort ingående studier av hur 

människors dominerande behov är avgörande för hur de lever sitt liv. I The Achieving 

Society Teorin, (McClelland 1961) beskriver han att människans och befolkningens 

motivationsnivå eller prestationsmotiv är det som är orsaken till ett lands utveckling och 

framgång. Viljan att utvecklas är starkare bland människor vars uppväxt präglas av 

självständighet, och prestationsmotivet leder till en starkare ekonomisk utveckling. 

Ekonomin i ett land påverkas inte enbart av prestationsmotivet utan även andra orsaker 

spelar in, såsom individens relationsmotiv, som har med relationen till andra människor 

att göra, samt individens maktmotiv, d.v.s. individens behov av kontroll. Teorins 

slutsatser är att ekonomiskt utvecklade länder kännetecknas av fokus på öppenhet 

mellan människor och dess normer och att ett utbyte av dessa är det viktigaste för 

tillväxt. Detta innebär att det är av mycket stor vikt hur samhället fungerar i ett land, hur 

politiker agerar och hur lagar och regler styr hur befolkningen kan agera, och det 

påverkar i hög utsträckning hur kvinnors möjligheter till företagande ser ut (McClelland 

1961). 

 

De flesta företagen startas av män (Pettersson 2002) och det har visats att män har en 

starkare entreprenöriell benägenhet än kvinnor (Kourilsky, Walstad 1998). Mäns 

intresse för entreprenörskap är också konstant medan kvinnors intresse avtar med tiden 

(Matthews, Moser 1996). Företagarsektorn domineras av män och en anledning anses, 

enligt flertalet forskare däribland Pettersson (2002), vara att män är mer toleranta mot 

risk. (Pettersson 2002) Detta är dock debatterat och ibland annat en artikel av Schubert 

m.fl. (1999) hävdar författarna att det är en gammal missuppfattning att kvinnor är 

mindre riskbenägna och att detta uppstod i samband med att ett forskarlag undersökte 

risktagande i en konstruerad situation som rörde spelande i början av 80-talet. 

Författarna menar då att det är missvisande och felaktiga slutsatser i denna 

undersökning, de går inte att applicera på andra situationer utan rör bara just spel, men 

det har ändå hängt med som en sanning under många år. (Schubert m.fl. 1999) 

En annan orsak till att män startar företag oftare än kvinnor kan vara att kvinnor är mer 

osynliga entreprenörer, då uppmärksamheten till stor del riktas mot män och intresset 

för kvinnor därmed minskar. Pettersson (2002) och Dareblom (2005) påvisar också att 

kvinnor inte startar företag för att det helt enkelt inte är ett självklart karriärsval där 

faktorer som familj går före karriären. 
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Stewart m.fl. (1999) menar i en artikel att individens utbildningsnivå och tidigare 

erfarenheter har en stor inverkan på hur benägen någon är att starta eget. Tidigare 

erfarenheter i form av en nära omgivning där fler företagare finns är endast positiv. 

Däremot visar en undersökning utav företagsledare och entreprenörer att 

företagsledarna för större koncerner hade bredare utbildning än entreprenörer. Kunskap 

är därför viktigt för entreprenörskap men för mycket kunskap kan leda till att 

risktagarbeteendet minskar vilket gör att även den entreprenöriella benägenheten 

minskar (Stewart m.fl. 1999). 

 

2.3 Jämställdhet och genus 

 

Frånberg (2015) tar i en analys av satsningen ”Ambassadörer för kvinnors företagande” 

upp att jämställdhet är ett politiskt skapat begrepp som beskriver jämlikhet mellan 

könen. Frånberg menar att även om de flesta av oss anser att jämställdhet är ett viktigt 

politiskt mål, är begreppet jämställdhet inte okontroversiellt. Jämställdhet handlar om 

relationen mellan män och kvinnor, men också om kunskap om de strukturer som gör att 

män och kvinnor behandlas olika. (Frånberg 2015) Frånberg kallar det den klassiska 

jämställdhetsparadoxen. Den handlar om att reproduktionen av kön kan ske i själva 

dekonstruktionen, men handlar även om att kvinnor ges en komplementär roll, där de 

uppfattas tillföra andra kompetenser eller egenskaper än män. Kvinnor uppfattas ha 

kvaliteter som t.ex. bidrar till att öka trivseln och förbättra stämningen på arbetsplatsen, 

något som kan vara problematiskt ur jämställdhetssynpunkt. I svensk 

jämställdhetspolitik har kvantitativa mål varit helt dominerande fram till mitten av 90-

talet, och könsfördelning är det som främst blivit förknippade med jämställdhet och 

jämställdhetssatsningar (Frånberg 2015). 

 

I dagens samhälle finns det en rad strukturella faktorer som redan tidigt i livet skapar 

föreställningar om hur flickor/kvinnor och pojkar/män ska vara och bete sig. Det finns 

olika avdelningar för saker och kläder uppdelat på kön, utbildningsvalen skiljer sig åt 

och till slut påverkas även de avgörande livsvalen. Det finns traditionellt sett en bild av 

företagaren som man, och detta skapar i sin tur ytterligare hinder för kvinnor att starta 

eget och se sig som en företagare. I en utredning från Högskoleverket (2008) 

konstateras att jämställdheten inom utbildningsområdet kan ifrågasättas. 

Könssegregerade ”val” inom både utbildningssystemet och på arbetsmarknaden är 
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fortfarande ett faktum, enligt rapporten. Trots att antalet kvinnor med hög utbildning har 

ökat rejält så har maktstrukturerna i det svenska samhället inte luckrats upp utan är 

fortfarande i stor utsträckning könssegregerade. I det svenska samhället är det svårt att 

definiera eller kategorisera vilka yrken och studier som kan vara typiskt manliga eller 

kvinnliga, eftersom i princip varje individ själv kan välja vilket yrke den vill utöva. 

Dock hindrar inte detta yrken från att ha en upplevd könskodning, exempelvis ses 

sjuksköterska, apotekare, sjukgymnast, tandhygienist, receptionist, barnmorska, och 

barnskötare som typiskt kvinnliga yrken. Studie- och yrkeskategorier som till viss mån 

definieras för både män och kvinnor är ekonom, läkare, gymnasielärare och jurist 

(Högskoleverket 2008).  

 

Inom forskningsområdet genusteori finns det en hel del som rör företagande och 

manligt och kvinnligt, men det man finner där, är att det oftast bara går att dra slutsatser 

på övergripande nivåer. Holmquist (2002) menar att det ger utslag i hur män och 

kvinnor väljer branscher och yrken och på individnivå syns det praktiskt i de attityder 

och roller som alla har med sig och som påverkar hur vi beter oss (Holmquist 2002). 

 

I Sverige idag finns det lagstiftning och förordningar som bestämt att kvinnor och män 

ska ha samma formella möjligheter i livet. De formella möjligheterna handlar om att det 

inte finns några lagliga hinder eller regler som motarbetar någon på grund av 

könstillhörighet från att till exempel bli brandman. Elvin-Nowak & Thomsson (2003) 

menar att de praktiska och verkliga möjligheterna dock inte är samma som de formella. 

De praktiska möjligheterna hänger ihop med människors behov av bekräftelse, en 

process som ser olika ut mellan flickor och pojkar. Bekräftelseprocessen är det som 

utgör skillnaden mellan människans biologiska kön och dennes sociala kön, alltså genus 

(Elvin-Nowak & Thomsson 2003). 

 

Genusprofessor Yvonne Hirdman (2001) försöker förklara den ”könsmaktsordning” 

som existerar i samhället genom att använda sig av olika teoretiska begrepp och ett av 

dessa begrepp är genussystem. Genussystem används för att beskriva hur män och 

kvinnors beteende styrs av samhällets strukturer och den könsmaktsordning som råder. 

Genussystem bygger på två olika logiker som tillsammans fungerar som 

ordningsstruktur och är bärande i sociala ordningar Den ena logiken kallar Hirdman för 

dikotomin. Logiken beskriver isärhållningen som existerar i alla delar av samhället där 
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det manliga och det kvinnliga könet bör hållas åtskilda för att upprätthålla den rådande 

ordningen (Hirdman, 2001). Den andra logiken kallas för hierarkin och handlar om att 

är mannen är överordnad kvinnan. Det är män som är människor och de utgör normen 

för det normala och allmängiltiga. Den manliga normen är även något som Hirdman 

menar legitimeras ur isärhållningen (Hirdman, 2001). 

 

Ett annat begrepp som Hirdman (2001) presenterar är genuskontrakt. Med detta syftar 

hon på outtalade överenskommelser som alltid har funnits i alla tider och samhällen, 

och som finns i situationer där kvinnlig makt utövas. Hon försöker med 

genuskontrakten förklara de olika relationsmönster som existerar mellan män och 

kvinnor och som styr deras roller och åtaganden i vardagen. Kontrakten ärvs från en 

generation till en annan, från far till son och från mor till dotter. Dessa kontrakt är enligt 

Hirdman faktiska föreställningar om hur män och kvinnor ska vara mot varandra i olika 

situationer, hur man behandlar varandra t.ex. på arbetet samt hur man pratar med 

varandra – vem får säga vad, och vilka ord får man använda Hirdman förklarar att med 

genuskontrakt menas även mannens omhändertagande av kvinnan och hennes roll som 

mamma. Mannens roll i genuskontraktet är att vara försörjare och beskyddare, medan 

kvinnan förväntas vara den som föder barn och uppfostrar dem. Att dessa kontrakt 

existerar är dock något som människan i den västerländska världen inte är medveten 

om, vilket leder till att de lever vidare och reproduceras i generationer så länge ingen 

förändrar kontrakten. Om isärhållningen mellan könen fortsätter, blir det mer legitimt 

för mannen att verka som norm. För att kunna göra en förändring menar Hirdman att det 

måste ske en gränsöverskridning. Kvinnor måste gå in på manliga platser, flyttas upp i 

den existerande hierarkin samt göra manliga sysslor och få mer manliga egenskaper. 

Detta är det enda sättet för kvinnan att bli en del av normen, istället för att endast 

fortsätta reproducera det existerande systemet (Hirdman, 2001). Detta styrks av de 

studier som Holmquist (2010) genomfört där hon efter många djupintervjuer konstaterar 

att kvinnor i början upplever att de oftare än sina manliga kollegor har svårt att bli tagna 

på allvar av kunder, banker och myndigheter. Efter ett par år som företagare har de svårt 

att se de hinder de såg i början och det handlar om att kvinnorna anpassar sig och 

övervinner motståndet, så att de senare inte upplever det. (Holmquist & Sundin 2010)  

 

I artikeln “Four Ways of Looking at Women and Leadership” undersöker författarna 

Due Billing och Alvesson (1989) vilka grundläggande problem som finns gällande 
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kvinnor och ledarskap. (Due Billing & Alvesson 1989). En av anledningarna de pekar 

på är att det finns sociala krafter som hindrar det fulla nyttjandet av den potential och 

kompetens som finns i samhället idag, eftersom kvinnors kompetens inte tillvaratas i 

den utsträckning den borde, och därmed utnyttjas inte effektiviteten maximalt. 

Samhället utnyttjar även den kvinnliga kompetensen på fel sätt, då kvinnorna hamnar 

inom områden där de inte ges möjligheter att göra karriär, till exempel inom vård- och 

serviceyrken. Due Billing och Alvesson (1989) menar att företag i framtiden kommer 

att bli tvungna att i högre utsträckning se till kompetens och inte till kön för att överleva 

på dagens tävlingsinriktade marknad (Due Billing & Alvesson 1989). 

 

2.3.1 Skillnader och hinder 

 

Det finns sedan länge teorier och tankar kring att entreprenörer har särskilda egenskaper 

som är gemensamma, och som andra människor inte har i samma utsträckning. Dessa 

egenskaper innefattar en stark drivkraft, starkt självförtroende, kreativitet och en 

förmåga att ta initiativ. En entreprenör motiveras, enligt teorierna, av prestationer samt 

fokuserar på resultat (Holmquist och Sundin, 2002). Entreprenören har en benägenhet 

att ta risker och upplever att han/hon själv har förmågan att påverka världen. 

 

Danilda (2001) har i sin forskning konstaterat att man i de tidiga studierna kring 

kvinnliga företagare fokuserade på i första hand skillnaderna i ”företagaregenskaper” 

mellan män och kvinnor. Kvinnor fanns inte alls med i de beskrivningar av ”företagare” 

som fanns, och de undersökningar som gjordes hade ofta som mål att fylla upp de 

luckor som fanns. Mäns företagande ansågs vara normen och kvinnors företagande 

jämfördes med denna norm. Danilda (2001) menar att skillnaderna mellan män och 

kvinnor som företagare överdrivits i och med avsaknaden på småföretagsforskning med 

ett könsperspektiv. Framförallt är det påståendet att kvinnor har bristande 

företagaregenskaper i jämförelse med män, och man har fokuserat för mycket på 

skillnaderna mellan kvinnor och män istället för att undersöka skillnaderna i villkor för 

män och kvinnor på företagsmarknaden. Forskning har visat, enligt Danilda, avsevärt 

mindre skillnader mellan kvinnor och män som grupper, än vad det finns mellan 

företagare inom olika branscher. Danilda (2001) anser att diskussionen kring ”manliga” 

och ”kvinnliga” företagaregenskaper, måste upphöra och istället måste vi se att 

kvinnliga företagare, precis som manliga, har olika intressen, motiv och drivkrafter och 
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att om fokus är på skillnaderna, eller avsaknaden av rätt företagaregenskaper förstärks 

de myter och traditionella uppfattningarna som finns.  

 

Revisions- och rådgivningsföretaget EY har med hjälp av Novus studerat kvinnors 

företagande och jämställdhet i Sverige. (Driva eget [www]) Undersökningen identifierar 

nio hinder för att fler kvinnor ska våga ta steget till att starta eget: 

 

1. Krångliga regler. Skulle regelverket förenklas skulle fler våga, menar 22 

procent av de svarande. 

2. Otryggt. Att lämna en fast anställning för otrygghet är ett stort steg. 

3. För hög risk. Rädslan för att få en privatekonomisk smäll om man misslyckas i 

företaget får många att inte starta. 

4. Svårt med kapital. Svårt att hitta finansiering och att skaffa kapital. 

5. Dyr personal. Hade det varit billigare att anställa skulle fler våga satsa. 

6. För tungt. Alla vet att det kräver mycket tid med egen firma. Lägg till det att 

kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet. Orkar man lägga ner mer än 

en heltid på en firma om man samtidigt har massor att stå i hemma? 

7. Familjen. Återigen spelar ansvaret i hemmet en roll. 

8. Svårt att rekrytera. Kompetent personal är A och O. Är man inte säker på att 

hitta det kan man låta bli att starta eget. 

9. Svårt hitta partner. Det kan vara lättare att våga ta en risk om man är två – 

eller fler. Men hittar man inte den där förtrogna kan rädslan vinna över modet. 

 

När det gäller frågan om jämställdhet känner kvinnor inte alls att de uppmuntras att 

starta eget på samma sätt som män. Kvinnor upplever också att de ser för få förebilder 

och en slutsats kan vara att fler starka kvinnliga entreprenörer behöver lyftas fram. 

(Driva eget [www]) Att lyfta fram förebilder för kvinnor har bl.a. Tillväxtverket arbetat 

med i projektet Ambassadörsprogrammet inom regeringens satsning ”Främja kvinnors 

företagande”, som syftade till att synliggöra kvinnors företagande (Tillväxtverket 

[www]).  

 

Krångliga regler och tung administration är något som ofta diskuteras som ett hinder för 

kvinnor och företagande och motargumentet att det är väl samma för män förs ofta 

fram, men Holmquist och Wennberg (2010) menar att den administrativa delen är ofta 
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tyngre för små företag i tjänstenäringar – alltså inom de områden där många kvinnors 

företag oftast verkar. Även när det gäller finansiering och bemötandet från banker 

vittnar många kvinnor om att de upplever att de bedöms annorlunda än män. Det är även 

svårare att hitta en partner, det är inte självklart att det är lätt som man heller, men om 

benägenheten och intresset för att starta eget är större bland män överlag blir därmed 

urvalet i sig för att hitta en affärspartner större.  

 

2.4 Nyckeltal 

 

Nyckeltal kan som nämnts i inledningen av denna studie betyda många olika saker, men 

oftast menar man siffror som visar på specifika mönster och trender. Inom 

företagsekonomi och redovisning har nyckeltal framför allt syftet att användas till 

analys och ekonomistyrning av företag och man tittar då oftast på företagets soliditet, 

likviditet, omsättning och avkastning. 

 

Nyckeltal av både finansiell och icke finansiell karaktär används även operationellt 

inom företag för att mäta prestationer och styra organisationen mot uppsatta mål. Kritik 

mot att finansiella nyckeltal inte är framåtblickande och leder till kortsiktigt handlande 

har ökat betydelsen av icke finansiella nyckeltal (Ax m.fl. 2015). Nyckeltal som 

jämförande tal mellan olika företag är fortfarande den vanligaste metoden för att 

bedöma utfall och lönsamhet.  

 

2.4.1 Lönsamhet 

 

Lönsamhet i företag beskrivs av Edenhammar och Thorell (2009) och handlar i de flesta 

fall hur mycket som säljs, och intäkterna hänger oftast ihop med de sålda volymerna, 

medan kostnaderna inte har riktigt samma variation. Därför skiljer man på fasta och 

rörliga kostnader, fasta kostnader är t.ex. löner, lokaler och maskiner som är samma 

oavsett hur mycket man producerar. Till rörliga kostnader räknar man t.ex. råmaterial 

som varierar i förhållande till tillverkad volym. Finansiella nyckeltal baserade på 

grundläggande redovisningsinformation kan användas för jämförelse och analys mellan 

företag och branscher samt möjliggör jämförelse över tid (Edenhammar och Thorell 

2009). 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Soliditet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Likviditet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oms%C3%A4ttning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Avkastning
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Lönsamheten i ett företag kan inte bedömas utifrån ett resultat som t.ex. årets vinst, utan 

måste relateras till något som t.ex. omsättning eller satsat kapital. Därefter kan man 

även göra jämförelser mellan företag, branscher eller områden. Summan av tillgångar i 

ett företag är alltid lika stor som summan av skulder och eget kapital, de är nämligen 

samma pengar och förklarar vad de används till och var de kommer ifrån. 

  

2.4.2 Soliditet 

 

Edenhammar och Thorell (2009) beskriver att ett företags soliditet visar i procent hur 

stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger 

en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på 

längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av 

soliditeten vara acceptabel. Om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig 

tillväxt kan det vara en varningssignal. (Edenhammar och Thorell 2009). 

 

Soliditet anger även vilket utrymme företaget har på kort sikt att utvecklas. Soliditet 

räknas ut genom att ur balansräkningen ta eget kapital + obeskattade resurser/totalt 

kapital, eller Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. Soliditeten i ett 

välmående företag anses ligga på runt 20 % och få företag har högre än 40 %. Det finns 

studier som visar på en korrelation och innebär att lukrativa företag ofta har en högre 

soliditet än mindre lukrativa företag (Frank & Goyal 2009).  

 

Holmquist och Wennberg (2010) tar upp att mikroekonomisk forskning visat att 

kvinnors företag ofta har bättre återbetalningsförmåga än mäns, men att de mer sällan 

söker externt kapital. Anledningarna är ännu inte klarlagda, men möjliga anledningar 

kan vara att företagarkvinnor inte har lika stora tillväxtambitioner, eller att det finns 

psykosociala faktorer som påverkar viljan att skuldsätta sig. (Holmquist & Wennberg 

2010) 

 

2.4.3 Likviditet 

 

Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassa- 

likviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna 
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omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. 

 

Likviditet, hur mycket pengar vi har tillgängliga, har stor betydelse för möjligheterna 

till affärsutveckling (Sandström, 2003). Många mindre företag resonerar ofta i termer av 

likviditet och så länge man har tillräckligt med likvida medel är man säker. Ett företags 

likviditet består av kassan, bankmedel, finansiella medel som är lätta att likvidera som 

t.ex. fonder, aktier etc., kundfordringar och andra fordringar som lån till anställda.  

 

Likviditet beräknas: Likvida medel/kortfristiga Skulder eller Omsättningstillgångar 

exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 
Likviditeten bör vara minst 1 d.v.s. de likvida medlen lika stora som de kortfristiga 

skulderna. Ett företag kan hamna i likviditetskriser på olika sätt, det de flesta tänker på 

är om försäljningen går ner, men det kan lika gärna ske om försäljningen ökar rejält 

(Sandström 2003). 

 

2.4.4 Omsättning  

 

Enligt Sandström (2003) beskriver omsättning ett företags eller en organisations totala 

försäljning under en viss tidsperiod, vanligen per år. Omsättningen uttrycks oftast i 

pengar och vanligtvis räknar man inte in mervärdesskatt i omsättningen. 

Nettoomsättning betyder intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i 

företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och 

annan skatt som är direkt knuten till omsättningen (Sandström 2003). Nyckeltalet 

omsättning kan användas för att visa på hur stort ett företag är men det kan också 

användas för att mäta hur det går för företaget genom att jämföra tidigare års omsättning 

med årets, dvs. förändring i omsättning. Tidningen Dagens Industri delar årligen ut ett 

pris som kallas ”Årets Gasell” (Dagens Industri [www]). De företag som nomineras 

behöver uppfylla en rad kriterier och av 7 punkter rör 3 omsättning och en är att 

företaget måste minst ha dubblat sin omsättning. Uttrycket ”Årets Gasell” har blivit ett 

begrepp som för många innebär ett mycket framgångsrikt företag. 

 

Holmquist och Wennberg (2010) menar att en av de viktigaste slutsatserna i empiriska 

studier av kvinnors och mäns företag i olika branscher är att när man kontrollerar för 

skillnader i till exempel medelstorlek och medelomsättning i olika branscher finns inga 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Oms%C3%A4ttning
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Merv%C3%A4rdesskatt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Merv%C3%A4rdesskatt
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systematiska skillnader mellan könen i termer av lönsamhet, orderingång eller tillväxt i 

antal anställda. Holmquist och Wennberg menar att man då kan dra slutsatsen att 

skillnader mellan mäns och kvinnors företag när det gäller omsättning och 

jobbskapande alltså beror på branschstrukturer och inte kön.  

 

Tabell ur Holmquists och Wennbergs rapport (Holmquist och Wennberg, 2010:12) om 

branschtillhörighet: 

Branschtillhörighet bland företagare åldern 20–65 år (2009) 

Bransch Kvinnor, 

 

Män, procent 
Jord- och skogsbruk 11 20 
Industri- och byggverksamhet 7 23 
Bil- och partihandel, 

 

5 22 
Detaljhandel 10 7 
Finansiell  verksamhet 2 3 
Företagstjänster 17 15 
Rekreation, hotell och restaurang 11 6 
Personlig service 9 1 
Hälso- och sjukvård 8 1 
Övriga branscher 21 3 
Totalt 100 100 
Källa: AKU (ArbetsKraftsUndersökningen, SCB) 

Figur 1 – Branschtillhörighet bland företagare (Holmquist och Wennberg 2010:12) 

 

Analys av statistik som Holmquist och Wennberg (2010) gjort, visar att kvinnors 

företag oftast verkar inom områden med service, som företagstjänster, rekreation, 

hotell- och restaurangverksamhet, detaljhandel samt personlig service. Det är branscher 

där inträdesbarriärerna är lägre och det behövs inte så stora investeringar i maskiner 

eller andra tillgångar. Inom dessa branscher, där det ofta handlar om många och små 

affärer snarare än ett fåtal stora kontrakt, tenderar även omsättningen att vara lägre, men 

andelen anställda i relation till omsättning är högre i kvinnors företag. Kvinnors företag 

kan därför sägas vara en stark kraft i skapandet av nya arbetstillfällen och är en 

bidragande kraft i skiftet från en produktionsekonomi till en tjänsteekonomi (Holmquist 

och Wennberg 2010). 

Företags medelomsättning i olika branscher (2007) 

Bransch Nettoomsättning, 

  

Total andel, 

 Jord- och skogsbruk 149 2,2 
Industri- och byggverksamhet 1 943 29,1 
Bil- och partihandel, 

 

2 065 30,9 
Detaljhandel 531 8,0 
Finansiell  verksamhet 300 4,5 
Företagstjänster 450 6,7 
Rekreation, hotell och restaurang 185 2,8 
Personlig service 98 1,5 
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Hälso- & sjukvård 32 0,5 
Övriga branscher 926 13,9 
Totalt 6 679 100 
Källa: SCB:s offentliga statistik (www.scb.se). Vissa branscher, som försäkringar, ej 

medräknade. 
Figur 2 – Företags medelomsättning i olika branscher (Holmquist och Wennerberg 2010:12) 

 

2.4.5 Avkastning 

 

Begreppet avkastning beskriver vinst i förhållande till kapitalinsats och tid och kallas 

ibland även för räntabilitet (ränta på insatt kapital). Det går inte generellt att säga hur 

stort eller litet värdet på räntabiliteten skall vara, då detta beror på risktagande, 

riskaversion och bransch. Istället används måttet som jämförelser mellan företag inom 

samma område och även internt mellan olika räkenskapsår (Sandström, 2003). 

Följande tre typer av räntabilitetsmått används ofta: 

Räntabilitet på totalt kapital = (Justerat rörelseresultat + Justerade finansiella intäkter) 

/ Genomsnittligt justerat totalt kapital. Ett mått för att bedöma om ett företags 

verksamhet ger en acceptabel förräntning på företagets förfogade resurser.  

Räntabilitet på Sysselsatt kapital (avkastningskrävande) = (Justerat rörelseresultat + 

justerade finansiella intäkter) / Genomsnittligt justerat totalt kapital exkl. räntefri 

finansiering. Detta mått visar om räntabiliteten räcker för att betala räntor till 

kreditinstitut och uppfylla ägarnas krav på avkastningskrav på eget kapital.  

Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt = Resultat efter finansiella poster 

0,78/Genomsnittligt justerat eget kapital Ett mått som ofta används på aktiemarknaden. 

(Sandström 2003, Wikipedia [www] b.) 

 

2.5 Sammanfattning av teori 
 
För att ge en bättre förståelse för teorin och dess samband med empirin och senare 

betydelse för analys och slutsats kommer här en kort sammanfattning 

 

Historiskt sett har kvinnors roll i arbetslivet varit undanstoppad och beroende av en man 

men olika former av företagande har ändå skapats för att möjliggöra försörjning. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vinst
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapital
https://sv.wikipedia.org/wiki/Risk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riskaversion
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4kenskaps%C3%A5r


  
 

25 

Samhället i stort har på många sätt varit beroende av de insatser som kvinnor stått och 

än i dag står för genom både betalt och obetalt arbete då behovet av tillväxt och 

utveckling av ett samhälle är mycket viktigt. Sedan 70- talet har det forskats en del 

inom området kvinnor och företagande men det inriktar sig i huvudsak på att jämföra 

män och kvinnors egenskaper och det man kan se då är att mannens egenskaper är det 

som är mallen som kvinnor jämförs mot. Inom genus vetenskapen har man pekat på att 

denna strukturella sanning påverkar alla människor, både män och kvinnor och har 

betydelse för hur de upplever att de ska bete sig och vad de ska göra. Det får till effekt 

att även om det finns lagstiftning som styr och som säger att vi har ett jämlikt samhälle 

där alla har rätt att göra allting finns det undermedvetna och omedvetna regler som styr 

och påverkar de livsval människor gör. Att hålla ihop hem och barn är något som många 

kvinnor upplever ligger på deras ansvar och det påverkar i sin tur de val de gör i 

arbetslivet men även outtalade normer och fördomar påverkar. Då denna studie har som 

syfte att ta reda på om det skiljer sig i utfall och lönsamhet i företag som leds av en man 

eller kvinna innehåller teorin även en genomgång av de valda nyckeltalen och vad de 

har för roll och hur de mäter företags utfall och lönsamhet. Anledningen till att 

ekonomiska nyckeltal är det som valts för att jämföra är att de baseras på fakta och är 

synliga genom årsredovisningar till skillnad från de normer och värderingar som styr 

när man tittar på egenskaper och bedömer ledarskap utifrån dem. Genom att basera 

studien på siffror kan man nå ett objektivt undersökningsresultat där normer och 

värderingar inte har en direkt påverkan.    
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3 Metod 
 

Detta kapitel redogör för den vetenskapliga utgångspunkten för uppsatsen och beskriver 

vilket tillvägagångssätt som har valts för studien och motivet till detta. Studien kommer 

att sammanställa och analysera ett antal nyckeltal från årsredovisningar från företag 

verksamma från 2015 - 2017 och undersöka om det skiljer sig i utfall mellan företag där 

män respektive kvinnor som är företagsledare. Den empiriska datan kommer i huvudsak 

att sammanställas i tabeller för att se om det finns några mönster eller trender som man 

kan dra slutsatser av med hjälp av den teori som presenterats. 

 

3.1 Metodval 

 

3.1.1 Forskningsmetod 

 

Den data som ligger till grund för denna studie är siffror ur årsredovisningar och då i en 

större mängd, och för att kunna göra någon form av statistisk slutsats, är den 

kvantitativa forskningsmetoden bäst lämpad. Den kvantitativa forskningen präglas av 

insamling och analys av data som ofta är standardiserad i form av siffror och används 

för att få en objektiv bild av verkligheten (Bryman & Bell 2017). Teoretiska variabler 

görs om till operationaliserade variabler som kan mätas med tal. Enligt Bryman och 

Bell fungerar teorin i kvantitativ forskning som en löst formad intresseinriktning utifrån 

vilken forskaren samlar in data. Den insamlade datan behöver sedan på något sätt 

kvantifieras, om det t.ex. gäller information som t.ex. ålder, inkomst eller längd på 

utbildning är det ganska enkelt då det redan är i sifferform medan andra delar av 

information kan behöva kodas på något sätt, dvs.. omvandlas till siffror för att kunna 

analyseras. En kvantitativ ansats har förhållandevis liten flexibilitet, denna ansats 

undersöker inte i samma utsträckning på ”djupet” som en kvalitativ ansats. Analysen 

består oftast av räkneoperationer från insamlad data. I detta fall är den data som 

analyseras redan i sifferform och utmaningen består främst i att hitta rätt information 

och strukturera den på ett sätt som gör att den blir överskådlig och hanterbar för analys. 

Eftersom det är en väldigt stor mängd data som är underlag till denna studie blir det 

omöjligt att titta på varje enskilt företag. Enligt Bryman och Bell (2017) är det framför 

allt i dataanalysen där det egentliga arbetet ligger, de upptäckter i förhållande till 

intresseinriktningen som görs är de verkliga forskningsbidraget (Bryman & Bell 2017).  
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Inom kvantitativ forskning har man ofta ambitionen att generalisera resultaten till en 

population utifrån att man studerat ett stickprov och då blir urvalet mycket viktigt för att 

kunna sägas vara representativt. (Bryman & Bell 2017) I denna undersökning är det en 

mycket stor mängd företag som används som underlag för analysen och då det inte 

gjorts något urval utan alla företag inom ett antal branscher studerats får 

generaliserbarheten sägas vara mycket god.  

 

3.1.2 Angreppssätt 

 

Det finns enligt Bryman och Bell (2017) i huvudsak tre olika sätt att angripa ett 

vetenskapligt problem på  

Induktion, är upptäckandets väg då man studerar utan att vara förankrad i vedertagen 

teori men inte förutsättningslöst utan utifrån sina egna tankar och idéer och att dessa 

sedan formar teorin. Från empiri till teori.  

Deduktion, är bevisandets väg, utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar 

man slutsatser om enskilda företeelser. Befintlig teori avgör vilken information som 

skall samlas in och hur den ska tolkas. Från teori till empiri.  

Abduktion innebär att man pendlar mellan induktion och deduktion (Bryman & Bell 

2017). 

 

Med utgångspunkt i den teori som finns om kvinnor och mäns företagande och om de 

olika förutsättningar som råder i samhället idag beroende på genus är denna studie är i 

huvudsak baserad på deduktion och analyserar, tolkar och drar slutsatser från den 

insamlade datan som är nyckeltal från årsredovisningar. Målet är att testa om de teorier 

och tidigare forskningsresultat stämmer även under de senaste åren för att på så sätt se 

om de fortfarande är giltiga eller inte, men även lägga till delar för att fördjupa och 

vidare utveckla kunskapen om företagande. 

 
3.2 Datainsamlingsmetod 

 
3.2.1 Primärdata och sekundärdata 

 

Enligt Bryman och Bell (2017) kan den data man samlar in delas in i två sorter, 

nämligen primärdata och sekundärdata. Primärdata brukar man kalla information som 
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man får direkt genom intervju eller observation, och sekundärdata är den information 

som man kan hitta i olika slags dokument, det kan vara t.ex. litteratur, tidskrifter eller 

statistik. I denna studie är det framförallt sekundärdata i form av data från 

årsredovisningar som används. Anledningen till valet att studien ska baseras på 

sekundärdata är att det är betydligt mer tidseffektivt än att använda sig av egeninsamlad 

data (Bryman & Bell 2017) och det blir i allra högsta grad giltigt för denna studie. 

 

Den här studien fokuserar på data från årsredovisningar och för att de ska representera 

ett så aktuellt värde som möjligt har företag som har årsredovisningar från 201506 till 

201710 valts. Detta innebär att lönsamheten som i denna studie mäts i form av nyckeltal 

redan är uträknad och publicerad. 

 

3.2.2 Reliabilitet och Validitet 

 

Reliabilitet eller tillförlitlighet definieras av Bryman och Bell (2017) som hur troligt det 

är att studiens resultat skulle bli detsamma om den skulle upprepas, eller om den 

påverkats av slump eller andra tillfälligheter. I kvantitativa studier blir frågan om måttet 

är stabilt viktig, stabilitet eller replikerbarhet innebär att måttet ger samma resultat vid 

upprepade försök, prov eller mätningar. För att kunna bedöma om ett mått är tillförlitligt 

behöver proceduren som lett fram till måttet beskrivas så noggrant att det kan upprepas 

av någon annan (Bryman och Bell 2017, Denscombe 2016). Eftersom denna studie 

baserar sig på offentliga årsredovisningar som är tillgängliga för alla via en gratis 

databas söktjänst, Retriever Business, (mer info om detta kommer i senare stycke) är 

sannolikheten hög att samma data kan samlas in av vem som helst och samma resultat 

uppnås. En viss risk finns i att datan utsatts för subjektiva bedömningar då företagen 

själva redovisat sin finansiella situation men det är data som företagen redovisar på 

samma sätt genom att de följer skattelagstiftningen och granskas av revisorer, så är 

risken att det påverkar resultatet väldigt marginell. 

 

Validitet handlar om frågan om man verkligen mäter det man avser att mäta. Bryman 

och Bell (2017) beskriver det som att det handlar om huruvida en slutsats som 

innehåller ett kausalt förhållande mellan två eller flera variabler och om man då kan 

vara säker på att variabel ett är det som verkligen orsakar det? Eftersom det denna 

studie avser att mäta, nämligen lönsamhet i företag, görs med hjälp av traditionella och 
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inom företagsekonomi och redovisning allmänt vedertagna och beprövade sätt att räkna 

ut och jämföra resultat i företag med syfte att bedöma lönsamhet borde validiteten 

rimligtvis vara relativt hög.  

 

För att effektivt och korrekt klara av att göra analys på den stora mängden data och den 

statistiska uträkningen av sambanden har SPSS använts för att bearbeta datamaterialet. 

SPSS (IBM 2016) är ett program för statistisk analys som har ett antal funktioner och 

varianter av multivariatanalyser t.ex. korrelation och regression. Mer information om 

olika analyser kommer i senare avsnitt. 

 

3.3 Datahämtning ur Retriver Business 

 

Retriever Business är en offentlig databas med information om alla Sveriges bolag, där 

finns aktiebolagens årsredovisningar med resultaträkning och balansräkning. 

Sökresultaten går att exportera till Excel. Till den här studien är informationen ur 

Retriever Business hämtad med ett antal sökfilter 1) Att det är ett aktiebolag, eftersom 

det i aktiebolag krävs att man satsar och har ett aktiekapital så minskar det antalet 

företag som är startade som hobby eller bisyssla, vilket enligt litteraturen domineras av 

kvinnor, och gör därmed siffrorna mer relevanta att jämföra. 2) Historisk data, inom 

olika branscher samt tillägget att 3) befattningshavare: Verkställande Direktör, vid varje 

sökning antingen är man eller kvinna. Branschindelningen följer så långt som det är 

möjligt och utifrån tolkning, den kategorisering som Holmquist och Wennberg (2010) 

gjort i sin studie: 

Jord- och skogsbruk 

Industri- och byggverksamhet 

Bil- och partihandel, kommunikationer 

Detaljhandel 

Finansiell verksamhet 

Företagstjänster 

Rekreation, hotell och restaurang 

Personlig service 

Hälso- & sjukvård 

I varje sökning har ett antal nyckeltal (samma vid varje sökning) hämtats ut ur rapporter 

till en Excel fil. De nyckeltal som hämtats ut är:  
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soliditet, likviditet, omsättning (inklusive omsättningsförändring från föregående år), 

avkastning på sysselsatt kapital. Anledningen till att dessa nyckeltal är de som valts för 

undersökningen är att det är siffror vars tillkomst regleras av redovisningslagstiftningen 

och de är därmed i baserade på samma typ av händelser och transaktioner och blir 

därmed jämförbara. De är tillgängliga för alla genom företagens årsredovisningar och är 

siffror som ofta i många sammanhang (banker, aktiesparare, investerare m.fl.) används 

för att göra en första bedömning av företagets lönsamhet. Självklart ger dessa siffror 

inte en komplett bild av hela sanningen kring ett företags lönsamhet men som 

jämförelse för att se om det finns skillnader mellan män och kvinnor är det relevanta 

siffror. 

Totalt har sökningen genererat data om 62936 företag som sammanställts, 

kategoriserade efter bransch, enligt nedan tabell.  

 

Bransch 

Antal 

företag i 

kategorin 

1 Jordbruk & Skogsbruk 1524 

2 Industri och bygg 8288 

3 Bil & Partihandel, kommunikation 13182 

4 Detaljhandel 7486 

5 Finansiella tjänster 20690 

6 Företagstjänster 3445 

7 Rekreation, Hotell 3512 

8 Personlig Service 514 

9 Hälso & Sjukvård 4295 

Figur 3 – Antal företag kategoriserade per bransch (Egen bild) 

 

Eftersom sökningen är gjort på företag som har redovisat resultat inom dessa nyckeltal 

finns inget bortfall i själva analysen utan de företag som sökkriterierna genererat är de 

som analyserats.  
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3.4 Analys 

 

3.4.1 Databearbetning och kategorisering 

 

Då företagen i den uthämtade datan varierar väldigt mycket sinsemellan ger det också 

att de siffror som redovisats sprider väldigt mycket. För att minska effekterna av 

enskilda företags resultat har varje nyckeltals siffror klassificerats på en skala med 

medelvärdet i enlighet med de principer som redovisats i teoridelen ang. nyckeltal. T.ex. 

så har de 5 största företagen i Sverige, AB Volvo, Volvo Car, LM Ericsson, H&M och 

Skanska enormt mycket mer i omsättning än alla andra och bara mellan dessa skiljer det 

sig rejält med AB Volvo i topp på 302 182 000 tkr och knappt hälften av det för 

Skanska på 147 491 000 tkr. När dessutom alla dessa 5 har män i ledningen kan det få 

orimligt stor effekt i analysen. Om man istället kategoriserar dessa som ”stora företag” 

och ger kategorin ett numeriskt värde blir det en mer likvärdig jämförelse inom gruppen 

”stora företag”. Hair m.fl. (2014) menar att detta är en viktig del av forskningsmetoden 

och att det blir en linjär kombination av variabler med empiriskt viktade värden. (Hair 

m.fl. 2014) För tydlighets skull redovisas nedan de kategoriseringar som gjorts men 

eftersom det är samma oberoende av kön har det egentligen ingen annan effekt på 

resultatet av analysen utöver att bidra till att eventuella samband kan bli lite tydligare. 

De kategoriseringar som valts för respektive nyckeltal är som följer: 

 

Soliditet 

I teorin säger Frank och Goyal att Soliditeten i ett välmående företag anses ligga på runt 

20 % och i denna kategorisering får 31-60 % representera ett mittenvärde.  

 

Soliditet % 

Antal 

företag i 

kategorin Ranking 

> 120% 77 6 

81-120% 12260 5 

61-80% 11588 4 

31-60% 18754 3 

0-30% 17946 2 
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< -0 % 690 1 

< -30 % 1621 0 

Figur 4 – Fördelning kategorisering soliditet (Egen bild) 

 

Likviditet 

Likviditet är ett nyckeltal som inte har någon tydlig gräns för när det är bra eller dåligt 

utan är i väldigt hög utsträckning beroende av verksamhetens art. De företag som kräver 

tunga investeringar behöver en högre likviditet än andra som inte alls behöver binda sitt 

kapital några längre tider. För att ändå kunna kategorisera, för att kunna genomföra 

analysen, har antagande om nivåerna gjorts men samma bedömningar har applicerats på 

alla företag oavsett kön och därmed blir giltigheten likvärdig även om val av 

gränsdragning och nivåer kan diskuteras.  

 

Likviditet 

Antal 

företag i 

kategorin Ranking 

> 100% 41434 5 

80-100% 4353 4 

50-79% 5640 3 

20-49% 4521 2 

0-19% 6619 1 

< 0% 369 0 

Figur 5 – Fördelning kategorisering likviditet (Egen bild) 

 

Omsättning 

Kategorisering av omsättning görs i relation till storleken på företagets omsättning och 

följer den definition av företagsstorlek som tidigare redogjorts för i stycket 1.6. 

 

Omsättning 

Antal 

företag i 

kategorin Ranking 

Stora > 430 miljoner+ 1779 4 

Mellanstora 100-430 

miljoner 3644 3 
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Små 20-100 miljoner 8287 2 

Mikro < 20 miljoner 49226 1 

Figur 6 – Fördelning kategorisering omsättning (Egen bild) 

 

För att se om det finns skillnader i företagens tillväxt har även jämförelser gjorts med 

avseende på förändring i omsättning från föregående år till senast redovisade år.  

 

Avkastning sysselsatt kapital 

Bedömningen på Avkastning på sysselsatt kapital görs per bransch och om det är över 

eller under medel i branschen 

Bransch 

Avkastning 

över/under 

medel inom 

bransch  

Antal 

företag i 

kategorin Ranking 

1 Jordbruk & Skogsbruk över  442 1 

  under 1082 0 

2 Industri och bygg över  3757 1 

  under 4531 0 

3 Bil & Partihandel, 

kommunikation 

över  6308 1 

under 6874 0 

4 Detaljhandel över  3210 1 

  under 4276 0 

5 Finansiella tjänster över  8979 1 

  under 11711 0 

6 Företagstjänster över  1336 1 

  under 2109 0 

7 Rekreation, Hotell över  1543 1 

  under 1969 0 

8 Personlig Service över  240 1 

  under 274 0 

9 Hälso & Sjukvård över  2752 1 

  under 1543 0 

Figur 7 – Fördelning kategorisering avkastning på sysselsatt kapital (Egen bild) 
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3.4.2 Korrelationsanalys 

 

I första steget har en korrelationsanalys utförts på alla branschers nyckeltal och kön för 

att se om det finns indikationer på samband. Korrelation är ett begrepp inom statistik 

som anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två eller flera variabler. 

Korrelationen anges ofta med en korrelationskoefficient. En metod för att bestämma 

korrelationen mellan två variabler är bivariat analys. En korrelation säger ingenting om 

orsakssamband eller kausalitet. Korrelationskoefficienten anges med ett värde mellan 1 

och -1, där 0 betecknar inget samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger 

maximalt negativt samband. (Sundell 2009, Wikipedia [www] c) 

 

3.4.3  Regressionsanalys 

 

Det finns olika typer av regressionsanalys och linjär regressionsanalys är en av dem, 

den är en vanlig metod inom statistikområdet för att titta på samband mellan olika 

variabler där målet är att visa effekten av en variabel, den oberoende variabeln, på en 

annan, det beroende variabeln. Multivariatanalys är ett samlingsnamn för analyser som 

görs med fler än en variabel (mätvärden) åt gången. Syftet med multivariatanalys är att 

mäta, förklara och förutspå nivån av kopplingar mellan ett antal variater. T.ex. är det 

vanligt inom medicinsk forskning att man genom att titta på ett antal faktorer förutspår 

sannolikheten av att en person drabbas av en viss sjukdom. En viktig del i både linjär 

och multivariat analys är att datan består av flera variabler som stegvis ändrar sig linjärt. 

Detta har som nämnts ovan åstadkommits genom kategorisering av datan. (Sundell 

2009, Wikipedia [www] d., Hair m.fl. 2014) 

 

Då syftet med denna uppsats är att undersöka om det går att finna några samband 

mellan variablerna kön och ett antal olika nyckeltal så passar linjär regressionsanalys 

metoden mycket bra. Den data som ligger till grund för analysen uppfyller väl de 

kriterier som krävs för att det ska fungera. I den här studiens linjära regressionsanalys 

används en variabel i taget för att utläsa om den oberoende variabeln kön har någon 

påverkan på något av de valda nyckeltalen och kön är konstant som oberoende och 

soliditet, kassalikviditet, omsättning och avkastning på sysselsatt kapital de variabler 

som ett i taget använts i beroende.  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Statistik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stokastisk_variabel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kausalitet
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Ett alternativ till linjär regressionsanalys som ofta används inom forskning där man letar 

efter orsakssamband mellan flera olika variabler är logistisk regressionsanalys. Den 

logistiska regressionsanalysen kan då visa i hur stor utsträckning olika variabler 

samverkar eller samvarierar. Eftersom fokus för denna studie enbart handlar om hur kön 

påverkar utfallet i respektive nyckeltal riskerar eventuella samband mellan nyckeltalen 

bara att onödan flytta fokus till fel orsaks samband.  

 

Man skulle även kunna tänkas göra en multivariat linjär regressionsanalys som är som 

den linjära regressionsanalysen fast med flera variabler i samma tabell. Men, för att 

underlätta förståelsen för resultatet, då det är många branscher som kan ge olika resultat 

och kunna fokusera och fördjupa analysen för vart och ett av de valda nyckeltalen har 

valet fallit på den linjära regressionsanalysen vilket kommer ge en tabell per nyckeltal 

som sedan analyseras var och en för sig.  

 

3.4.4 Tolkning av resultatet 

 
Som resultat får man ut fyra tabeller – ”Variables Entered/Removed”, ”Model 

Summary”, ”ANOVA” samt ”Coefficients”. I denna analys är de viktiga tabellerna 

”Model Summary” och ”Coefficients”.  

 

I ”Model Summary” finns ett mått på den oberoende variablens förklaringskraft eller 

hur noga variationen i den oberoende variabeln förklarar variationen i den beroende 

variabeln. De viktigaste måtten är ”R Square” och ”Adjusted R Square”. De anger 

andelen förklarad varians mellan 0 och 1 och kan utläsas som procent och desto högre 

värde, desto bättre förklaringskraft. Skillnaden mellan ”R Square” och ”Adjusted R 

Square” är att det justerade måttet tar hänsyn till antalet oberoende variabler som ingår i 

regressionen och justerar ner måttet något. (Saunders m.fl. 2012, Sundell 2009) 

 

Nästa del är ”Coefficients”. I denna tittar man på två siffror. Den första är 

”unstandardized B” och visar den oberoende variabelns B-koefficient. Detta är 

regressionsanalysens huvudresultat, och det viktigaste är om den är positiv eller negativ. 

Dvs. leder en ändring i den oberoende variabeln till en ökning eller minskning i den 

beroende variabeln? 

Viktigt är att man behöver veta om den här koefficienten är signifikant, alltså om man 

säkert kan säga att koefficienten inte är 0. Information om detta hittar man i kolumnen 
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som har rubriken Sig. En koefficient som är 0 visar att den oberoende variabeln inte har 

någon effekt på den beroende variabeln. Ju lägre tal, desto säkrare signifikans på 

koefficient, dvs. den är tillförlitlig. Standardgränsvärdet är 0,050. Om talet är lägre än 

0,050 kan man med 95 procents säkerhet slå fast att koefficienten inte är noll. Är talet 

över 0,050 betyder det att koefficienten är samma som 0 dvs. inte tillförlitlig (Saunders 

m.fl. 2012, Sundell 2009). Koefficienten i denna undersökning visar alltså på om man 

generellt med hjälp av de analyserade företagens utfall i de valda nyckeltalen kan 

avgöra om det är en man eller kvinna som leder ett företag. 

 

Korrelationsanalys (Saunders m.fl. 2012, Infovoice [www]) innebär att ta reda på hur 

väl undersökningens dataunderlag stämmer överens med en rät linje och för att få fram 

det räknar programmet ut en korrelationskoefficient (=r). Den visar hur nära ett linjärt 

samband som finns i undersökningen, om det finns alls. Om korrelationskoefficienten 

ligger nära noll finns inget linjärt samband (men det kan finnas ett icke linjärt samband). 

Ju mer koefficienten avlägsnar sig från noll desto starkare linjärt samband. Som mest 

kan koefficienten avlägsna sig från noll till +1 eller -1. Vid +1 finns ett perfekt linjärt 

samband som är positivt, dvs.. när x ökar så ökar även y. Vid en korrelationskoefficient 

nära -1 gäller omvänt, dvs.. när x ökar så minskar y. Korrelationskoefficienten säger 

inget om hur mycket regressionslinjen lutar utan den informerar bara om hur nära linjen 

som dataunderlaget ligger. Lutningen på linjen beskrivs av regressionskoefficienten 

(Saunders m.fl. 2012, Infovoice [www]). 

 

3.4.5 Problem med metoden 

 
Ett problem med att använda sig av korrelation eller regressionsanalys är att det kan 

vara svårt att verkligen avgöra om det är ett verkligt samband (kausalt samband) mellan 

den eller de faktorer som undersöks eller om de bara hänger ihop (Bryman & Bell 

2017). Bryman och Bell (2017) beskriver det som att man inte per automatik kan säga 

att bara för att det finns ett samband mellan A och B så är det A som orsakar B, det kan 

lika gärna vara B som orsakar A och detta är mycket viktigt att komma ihåg när man 

drar slutsatser utifrån denna typ av dataanalys (Bryman & Bell 2017).  
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4 Empiri och analys 
I detta kapitel redovisas resultaten från den data som samlats in från olika 

årsredovisningar och sedan analyserats i SPSS. Resultaten visas sammanställda i 

tabeller med varje nyckeltal för sig per bransch, tillsammans med förklarande text och 

en analys av de skillnader och likheter som har framkommit i teori och empiri och som 

slutligen leder fram till slutsatsen. 

 

4.1 Fördelning mellan företagen  

 

Av de 62936 företagen i denna studie är det totalt 13642 företag som leds av en kvinna, 

vilket är 27 % och stämmer väldigt väl överens med den totala fördelningen i samhället 

enligt teorin tidigare (ArbetsKraftsUndersökningen SCB, Ekonomifakta [www]), vilket 

gör att datan kan antas i stor utsträckning vara representativ. Inom de olika branscherna 

sprider fördelningen mellan män och kvinnor och fördelar sig enligt tabellen nedan. 

 

Bransch Antal 

Antal 
företag i 
kategorin %  

1 Jordbruk & 
Skogsbruk 

kvinna 240 16 
man 1284 84 

2 Industri och bygg 
kvinna 734 9 
man 7554 91 

3 Bil & Partihandel, 
kommunikation 

kvinna 2268 17 
man 10914 83 

4 Detaljhandel 
kvinna 2028 27 
man 5458 73 

5 Finansiella tjänster 
kvinna 4752 22 
man 15938 78 

6 Företagstjänster 
kvinna 504 15 
man 2941 85 

7 Rekreation, Hotell 
kvinna 997 35 
man 2515 65 

8 Personlig Service 
kvinna 381 74 
man 133 26 

9 Hälso & Sjukvård 
kvinna 1738 40 
man 2557 60 

  Alla kvinnor 13642 27 
Total Alla män 49294 73 
  Summa 62936 100 

Figur 8 – Fördelning män respektive kvinnor per bransch (Egen bild) 
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När det gäller fördelningen av män och kvinnor inom respektive bransch och var de i 

huvudsak verkar som företagsledare, så kan man se tydliga tecken på traditionell 

könsuppdelning inom branscherna. Man kan se en rejäl övervikt av män i de 

traditionellt mansdominerade områdena såsom industri och tillverkning med 91 % män, 

jordbruk och skogsbruk 84 % män och bil, partihandel och kommunikation 83 % män. 

Klart är också att företag inom branschen personlig service där många företag är 

inriktade på hårvård och skönhetsvård, har en större andel företag med kvinnor som 

leder med 74 % kvinnor. Inom branschen hälso- och sjukvård är fördelningen mellan 

män och kvinnor jämnast med 60 % män och 40 % kvinnor och detta stämmer väl 

överens med teorin där man menar att kvinnor oftare verkar inom tjänstenäringar då det 

inom tjänsteområdet är många företag som är inriktade på vård och omsorg. Detta tyder 

på att de föreställningar om manligt och kvinnligt som Hirdman (2001) Danilda (2001) 

tar upp och beskriver i sin forskning i allra högsta grad lever kvar och frodas (Hirdman 

2001, Danilda 2001). 

 

4.2 Förändring av omsättning 
 

 
Figur 9 – Genomsnittlig förändring i omsättning per bransch och kön (Egen bild) 

Bransch Kön

Antal 
företag i 
branschen % 

Förändring 
omsättning 

genomsnitt % Min. Max.
Std. 

Avvikelse

kvinna 240 16 172 -100 14217 1399

man 1284 84 54 -100 13580 601

kvinna 734 9 31 -100 5767 336

man 7554 91 30 -100 42125 578

kvinna 2268 17 48 -100 32295 776

man 10914 83 348 -100 2768150 26107

kvinna 2028 27 65 -100 83900 1774

man 5458 73 69 -100 138300 1942

kvinna 4752 22 74 -100 67500 1240

man 15938 78 134 -100 357207 4161

kvinna 504 15 380 -100 143800 6457

man 2941 85 127 -100 97859 2075

kvinna 997 35 146 -100 17906 606

man 2515 65 47 -100 99450 2577

kvinna 381 74 31 -100 4875 304

man 133 26 21 -100 753 98

kvinna 1738 40 46 -100 14730 483

man 2557 60 59 -100 68300 1372

Alla kvinno 13642 27 110
Total Alla män 49294 73 99

Summa 62936 100
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9 Hälso & Sjukvård
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2 Industri och bygg
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När man tittar på förändring av omsättning (alltså förändringen från senaste 

årsredovisningen och året dessförinnan) och tittar på den genomsnittliga förändringen i 

% ser man att det i bara 2 av 9 branscher, nämligen bil och parti och finansiella tjänster, 

har företag som drivs av män en högre tillväxt än kvinnor. Inom övriga är det alltså 

bättre tillväxt i genomsnitt i de företag som drivs av kvinnor. Dock ser man när man går 

vidare och tittar på standardavvikelsen att den är väldigt hög vilket innebär att det inte 

går att säga att det är en trend utan mer sannolikt en slump och beror troligen mer på att 

det inom den undersökta datan finns företag med extremt höga värden som man kan se i 

kolumnen för maxvärde. Inom flera av branscherna är nivåerna på genomsnittlig 

förändring ganska lika för män och kvinnor vilket tyder på att förändringen i större grad 

hänger ihop med branschen än kön på den som leder. T.ex. inom industri och personlig 

service ligger det på ganska låg genomsnittlig tillväxt på runt 30 % intressant kan vara  

att notera är att i båda fallen har kvinnor ändå en något högre tillväxt. 

 

4.3 Förändring av omsättning i företag med mer än 100 % ökning 
 

 
Figur 10 – Fördelning företag med över 100 % ökning av omsättning från föregående år per bransch och kön (Egen 
bild) 

 

Bransch kön

Antal 
företag i 
branschen

Antal över 
100%

 % över 
100%

Förändring 
omsättning 

genomsnitt % 
(över 100%) Min. Max. Std. Avvikelse

kvinna 240 20 12 2264 100 14217 4611
man 1284 71 18 1087 100 13580 2417
kvinna 734 31 24 777 100 5767 1519

man 7554 334 23 713 100 42125 2707

kvinna 2268 140 16 908 100 32295 3145

man 10914 636 17 6325 100 2768150 110984

kvinna 2028 122 17 1296 100 83900 7650

man 5458 353 15 1200 100 138300 7927

kvinna 4752 403 12 1057 100 67500 4389

man 15938 1186 13 2044 100 357207 15781

kvinna 504 41 12 5232 100 143800 23527

man 2941 237 12 1741 100 97859 7461

kvinna 997 51 20 1022 100 17906 2680

man 2515 188 13 2205 100 99450 9752

kvinna 381 24 16 569 100 4875 1216

man 133 15 9 248 100 753 197

kvinna 1738 108 16 801 100 14730 1891

man 2557 184 14 919 100 68300 5311

Alla kvinno 13642 940 15 1547 100 42777 5625
Total Alla män 49294 3204 15 1853 100 394293 17832

Summa 62936 4144 15 1689
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Om man fördjupar sig i siffrorna och väljer ut de mest framgångsrika företagen, enligt 

en aspekt av Dagens Industris definition för så kallade ”Gaseller” (alltså företag med 

över 100 % i ökning i omsättning sedan förra året), så ser man att procentuellt sett så är 

det i många branscher väldigt jämt mellan hur många företag som når den höga 

tillväxten, totalt sett är det 15 % av alla företag. Inom Jordbruk är det 18 % av företagen 

som leds av män men bara 11 % av de som leds av kvinnor, å andra sidan är den 

genomsnittliga förändringen i de företagen dubbelt så stor som för männens företag. I 

branschen bil och partihandel är det jämt procentuellt i företagen men den 

genomsnittliga tillväxten i företagen som leds av män är nästan 7 gånger så hög som för 

kvinnor. När det gäller företagstjänster är det tvärtom kvinnornas företag som har ökat 

sin omsättning rejält gentemot de som leds av män trots att andelen gaseller är samma 

på 12 %. Dock är det även här så att standardavvikelsen är extremt hög för nästan alla så 

det är inte möjligt att säga att det är en trend. Ett område sticker dock ut här och det är i 

branschen personlig service där män har en genomsnittlig procentuell förändring i 

omsättning på 248 % och där standardavvikelsen är 197. Men med tanke på att antalet 

företag som detta baserar sig på är endast 15 stycken är det inte sannolikt att det är en 

riktig trend som kan sägas vara giltig om andelen män drev fler företag inom personlig 

service utan mer sannolikt en slump. 
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4.4 Korrelationsanalys 

 
Figur 11 - Resultat korrelationsanalys (Egen bild) 

 

I denna korrelationstabell kan man utläsa resultatet kring eventuella samband mellan 

soliditet, likviditet, omsättning, avkastning, kön och bransch utan inbördes rangordning. 

I varje rad/kolumn finns en 1 och den betyder att det är 100 % korrelation inom varje 

variabel och det är ett bra test på att resultatet är riktigt. Andra rutan i översta raden 

visar 0,269 och det kan man läsa som att 26,9% korrelation mellan soliditet och 

likviditet så där finns ett visst samband. Detta stämmer överens med teorin där Frank 

Soliditet # Likviditet #
Omsättnin
g storlek #

Avkastning 
Över/Unde
r medel # Kön # Bransch #

Pearson 
Correlation

1 ,269** -,158** -,039** 0,006 ,080**

Sig. (2-
tailed)

0,000 0,000 0,000 0,111 0,000

N 62936 62936 62936 62936 62936
Pearson 
Correlation

1 -0,007 ,222** ,030** ,059**

Sig. (2-
tailed)

0,064 0,000 0,000 0,000

N 62936 62936 62936 62936
Pearson 
Correlation

1 ,126** -,114** -,149**

Sig. (2-
tailed)

0,000 0,000 0,000

N 62936 62936 62936
Pearson 
Correlation

1 ,025** ,058**

Sig. (2-
tailed)

0,000 0,000

N 62936 62936
Pearson 
Correlation

1 ,173**

Sig. (2-
tailed)

0,000

N 62936
Pearson 
Correlation

1

Sig. (2-
tailed)
N 62936

Avkastning 
Över/Under 
medel #

Kön #

Bransch #

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Soliditet #

Likviditet #

Omsättning 
storlek #
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och Goyal (2009) hänvisar till andra studier som visar på samband som innebär att 

företag med hög soliditet ofta har en hög lönsamhet. Frank & Goyal 2009) Även 

avkastning har ett visst samband med likviditet på 22,2%. I denna studie är det dock 

sambandet mellan respektive nyckeltal och kön som är det som studeras så det 

intressanta i denna tabell är att man kan se att de största sambandet för kön är 

tillsammans med bransch på 17,3%. Det stämmer med vad Holmquist och Wennberg 

(2010) i tidigare studier kommit fram till och detta gör att det som nästa steg är relevant 

att titta på linjär regression mellan de olika nyckeltalen och kön inom respektive 

bransch för att se om man genom dessa analyser kan hitta någon bransch där sambandet 

är starkt eller signifikant.  

 

4.5 Sammanställning av resultat från regressionsanalys  

4.5.1 Soliditet 

 

 
Figur 12 - Resultat regressionsanalys kön och soliditet (Egen bild) 

 

Man börjar titta i R Square tabellen, eftersom det är det värdet som är av relevans för att 

utläsa resultatet av analysen och genom detta värde kan man se om det finns ett 

samband mellan kön och soliditet. Talet är mellan 0 och 1 och anger andelen 

förklarande varians och ju närmare 1 desto bättre förklaring. I denna tabell ser man att 

Konstant:kön
Beroende: 
Soliditet

Standardize
d 

Coefficients
Beta

ALLA 1 ,006a 0 0 1,224 (Constant) 3,189 0,006 578,51 0

Kön # 0,019 0,012 0,006 1,592 0,111

1 Jordbruk & Skogsbruk 1 ,015a 0 0 1,179 (Constant) 3,015 0,033 91,653 0

Kön # -0,048 0,083 -0,015 -0,581 0,562

2 Industri och bygg 1 ,011a 0 0 1,072 (Constant) 3,031 0,012 245,819 0

Kön # 0,041 0,041 0,011 0,992 0,321

1 ,033a 0,001 0,001 1,175 (Constant) 3,007 0,011 267,28 0

Kön # 0,101 0,027 0,033 3,737 0

4 Detaljhandel 1 ,042a 0,002 0,002 1,229 (Constant) 2,864 0,017 172,121 0

Kön # -0,115 0,032 -0,042 -3,609 0

5 Finansiella tjänster 1 ,003a 0 0 1,216 (Constant) 3,571 0,01 370,605 0

Kön # 0,009 0,02 0,003 0,459 0,646

6 Företagstjänster 1 ,022a 0 0 1,209 (Constant) 3,097 0,022 138,872 0

Kön # 0,076 0,058 0,022 1,305 0,192

7 Rekreation, Hotell 1 ,031a 0,001 0,001 1,176 (Constant) 2,672 0,023 113,933 0

Kön # -0,08 0,044 -0,031 -1,822 0,069

8 Personlig Service 1 ,010a 0 -0,002 1,182 (Constant) 2,94 0,103 28,677 0

Kön # -0,026 0,119 -0,01 -0,222 0,824

9 Hälso & Sjukvård 1 ,037a 0,001 0,001 1,175 (Constant) 3,463 0,023 148,982 0

Kön # -0,088 0,037 -0,037 -2,405 0,016

Bransch

Unstandar
dized 

Coefficient
s

Model Summary Coefficient

t Sig.Model R R Square
Adjusted R 

Square

3 Bil & Partihandel, 
kommunikation

Std. Error 
of the 

Estimate
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det resultat som är ”högst” är det för Detaljhandel, med 0,002 vilket innebär att 0,2 % 

av soliditeten kan förklaras av kön. 0,2 % är extremt lågt och på den nivån är det inte 

möjligt att säga något annat än att det bara är en slump. Och eftersom det för alla de 

andra branscherna är ännu lägre värden betyder det att det inte i någon bransch finns 

resultat som ger att det skulle bli skillnad i soliditeten i företaget beroende på om det är 

en man eller kvinna som leder. Koefficienten som visar åt vilket håll det påverkar eller 

hur signifikant sambandet är blir inte relevant eller intressant att titta vidare på då R 

Square värdet inte har någon förklarande varians. Om det hade funnits ett samband hade 

det även varit intressant att titta på R värdet och hur linjärt det är men eftersom det inte 

finns något samband i R square blir alla de andra värdena irrelevanta. 

 

4.5.2 Kassalikviditet 

 

 
Figur 13 - Resultat regressionsanalys kön och likviditet (Egen bild) 

 

Liksom i första tabellen börjar man med resultatet i R Square kolumnen. (talet är mellan 

0 och 1 och anger andelen förklarande varians och ju närmare 1 desto bättre förklaring) 

Här ser man att det högsta resultatet även här är inom Detaljhandel men med 0,009 är 

det mindre än 1 % och är extremt litet. Resultaten i de andra kolumnerna har därför 

ingen giltighet och kan inte bidra till att fördjupa analysen. Det betyder att det inte inom 

Konstant:kön
Beroende: 
Likviditet

Standardiz
ed 

Coefficient
s

Beta

ALLA 1 ,028a 0,001 0,001 1,299 (Constant) 4,253 0,006 705,259 0

Kön # -0,086 0,013 -0,028 -6,767 0

1 Jordbruk & Skogsbruk 1 ,036a 0,001 0,001 1,408 (Constant) 4,027 0,04 100,12 0

Kön # -0,135 0,099 -0,036 -1,361 0,174

2 Industri och bygg 1 ,036a 0,001 0,001 1,197 (Constant) 4,209 0,014 299,988 0

Kön # -0,149 0,046 -0,036 -3,209 0,001

1 ,030a 0,001 0,001 1,265 (Constant) 4,226 0,012 340,176 0

Kön # -0,099 0,029 -0,03 -3,382 0,001

4 Detaljhandel 1 ,095a 0,009 0,009 1,503 (Constant) 3,745 0,021 178,724 0

Kön # -0,317 0,039 -0,095 -8,051 0

5 Finansiella tjänster 1 ,007a 0 0 1,202 (Constant) 4,485 0,01 452,218 0

Kön # -0,02 0,02 -0,007 -1,019 0,308

6 Företagstjänster 1 ,016a 0 0 1,265 (Constant) 4,278 0,024 177,584 0

Kön # 0,057 0,061 0,016 0,934 0,351

7 Rekreation, Hotell 1 ,012a 0 0 1,452 (Constant) 3,863 0,03 130,197 0

Kön # -0,037 0,055 -0,012 -0,68 0,497

8 Personlig Service 1 ,052a 0,003 0,001 1,367 (Constant) 4,184 0,122 34,223 0

Kön # -0,166 0,141 -0,052 -1,176 0,24

9 Hälso & Sjukvård 1 ,057a 0,003 0,003 1,015 (Constant) 4,653 0,021 225,835 0

Kön # -0,117 0,032 -0,057 -3,667 0

Bransch

Unstandar
dized 

Coefficient
s

3 Bil & Partihandel, 
kommunikation

Model Summary Coefficient

t Sig.Model R R Square
Adjusted R 

Square

Std. Error 
of the 

Estimate
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någon bransch finns något resultat som ger att det skulle bli skillnad i likviditeten i 

företaget beroende på om det är en man eller kvinna som leder. Det finns alltså ingen 

varians i de undersökta företagens kassalikviditet som kan förklaras av kön.  

 

4.5.3 Omsättning 

 

 
Figur 14 - Resultat regressionsanalys kön och omsättning (Egen bild) 

 

I även denna tabell ser man att resultaten i R Square för Detaljhandel är det som är 

högst med 0,027 och det är det högsta värdet av alla branscher men det är fortfarande 

väldigt lågt, bara 2,7 % och det är väldigt svårt att göra andra antaganden än att det är en 

slump och om man går vidare till signifikans så ser man att det är 0 dvs.. det finns inga 

samband. En signifikans som är 0 visar att den oberoende variabeln inte har någon 

effekt på den beroende variabeln Det betyder att det inte i någon av de undersökta 

branscherna finns något resultat som ger att det skulle bli skillnad i omsättningen i 

företaget beroende på om det är en man eller kvinna som leder. 

  

Konstant:kön
Beroende: 
Omsättning

Standardized 
Coefficients

Beta

ALLA 1 ,114a 0,013 0,013 0,708 (Constant) 1,375 0,003 431,424 0

Kön # -0,197 0,007 -0,114 -28,778 0

1 Jordbruk & Skogsbruk 1 ,044a 0,002 0,001 0,467 (Constant) 1,165 0,013 89,365 0

Kön # -0,057 0,033 -0,044 -1,728 0,084

2 Industri och bygg 1 ,057a 0,003 0,003 0,849 (Constant) 1,614 0,01 165,197 0

Kön # -0,171 0,033 -0,057 -5,211 0

1 ,125a 0,016 0,016 0,807 (Constant) 1,548 0,008 200,559 0

Kön # -0,27 0,019 -0,125 -14,495 0

4 Detaljhandel 1 ,166a 0,027 0,027 0,652 (Constant) 1,389 0,009 157,331 0

Kön # -0,246 0,017 -0,166 -14,522 0

5 Finansiella tjänster 1 ,065a 0,004 0,004 0,536 (Constant) 1,172 0,004 275,697 0

Kön # -0,083 0,009 -0,065 -9,378 0

6 Företagstjänster 1 ,072a 0,005 0,005 1,014 (Constant) 1,602 0,019 85,701 0

Kön # -0,207 0,049 -0,072 -4,242 0

7 Rekreation, Hotell 1 ,002a 0 0 0,472 (Constant) 1,188 0,009 126,18 0

Kön # -0,002 0,018 -0,002 -0,12 0,905

8 Personlig Service 1 ,016a 0 -0,002 0,124 (Constant) 1,015 0,011 94,073 0

Kön # -0,005 0,013 -0,016 -0,362 0,717

9 Hälso & Sjukvård 1 ,013a 0 0 0,532 (Constant) 1,214 0,011 115,523 0

Kön # -0,014 0,017 -0,013 -0,852 0,394

Bransch
Unstandardized 

Coefficients

3 Bil & Partihandel, 
kommunikation

Model Summary Coefficients

t Sig.Model R R Square
Adjusted R 

Square

Std. Error 
of the 

Estimate
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4.5.4 Avkastning på sysselsatt kapital 

 

 
Figur 15 - Resultat regressionsanalys kön och avkastning (Egen bild) 

 

I denna sista tabell är siffrorna i R Square alla väldigt nära 0 med 0,007 som mest på 

finansiella tjänster vilket ger 0,7 % och det betyder alltså att inte heller avkastning på 

sysselsatt kapital påverkas i någon av de undersökta branscherna och företagen 

beroende på om det är en man eller kvinna som leder företaget. 

 

4.6 Sammanfattning 
 
Redan i korrelationsanalysen ser man att det bara finns få och mycket svaga samband 

mellan de olika faktorerna som kön och bransch och nyckeltal. När man sedan fördjupar 

analysen och går vidare till datan i de tabeller som visar sammanställningen av 

regressionsanalysen blir det inte mer samband. Undersökningen visar att mellan de 

olika finansiella nyckeltalen och kön kan man inte se att det finns några som helst 

statistiskt säkerställda samband som påverkas av om det är en man eller kvinna som 

leder företaget. I teorin har det framkommit att Holmquist och Wennberg har tittat på 

omsättning, senast 2009 (Holmquist och Wennberg 2010) och menar att det är 

skillnader i medelomsättningen endast mellan branscher och då främst beroende på att 

villkoren inom olika branscher skiljer sig men i men i denna studie finns inga tecken 

som tyder på att det gäller för de företag som ingår i studiens underlag. Det stämmer 

Konstant:kön
Beroende: 
Avkastning

Standardized 
Coefficients

Beta

ALLA 1 ,025a 0,001 0,001 0,498 (Constant) 0,447 0,002 199,512 0

Kön # 0,031 0,005 0,025 6,372 0

1 Jordbruk & Skogsbruk 1 ,034a 0,001 0,001 0,454 (Constant) 0,297 0,013 23,43 0

Kön # -0,043 0,032 -0,034 -1,334 0,183

2 Industri och bygg 1 ,030a 0,001 0,001 0,498 (Constant) 0,458 0,006 79,971 0

Kön # -0,052 0,019 -0,03 -2,698 0,007

1 ,022a 0 0 0,499 (Constant) 0,484 0,005 101,134 0

Kön # -0,029 0,012 -0,022 -2,509 0,012

4 Detaljhandel 1 ,063a 0,004 0,004 0,494 (Constant) 0,448 0,007 66,968 0

Kön # -0,07 0,013 -0,063 -5,454 0

5 Finansiella tjänster 1 ,083a 0,007 0,007 0,494 (Constant) 0,412 0,004 105,184 0

Kön # 0,098 0,008 0,083 11,971 0

6 Företagstjänster 1 ,004a 0 0 0,487 (Constant) 0,387 0,009 43,055 0

Kön # 0,006 0,023 0,004 0,252 0,801

7 Rekreation, Hotell 1 ,006a 0 0 0,496 (Constant) 0,437 0,01 44,183 0

Kön # 0,007 0,019 0,006 0,374 0,708

8 Personlig Service 1 ,079a 0,006 0,004 0,498 (Constant) 0,534 0,043 12,355 0

Kön # -0,09 0,05 -0,079 -1,799 0,073

9 Hälso & Sjukvård 1 ,020a 0 0 0,48 (Constant) 0,633 0,009 66,689 0

Kön # 0,02 0,015 0,02 1,321 0,187

3 Bil & Partihandel, 
kommunikation

Model Summary Coefficients

t Sig.
Unstandardize
d CoefficientsBransch Model R R Square

Adjusted R 
Square
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alltså väl in med bilden som ges i teorin att det är lika lönsamt att ha en kvinna som en 

man i ledningen på ett företag om man tittar på företag med likartade förutsättningar 

inom respektive bransch. Man kan också se omsättning som ett mått på storlek i företag 

och i teorin visar det sig att det anses att kvinnor leder mindre företag än män men 

enligt resultaten i denna studie finns det inte några belägg för det påståendet. 

 

Blomberg m.fl. (2011) menar att det faktum att kvinnors företagande ligger på en så låg 

nivå beror på att man ofta ser kvinnor företagande som problematiskt och att det är i fel 

bransch och att de har för dålig lönsamhet men denna studie visar att det är en felaktig 

uppfattning som inte grundar sig på fakta utan enbart fördomar. I alla de undersökta 

branscherna finns företag med både låg och hög lönsamhet och det spelar ingen roll om 

det är en kvinna eller man som driver.   

 

Holmgren och Wennberg (2010)  menar att många kvinnor ofta har sina företag som 

bisyssla och att de driver eget för att kunna vara flexibla och kunna ta hand om familjen. 

Den undersökning som de gjorde 2009 har använt sig av medelomsättning som 

jämförande nyckeltal men den tar inte hänsyn till sysselsättningsgrad. Kvinnor och 

mäns sysselsättningsgrad skiljer sig även om det på senare år enligt SCBs 

undersökningar och som tidigare nämnts i denna studie har närmat sig varandra. I 

undersökningen från Nutek (Driva eget [www]) ser man att flera av svaren kring hinder 

för att starta eget och driva företag handlar om det så kallade livspusslet. Med dessa 

fakta är det logiskt att tänka sig att mindre företag, ofta enskilda företag, som inte drivs 

som vinstmaskiner med krav på hög avkastning. Om de drivs istället med främsta syfte 

att skapa förutsättningar för ett annat liv än det som ryms inom traditionellt lönearbete 

så är det kanske inte är så viktigt med hög lönsamhet och medelomsättningen blir 

därmed kanske lägre. Många kvinnor startar eget för att kunna ha flexibla arbetstider 

och för att enklare kunna ta hand om barn och familj medan män startar för att tjäna 

pengar och bli framgångsrika men det säger kanske inte egentligen någonting om den 

faktiska förmågan att driva lönsamma företag utan mer om att män och kvinnor har 

företag av olika anledning.  

 

I denna studie undersöks företag som är aktiebolag och som i många fall har ett högre 

krav på lönsamhet. Oberoende av om det är ägaren/den som driver själv eller 

utomstående aktieägare som har gått in med kapital så är det ändå någon som har 
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investerat pengar och med det kommer ett tydligare krav på lönsamhet. Resultatet visar 

att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnor. Dock finns det inte heller i 

denna studie någonting som tyder på att det som Naess i sin studie för Nordea hittat 

med kvinnliga företagsledare som levererar resultat långt över de bästa, stämmer om 

man tittar på svenska företag i stort. Kanske beror detta på att som Naess själv 

spekulerar i att de få kvinnor som når toppen i dessa företag är väldigt mycket bättre än 

männen i motsvarande position. Ett problem med Nordeas studie är dock att trots att 

information om dataunderlag och tillvägagångssätt har efterfrågats från Nordeas 

huvudkontor så har de inte kunnat eller velat dela detta, det gör att bedömningen av 

trovärdigheten i resultatet är svår att bedöma. För att hitta ett jämförande svar skulle en 

mer riktad analys troligtvis krävas där man t.ex. fokuserar på de svenska bolag som är 

börsnoterade men det ryms inte inom ramen för denna studie. 

 

Så som Hirdman (2001) tar upp kring könsstrukturer och som även undersökningen 

kring jämställdheten inom utbildningsområdet (Högskoleverket 2008) visar så styrs 

människors livsval till stor del av fördomar och djupt liggande strukturer vilket i hög 

uträckning påverkar om en person väljer att starta och driva företag. (Hirdman 2001)  

 

Den här undersökningen visar alltså, att det inte går att dra slutsatser om att ett företags 

utfall eller lönsamhet beror på vilket kön den som leder företaget har genom att titta på 

nyckeltalen soliditet, likviditet, omsättning, omsättningsförändring och avkastning på 

sysselsatt kapital.  
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5 Slutsats 
 

I detta kapitel kommer frågan ”om det i en jämförelse av traditionella 

redovisningsekonomiska nyckeltal hämtade ur årsredovisningar skiljer sig i resultat eller 

utfall mellan företag, beroende på om de har en man eller kvinna som är 

företagare/ägare.” som i inledningens problemdiskussion ställdes att besvaras. 

 

Slutsatsen i denna studie utifrån den data som analyserats är att det inte går att se några 

skillnader mellan företag som drivs av kvinnor eller män, i någon av de analyserade 

branscherna med avseende på utfall eller lönsamhet. Det betyder alltså att könet på den 

som leder företaget inte påverkar ett företags soliditet, likviditet, omsättning eller 

avkastning. 

 

Som litteraturen säger så är förutsättningarna för kvinnor och mäns företagande olika 

och många kvinnor har säkert sina företag som sidoprojekt och för att ge möjlighet till 

ett fungerande livspussel. Så om man försöker skala bort det och tittar på aktiebolag 

med viktade värden, vilket ger lika villkor för bedömning av företag med avseende på 

om de leds av en kvinna och man så finns det inga skillnader att se i resultaten på 

nyckeltalen. En slutsats man kan dra då är att i ett aktiebolag har inte de olika 

livsförutsättningarna någon påverkan på det finansiella resultatet. Det innebär också att 

man verkligen bör satsa på att främja och stötta kvinnors företagande för att bättre och i 

högre utsträckning utnyttja den potential och resurs till tillväxt i samhället som finns i 

kvinnor.  

 

I teorin framkommer det ibland annat i McClellands (1961) teori att hur samhället i stort 

fungerar påverkar kvinnors möjligheter att företaga, snarare än deras förmåga och man 

undra hur det egentligen står till med jämlikheten i det Svenska samhället idag? Även 

Hirdman (2001) tar upp vikten av ett jämlikt samhälle och påpekar statens ansvar för att 

skapa förutsättningar för detta.  

 

Innebörden av vad den här studien visar är att det är viktigt att samhället i stort satsar på 

att förändra de underliggande och ibland osynliga könsstrukturer som ofta styr 
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individens livsval, snarare än att bara uppmuntra kvinnor att starta företag eller genom 

riktade ekonomiska bidrag, om vi vill ha ett samhälle som fortsätter att utvecklas. Det 

som istället behövs är mer djupgående insatser som påverkar alla människors 

uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och som i grunden förändrar de 

strukturer som idag styr alla människors val. Det är viktigt att utvecklingen fortsätter 

och att alla resurser utnyttjas om vi vill ha en framtid där alla kan få det bättre inom alla 

områden och inte bara ekonomiskt. Ekonomisk tillväxt skapar förutsättningar för ett 

samhälle som kan säkra människors behov av trygghet och möjligheter och för att nå dit 

måste vi skapa förutsättningar där kvinnor i lika hög utsträckning som män driver 

framgångsrika företag. Denna studie visar att det är bara fördomar och invanda 

föreställningar om hur det är säger att män är mer framgångsrika som företagsledare.  

 

Danilda (2001) menar att skillnaderna mellan män och kvinnor som företagare har 

överdrivits och med denna studie som bakgrund kan man inte annat än hålla med då det 

i denna studie vid jämförelse visar att det inte finns någon skillnad alls. Enligt den här 

studiens resultat kan man också säga att det är förutfattade meningar och ogrundade 

fördomar som menar att det skulle vara skillnader i utfall och lönsamhet i aktiebolag 

beroende på kön. Kön är helt enkelt en faktor som inte är relevant för den typen av 

bedömning. 
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6 Avslutning 
 

6.1 Slutkommentar 

 

En kandidatuppsats med en begränsad tidsrymd för utförande gör att det finns många 

spår som lämnas outforskade. Det är många tankar som inte hinner summeras eller får 

plats i denna uppsats. Detta gör att det är svårt att säga annat än att bilden som ges i 

resultatet är något mer än bara ett fragment av verklighetens komplexitet. Dock hoppas 

jag att det gett ännu ett, om än mycket litet, bidrag till den viktiga forskningen kring hur 

det ser ut i Sverige för kvinnor och deras företagande.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Denna studie har enbart inriktat sig på den kvantitativa dataanalysen. Som en 

fortsättning på denna studie skulle det vara intressant att vidare kvalitativt undersöka 

om samhällsklimatet och de förutsättningar som kvinnors företagande verkar i har 

påverkan på de resultat som företagen uppvisar. T.ex. säger denna studie ingenting om 

hur länge personerna har varit ledare, den säger ingenting om de förutsättningar som 

råder inom branscherna eller i speciella nischer. 

Det vore också intressant att titta på hur mer mjuka värden påverkar lönsamhet och det 

skiljer sig med en man eller kvinna vid rodret. Ett annat spår att gå vidare på skulle 

kunna vara att titta på om det skiljer sig i lönsamheten beroende på om den som leder 

det också är ägare.  

 

I undersökningen är fördelningen mellan män och kvinnor densamma som i samhället i 

stort dvs.. en fjärdedel är kvinnor och resten är män och då blir resultatet att det inte är 

någon skillnad i lönsamheten, om man hittar något sätt att jämföra ett urval av dessa 

företag där fördelningen är lika, skulle resultatet bli detsamma? 
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