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Titel: Vd-rekrytering - ur ett homosocialt reproduktionsperspektiv 

 

Inledning: Historiskt sett har Sverige varit skonade och haft förhållandevis få vd-byte. På 

senare år har dock omsättning på vd:ar ökat vilket aktualiserat frågan: ‘’Vem blir bolagets 

nya vd, när ett bolag skall rekrytera?’’. Rekryteringen påverkas av framför allt interna aktörer 

(styrelsen, styrelseordförande och tidigare vd) och det är dessa aktörers demografiska 

egenskapers (ålder, kön och nationalitet) påverkan som testas i studien. 

 

Syfte: Syftet med studien är förklara hur demografiska egenskaper, från styrelsen, 

styrelseordföranden och tidigare vd, påverkar valet vid rekrytering av ny vd. 

 

Metod: Undersökningen utgår från befintlig teori och har således en deduktiv ansats. 

Hypoteser formuleras utifrån teorin om homosocial reproduktion och utgår från de interna 

aktörerna styrelsen, styrelseordförande och tidigare vd. Kvantitativ metod tillämpas och 

omfattningen är samtliga bolag på OMX Stockholm som haft vd-byten under 2011-2016. 

 

Resultat och slutsats: Undersökningens resultat visar att det är styrelsen och 

styrelseordförande som påverkar den nya vd:ns nationalitet, vilket är i linje med 

antagandena från homosocial reproduktion. Resultatet visade inget stöd för ålder och kön 

från någon av aktörerna.  
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Abstract 
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Title: CEO recruitment – from a homosocial reproduction perspective 

 

Introduction: Historically Sweden has had relatively few CEO-substitutions. In recent years 

the turnover on CEOs has increased, which has justified the question: “Who becomes the 

new CEO when a company is recruiting?” Recruitment is primarily influenced by internal 

players (the board, chairman of the board and former CEO) and the demographic 

characteristics (age, gender and nationality) of these actors tested in the study. 

 

Purpose: The purpose of the study is to explain how demographic characteristics, from the 

board, the chairman of the board and former CEO, affect the selection when recruiting a 

new CEO. 

 

Method: The study is based on existing theory and has a deduction method. Hypotheses are 

formulated on the basis of the theory of homosocial reproduction and based on the internal 

actors, the board, chairman of the board and former CEO. Quantitative method is applied 

and the extent is all companies in OMX Stockholm who had the CEO replaced in 2011-2016. 

 

Results and conclusion: The results of the survey show that it is the board and chairman of 

the board that influences the new CEO's nationality, which is in line with the assumptions of 

homosocial reproduction. The result showed no support for age and gender from any of the 

actors.  
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1. Inledning 

Detta kapitel ger en bakgrund med aktuella händelser där vd-rekryteringen påverkats av 

både interna och externa aktörer. Kapitlet övergår därefter i en problematisering som tar 

upp de olika påverkande aktörerna samt ger en inblick i de teorier som används i studien. 

Avslutningsvis presenteras vår forskningsfråga, vårt syfte och en disposition för hur studien 

presenteras.  

1.1. Bakgrund  

Att rekrytera en verkställande direktör (vd), en individ som har gynnsamma egenskaper samt 

rätt förutsättningar, är en viktig och avgörande process i ett bolag (Hambrick & Mason 1984; 

Chaganti & Sambharya 1987; Kesner & Sebora 1994; Shen 2003). En vd sitter i genomsnitt 

lite mindre än sex år innan hen ersätts av en ny (Kaplan & Minton 2011), vilket dock 

förutsätter att vd:n lever upp till de förväntningar som finns från allmänheten och bolaget. 

Om vd:n inte gör detta kan det leda till att rekryteringsprocessen påskyndas och att vd:n 

ersätts snabbare (Schwartz & Menon 1985; Hutzschenreuter, Kleindienst & Greger 2015). 

Med sina befogenheter och sin roll i företaget är vd:n bolagets ‘’ansikte utåt’’, eftersom hen 

inom sitt område som vd har stor beslutsrätt. Detta innebär att vd:ns preferenser och mål, 

med största sannolikhet, får genomslag och effekter i bolaget men även utanför denna 

(Fama & Jensen 1983). 

 

Historiskt sett har Sverige, men även andra länder i världen, haft en förhållandevis liten 

omsättning av vd:ar (Bränström 2016; Strategy& 2016). Under senare år har denna trend 

förändrats då vd-rekryteringen ökat, både internationellt och nationellt. Bränström (2016) 

nämner att 2015 inte var ett traditionellt år för de svenska bolagen då nästan hälften av de 

32 största bolagen i Sverige ersatte sin tidigare vd med en ny. Jämfört med de tidigare fyra 

åren, har detta år varit ett annorlunda år med hela 44 procent i omsättning av vd:ar. Tidigare 

år har nämligen 9 till 13 procent av bolagen bytt sin vd:ar med undantag för 2014 då 17 

procent av bolagen bytte vd (Bränström 2016). Enligt en rapport över samtliga vd-byten, 

framtagen av Strategy& (2016), på uppdrag av PwC, är snittet globalt sett över de senaste 

sexton åren 13,59 procent. 
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Rekrytering av en vd är en process vilken påverkas av flera aktörer, som framförallt är av 

intern karaktär. Enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) kan detta förklaras av att ett publikt 

bolag måste ha en vd och att det är den interna aktören styrelsen, som tillsätter vd:n 

(Bolagsverket 2016). Andra interna aktörer som också tycks påverka valet av vem den nya 

vd:n blir är styrelseordförande och tidigare vd. I fallet med det noterade bolaget Sandvik 

verkar dessa interna aktörer, framför allt styrelseordförande, påverkat vem den nya vd:n 

blev eftersom vid vd-bytet 2015 rekryterade bolaget en vd med liknande demografiska 

egenskaper (ålder, kön och nationalitet) som styrelseordförande (Neurath & Kederstedt 

2015; Sandvik 2017). Både den tillsatta vd:n och styrelseordföranden har nämligen svensk 

nationalitet, är män och är födda under samma år (Sandvik 2017). I Axfood, vilket är ett 

annat noterat bolag, verkar det istället vara den tidigare vd:n som påverkar vd-rekryteringen 

och vilka egenskaper som den tillsatta vd:n har. När Axfood rekryterade en ny vd beslutade 

styrelsen att den tidigare vd:n skulle vara kvar i bolaget som rådgivare och vägledare åt den 

nya vd:n (Ollila & Jungstedt 2016). Interna aktörer (styrelsen, styrelseordföranden och 

tidigare vd), som påverkar vem den nya vd:n blir och vilka demografiska egenskaper som hen 

har, verkar det finnas gott om, vilket också rekryteringsprocessen i Handelsbanken bekräftar. 

Under denna händelse fick den danska vd:n, Frank Vang-Jensen, sparken och ersattes senare 

av en svensk, Anders Bouvin (Demred & Rossetti 2016). 

 

Allmänhetens förväntningar, vilket är en extern påverkande faktor, styr bolag i en viss 

riktning, precis som de interna aktörerna gör (Dowling & Pfeffer 1975; Lynall, Golden och 

Hillman 2003; Power 2009; Bednar 2012; Jansson 2013). De yttre faktorerna tycks dock inte 

vara lika närvarande som de interna aktörerna men eftersom bolag verkar i en miljö där 

transparens och acceptans efterfrågas från allmänheten så verkar dessa aktörer påverka 

(Bednar 2012; Jansson 2013). Vem bolaget tillsätter som ny vd vid en rekrytering är inget 

undantag då allmänhetens önskningar kan få betydelse för vem som väljs. Vilken makt 

allmänheten har och hur deras förväntningar påverkar vd:n och vem som tillsätts 

bevittnades i Industrivärden. I detta fall tvingades vd:n avgå och ersattes av en ny vd med 

större legitimitet och acceptans hos allmänheten (Almgren 2015). Genom att tillsätta en ny 

vd som godkänns av allmänheten kan bolaget öka sin legitimitet hos allmänheten (Almgren 

2015). Yttre faktorer i vår kontext tycks därför vara närvarande och påverka rekryteringen av 

vem som blir bolagets nya vd. 
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1.2. Problematisering  

Vd-rekryteringen och vem som väljs i denna process påverkas av olika aktörer och faktorer. 

Processen kan beskådas ur olika teoretiska perspektiv som med olika ”linser” fokuserar och 

förklarar rekryteringen utifrån sitt perspektiv. Genom att förstå och beakta dessa faktorer 

går det att få en tydligare bild över vem den nya vd:n kan tänkas bli men också varför hen 

väljs. I och med vd:ns position och roll i noterade bolag, är rekryteringen av hen, av stor vikt 

för bolaget men även för andra intressenter i bolagets kontext. 

 

Tidigare forskning har fokuserat på olika påverkande faktorer vid vd-rekrytering (ex Datta & 

Guthrie 1994; Datta & Rajagopalan 1998). Datta och Rajagopalan (1998) undersökte i sin 

forskningsstudie förhållandet mellan ett bolags industristruktur och karaktärsdragen hos en 

ny vd. Även andra forskare har bidragit med kunskap, som förklarar de interna aktörerna och 

dess påverkan på vem den nya vd:n blir. Exempelvis undersökte Datta och Guthrie (1994) 

sambandet mellan utbildningsnivå och kompetens hos den rekryterade vd:n samt 

organisatoriska faktorer i bolaget. Majoriteten av de tidigare forskningsinsatserna har dock 

behandlat vilka egenskaper som en nyrekryterad vd bör besitta men framförallt när dessa 

egenskaper och karaktärsdrag bör inhämtas från insidan eller när den nye vd:n skall 

rekryteras från utsidan av bolaget (Schwartz & Menon 1985; Chaganti & Sambharya 1987; 

Friedman & Singh 1989; Datta & Guthrie 1994; Ishak, Ismail & Abdullah 2012; Georgakakis & 

Ruigrok 2017). 

 

När styrelsen rekryterar en ny ledamot tenderar den att replikera sig, i form av demografiska 

karaktärsdrag (Sinani, Stafsudd, Thomsen, Edling & Randøy 2008). Att styrelsen replikerar sig 

vid en rekrytering innebär att karaktärsdrag och egenskaper som redan existerar hos de olika 

medlemmarna i styrelsen återfinns hos individen som tillsätts. Styrelsen med dess 

medlemmar tenderar därför att bli en homogen grupp där liknande egenskaper favoriseras 

och återfinns hos de olika ledamöterna. Eftersom det är styrelsen som väljer och anställer 

vd:n bör det också finnas en sannolikhet i att den nya vd:n har liknande demografiska 

egenskaper som majoriteten av ledamöterna i styrelsen. Utifrån samma resonemang som 

ovan skulle det innebära att det finns en replikerbarhet mellan rekryterare och rekryterad, 
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där liknande egenskaper favoriseras före andra egenskaper (Stafsudd 2003). Denna 

replikering ligger i linje med vad bland annat McPherson, Smith-Lovin och Cook (2001) och 

Davidson, Nemec och Worrell (2006) hävdar att individer söker sig till andra individer, som 

liknar dem själva i form av demografiska egenskaper. 

 

Zajac och Westphal (1996b) diskuterar styrelsens påverkan vid vd-rekrytering och de 

utvecklar resonemanget med att beskriva att det i styrelserummet pågår en tävling mellan 

styrelseledamöterna, en tävling om att skapa en intern styrka. Styrelseledamöterna med 

mest intern styrka ”vinner” och får enligt forskarna störst möjlighet att påverka vem den nya 

vd:n blir. Zajac och Westphal (1996b) menar, som tidigare nämnda forskare, att 

styrelseledamöter vid sina vd-val tenderar att välja individer som har liknande karaktärsdrag 

som dem själva. Ordförande är den medlem i styrelsen, som genom sin position har störst 

makt och inflytande över övriga medlemmar (Krause 2017) och därför borde 

styrelseordförande ha störst inflytande i styrelserummet. Således borde ordförande, utifrån 

ovan nämnda resonemang, vara den medlem vars egenskaper prioriteras och därför lyser 

igenom vid rekrytering av ny vd. Ur perspektivet att ‘’lika väljer lika’’ skulle ordförandes 

egenskaper och karaktärsdrag, vid en vd-rekrytering, överföras till den nya vd:n och därför 

förklara vem den nye vd:n blir (Zajac & Westphal 1996a; Zajac & Westphal 1996b). 

 

Även tidigare vd:ns egenskaper är enligt Hutzschenreuter et al. (2015) faktorer som påverkar 

vd-rekryteringen. Tidigare vd:n spelar nämligen en avgörande funktion vid vd-rekrytering då 

den avgående vd:n försöker påverka valet av sin arvtagare så att den nya vd:n liknar den 

avgående vd:n i form av demografiska egenskaper. Detta görs för att säkerställa att det arv 

som sittande vd:n byggt upp inte missbrukas eller förstörs och att den nya vd:n fortsätter på 

samma inslagna spår (Hutzschenreuter et al. 2015). 

 

Faktorerna som omnämnts ovan har belyst det teoretiska perspektivet homosocial 

reproduktion (exempelvis McPherson et al. 2001; Davidson et al. 2006; Sinani et al. 2008). 

Detta perspektiv används i sammanhang när individer rekryteras till bolag och förklarar att 

‘’lika väljer lika’’, det vill säga att individer väljer andra individer med liknande karaktärsdrag 

som en själv. Tidigare vd, styrelseordförande och styrelsen är interna aktörer som visat sig 

påverkar vd-rekryteringen, vem den nya vd:n blir och vilka karaktärsdrag som hen besitter. 
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Anledningen till att individer tenderar att välja andra individer med liknande karaktärsdrag, 

som de som redan finns och existerar i bolaget, beror på att det är lättare att skapa en 

relation och ett ömsesidigt förhållande med en individ, som har liknande egenskaper och 

preferenser, som en själv, vilket också ökar tryggheten och förståelsen (Pelled 1996; Pelled, 

Eisenhardt & Xin 1999). Exempelvis framhäver Umans och Smith (2013) att individer (i 

ledningen och styrelsen) med liknande kulturell bakgrund har lättare för att samarbeta än 

personer med olika kulturella bakgrunder. Resonemanget ligger i linje med Govindarajan och 

Gupta (2001) som diskuterar de svårigheter som kan uppstå när individer talar olika språk. 

Vidare menar Goergen, Limbach och Scholz (2015) att bolag inte skall välja en vd som har för 

stor åldersskillnad mot den nuvarande styrelseordförande, detta då det kan leda till en 

negativ spiral i vd:ns arbete och deras samarbete. 

 

Allmänheten är en yttre aktör som verkar utanför bolaget och deras förväntningar kan, 

precis som de interna aktörernas, påverka rekryteringen och vem den nye vd:n blir. Enligt 

legitimitetsprincipen rekryteras inte en vd med vissa egenskaper för att hen har liknande 

egenskaper som andra i bolaget utan för att dessa egenskaper skapar acceptans och bäring 

för bolaget i samhället (Dowling & Pfeffer 1975; Stänilä 2012). Power (2009) och Bednar 

(2012) menar att allmänhetens förväntningar är närvarande vid rekryteringen, vilket kan 

förklara varför en grupp blir mindre homogen. Detta stödjs av Lynall et al. (2003) som menar 

att bolag rekryterar en individ som bidrar med legitimitet för bolaget och hjälper bolaget i 

sitt arbete mot sin omgivning. 

 

Vd-rekrytering är intressant ur flera aspekter, dels för att rekryteringen är en avgörande 

process i bolaget (Hambrick & Mason 1984; Chaganti & Sambharya 1987), till följd av att 

vd:n representerar bolaget och är bolagets ‘’ansikte utåt’’. Vd:n har en betydelsefull funktion 

för bolagets dagliga verksamhet (Fama & Jensen 1983; SFS 2005:551). En annan aspekt som 

gör vd-rekryteringen intressant att studera är att det finns begränsad forskning avseende 

bakgrunden till varför en ny vd tillsätts, samt vilka aktörers (styrelsen, styrelseordföranden 

och tidigare vd) demografiska egenskaper som påverkar rekryteringen. I denna studie har vi 

använt oss av teorin homosocial reproduktion, vilken förklarar att individer vid rekrytering 

tenderar till att återreplikera sig eftersom individer med liknande demografiska egenskaper 
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attraheras av varandra (McPherson et al. 2001; Davidson et al. 2006; Nielsen 2009; 

Kaczmarek, Kimino & Pye 2012; Zhu & Chen 2015). 

 

Studien grundar sig helt i homosocial reproduktion och kommer endast att använda 

agentteorin för att förklara samspelet mellan olika aktörer i bolaget. Legitimitetsprincipen 

kan användas för att förklara hur individer rekryterar andra individer för att öka bolagets 

acceptans och förbättra bolagets legitimitet mot allmänheten (Deegan 2007), detta kommer 

vi dock endast att kontrollera för och ej använda som grund för hypoteserna. I denna studie 

utelämnas de externa faktorerna arbetsmarknadens och allmänhetens påverkan, eftersom 

det är homosocial reproduktion som studien avser förklara. 

 

1.3. Forskningsfråga 

Hur påverkar styrelsens, styrelseordförandens och tidigare vd:ns demografiska egenskaper 

valet av vem som blir bolagets nya vd? 

 

1.4. Syfte 

Syftet med studien är förklara hur demografiska egenskaper, från styrelsen, 

styrelseordföranden och tidigare vd, påverkar valet vid rekrytering av ny vd. 

 

1.5. Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

I studiens första kapitel görs en redogörelse för bakgrunden följt av en problematisering. 

Efter detta presenteras forskningsfrågan samt syfte och första kapitlet avslutas med denna 

disposition. 

 

Kapitel 2 - Teoretisk metod 

I studiens andra kapitel presenteras forskningens teoretiska referensram som består av 

forsknings utgångspunkt, ansats, teorival samt källkritik. 

 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 
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I studiens tredje kapitel introduceras forskningens teoretiska stöd med en tydlig förklaring 

till varje teori. Därefter följer ett klargörande av studiens begrepp samt nio hypoteser. 

 

Kapitel 4 - Empirisk metod 

I studiens fjärde kapitel presenteras den empiriska metoden med ett förtydligande över 

studiens tidshorisont, urval, datainsamling samt en operationalisering. Den empiriska 

metoden avslutas med ett resonemang kring reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt 

etiska aspekter. 

 

Kapitel 5 - Empiriskt resultat 

I studiens femte kapitel framgår forskningens resultat och det presenteras genom statistiska 

tester. Dessa tester kommenteras också kort i detta kapitel. 

 

Kapitel 6 - Analys av empiriska resultat 

I det sjätte kapitlet analyseras resultatet från kapitel fem. Hypoteserna från kapitel tre 

diskuteras utifrån de resultat som framkommit. 

 

Kapitel 7 – Slutsatser 

I det sjunde och avslutande kapitlet presenteras forskningens slutsatser. Vidare följer en 

diskussion om implikationer, självkritik, vad studien bidrar med samt förslag till framtida 

forskning. 
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2. Teoretisk metod 

I detta kapitel presenterar vi studiens utgångspunkt, forskningsansats, teorival, vetenskaplig 

utgångspunkt samt källkritiskt förhållningssätt. Vilka val som gjorts förklaras och beskrivs. 

2.1. Utgångspunkt 

Studien som vi presenterar har som syfte att förklara hur de interna aktörernas 

demografiska egenskaper påverkar vd-rekryteringen i noterade bolag. Tidigare forskning på 

området vd-rekrytering är knapphändig och har framför allt behandlat scenariot när en vd 

skall inhämtas utifrån, alternativt inifrån bolaget. Även teorier och forskning om 

styrelserekrytering har använts och applicerats på vårt fall, för att förklara vem den nya vd:n 

blir vid en vd-rekrytering. Dessa teorier kommer att behandlas under avsnitt teorival 2.3. 

 

2.2. Forskningsansats 

Vi har använt oss av en deduktiv metod vilket innebär att vår undersökning kommer att 

använda sig av teorier som redan existerar och med hjälp av teorierna testa huruvida de 

stämmer gentemot verkligheten. Deduktiv metod innebär att en eller flera teorier testas 

empiriskt och utifrån dessa teorier har vi formulerat hypoteser. Syftet med att formulera 

hypoteser utifrån teori och därefter testa dessa empiriskt är för att se om det finns ett 

samband, i demografiska egenskaper, mellan bolagets interna aktörer och vd:n som 

rekryteras. Eftersom att det redan finns en del teorier kring rekrytering finner vi att det är 

bättre att använda oss av en kvantitativ metod som används vid teoritest till skillnad från 

kvalitativ metod som används vid teorigenerering (Bryman & Bell 2013). Vi väljer att 

applicera en deduktiv metod för att se om befintliga teorier, gällande rekrytering, kan 

förklara hur det ser ut i verkligheten. När den empiriska undersökningen är genomförd och 

resultatet framtaget kommer vi kunna se om de hypoteser vi ställt har någon bäring i 

verkligheten (Patel & Davidson 2011). 

 

Med en deduktiv metod inhämtas information på avstånd från det område eller händelse 

som studeras. Det är viktigt att detta krav upprätthålls eftersom objektet som studeras då 

inte riskerar att påverkas när data inhämtas (Bryman & Bell 2013). Forskaren riskerar inte 

heller bli ”färgad” eller beroende om distansen kan upprätthållas. En bra distans till objektet 
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som studeras är därför gynnsamt eftersom det bidrar till att datan blir objektiv, vilket har 

positiva effekter på studien. En annan fördel är att denna metod utgår från redan befintlig 

teori, vilket anses förstärka objektiviteten i materialet och ökar relevansen i studien. En till 

fördel med en deduktiv infallsvinkel är att replikerbarheten behålls då denna process är 

mindre subjektiv. Detta gör det möjligt för kommande forskning att med hjälp av vårt 

material, testa och göra om studien och komma fram till samma resultat (Patel & Davidson 

2011).  

 

Det finns inte enbart positiva fördelar med vår metod, vilket vi är medvetna 

om.  Nackdelarna med en deduktiv metod är att denna är distanserad och objektiv (Bryman 

& Bell 2013). Vid olika scenarier kan ett mer situationsanpassat tillvägagångssätt vara att 

föredra för att inhämta information, vilket bidrar till en ”bättre” bild över det som studeras 

(Bryman & Bell 2013). Det kan därför vid olika situationer vara mer fördelaktigt att kunna 

jobba mer ”nära” objektet för att förstå dess miljö och dess situation ännu bättre. En nackdel 

med denna metod är att vi på förhand, före den empiriska undersökningen, väljer ut vad 

som skall studeras, vilka hypoteser som skall testas, och vad som skall utlämnas, vilket bidrar 

till att situationen kan upplevas som låst. Information som dyker upp senare i processen 

kommer därför behöva utelämnas då möjligheten att ta hänsyn till denna inte finns 

(Jacobsen 2002). Detta är något vi är medvetna om. 

 

Bolagsstyrning och dess olika komponenter har studerats under en längre tid, exempelvis 

har forskningen gällande rekrytering av olika medlemmar till styrelsen behandlats och 

intresserat forskare. På vd-rekrytering har det gjorts mindre forskning, men vi anser ändå att 

vi kan använda oss av de teorier som finns kring rekrytering och som har förklarat de olika 

faktorerna som påverkar vid rekrytering av olika individer i bolaget. Teorierna som vi valt har 

en bred spridning inom bolagsstyrning och rekrytering och kommer att förklaras närmare i 

avsnitt 2.3. 

 

Motsatsen till den deduktiva metoden är den induktiva. Vid denna metod genereras teori 

istället för som vid det deduktiva där teorin testas mot empirin. Denna metod gör det möjligt 

för forskaren att komma “nära” sitt undersökningsobjekt. På så vis kan information 

inhämtas, vilken på avstånd inte är möjligt (Bryman & Bell 2013). Denna metod leder dock 
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till att undersökaren, med sin närhet, blir subjektiv. Subjektiviteten har sina fördelar men 

även sina nackdelar. Möjligheten att återreplikera, göra om studien, försvåras eftersom att 

subjektiviteten blir hög (Bryman & Bell 2013). Forskaren är dock genom denna metod mer fri 

eftersom hen, inte på förhand, har låst sig till olika teorier. Forskaren har på så vis inte någon 

förutfattad mening eftersom hen inleder sin forskningsinsats ‘’ute på fältet’’ med att samla 

in information. En av nackdelarna med att genomföra en induktiv studie är att teorin, som 

genereras, riskerar att endast gälla för det fallet som undersöks (Patel & Davidson 2011). Vi 

har valt att inte använda en induktiv metod då de befintliga teorier som existerar är 

användbara och applicerbara i vår undersökning. 

 

2.3. Teorival 

Studien som vi presenterar har ett deduktivt synsätt, vilket betyder att vi med hjälp av redan 

befintlig teori, kommer att formulera och testa hypoteser mot empirin. Att vi lyckas ta fram 

och identifiera rätt teorier är av stor betydelse för vår studie eftersom det är ur dessa teorier 

som härledningen av hypoteserna kommer att göras. Det finns flera teorier som förklarar 

samspelet och relationen mellan olika aktörer i en organisations bolagsstyrning. Vi har valt 

att undersöka rekrytering utifrån en teori, nämligen homosocial reproduktion, med 

agentteorin och legitimitetsprincipen som två andra teorier, vilka används som komplement. 

Samspelet som vi är intresserade av och valt att undersöka är det mellan styrelseordförande, 

styrelsen, tidigare vd och ny vd. 

 

Enligt homosocial reproduktion leder skillnader i demografiska egenskaper, bland interna 

aktörer, till att arbetet hämmas och blir mindre effektivt (Goergen et al. 2015). Skillnader i 

demografiska egenskaper (ålder, kön och nationalitet), det vill säga yttre egenskaper och 

karaktärsdrag, som kan beskådas på håll och relativt lätt identifieras, är exempel på 

egenskaper som kan leda till motsättningar och grupperingar (Goergen et al. 2015). Studier 

visar på att individer med liknande demografiska egenskaper och karaktärsdrag tenderar till 

att favorisera varandra i syfte att minska osäkerheten och öka tryggheten i samarbetet 

(McPherson et al. 2001; Davidson et al. 2006; Nielsen 2009; Kaczmarek et al. 2012; Zhu & 

Chen 2015). Forskarna inom homosocial reproduktion menar att lika individer tenderar att 

samarbeta i högre utsträckning eftersom dessa förstår och känner en större tillit för 
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varandra (McPherson et al. 2001; Davidson et al. 2006; Nielsen 2009; Kaczmarek et al. 2012; 

Zhu & Chen 2015). 

 

Styrelseordförandens position är av betydelse vid valet av en ny vd, eftersom ordförande, i 

och med sin roll, har möjlighet att påverka rekryteringsprocessen (Zajac & Westphal 1996b; 

Krause 2017). Ordförandes demografiska egenskaper och vilka preferenser som hen har 

kommer, ur ett homosocialt perspektiv, replikeras och ha betydelse för vilka demografiska 

egenskaper som den nya vd:n innehar (Zajac & Westphal 1996a). Styrelsen består av flera 

individer och dessa verkar som en aktör i bolag och är på så vis en viktig aktör vid valet av ny 

vd eftersom de enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har befogenheter att utse den nya 

vd:n. Styrelsens önskemål och vilka egenskaper som de värdesätter blir på detta vis 

avgörande för vem den nya vd:n blir. Tidigare forskning om styrelserekrytering visar på att 

styrelsen är en homogen grupp och att dessa därför tenderar återreplikera sig själva när en 

rekrytering genomförs vilket Sinani et al. (2009) påvisar. Detta resonemang stärker teorin 

om att när styrelsen skall välja en ny vd så väljer de en vd med liknande demografiska 

egenskaper som de befintliga styrelseledamöterna besitter. Tidigare vd är den tredje aktören 

som kan påverka vilka egenskaper som eftersöks i en ny vd (Hutzschenreuter et al. 2015). Att 

söka individer som har liknande demografiska egenskaper ligger i linje med homosocial 

reproduktion, vilket också är den teori som kommer att vara i fokus genom denna studie. 

 

Agentteorin menar att det existerar ett principal och agent förhållande mellan olika aktörer i 

bolag (Fama 1980; Fama & Jensen 1983). Denna relation hanteras via kontrakt och avtal, 

oftast med tydliga incitament och belöningar, allt för att förstärka de positiva effekterna av 

att verka för principalens mål (Fama 1980; Fama & Jensen 1983). Agentteorin utgår från att 

agenten drivs av ett egenintresse, är opportunistiska och teorin förespråkar därför kontroll 

och övervakning för att säkerställa att åtaganden efterlevs och uppfylls (Jensen & Meckling 

1976; Fama 1980; Fama & Jensen 1983). Styrelsen och dess ordförande, vilka utses av 

ägaren, skulle med sin roll och med den hierarkiska struktur som finns i bolag vara den 

övervakande parten och vd den som övervakas.  

 

Legitimitetsprincipen förklarar hur individer, aktörer och bolag agerar för att skapa 

acceptans och få legitimitet (Power 2009). Vid rekryteringen av en ny vd skulle rekryteringen 
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utifrån detta perspektiv genomföras för att motsvara allmänhetens förväntningar samt krav 

och på så vis blir mer legitim och öka bolagets acceptans hos allmänheten. Att rekrytera en 

vd med liknande demografiska egenskaper, som de påverkande aktörerna kan för bolaget 

vara en möjlighet att skapa acceptans men det kan också ge motsatt effekt. En annan 

möjlighet för bolaget att öka sin legitimitet hos allmänheten kan vara genom att rekrytera en 

vd från ett annat bolag. Bolaget skulle på så vis kunna meddela allmänheten att de söker nya 

egenskaper för att förbättra bolagets styre, vilket skulle kunna förbättra bolagets legitimitet 

ännu mer (Schwartz & Menon 1985). Om tidigare vd:n dessutom gjort ett dåligt arbete skulle 

agerandet att rekrytera en vd från ett annat bolag kunna förstärka bolagets legitimitet ännu 

mer (Schwartz & Menon 1985). 

 

Utifrån ett deduktiv perspektivet och den dominerande teorin vid rekrytering, homosocial 

reproduktion, förklarar studien aktörernas påverkan på vd-rekryteringen. Utifrån den 

homosociala reproduktions teorin skapas det homogena aktörer i bolaget till följd av att 

individer i sin strävan att öka tryggheten och förståelsen mellan varandra rekryterar andra 

individer med liknande demografiska egenskaper som en själv. Teorin är den mest utbredda 

teorin vid rekrytering och är därför den dominerande teorin i denna studie. Agentteorin och 

legitimitetsprincipen är två andra teorier kring rekrytering som används i studien som 

komplement till homosocial reproduktion och teorierna kontrolleras genom 

kontrollvariabler. 

 

2.4. Vetenskaplig utgångspunkt 

Vi har valt att använda oss av det objektiva, deduktiva synsättet i vår forskningsstudie. 

Positivismen är ett synsätt som är förknippat med det deduktiva synsättet (Bryman & Bell 

2013). Det positivistiska synsättet är att föredra när kunskap och information söks som kan 

användas för att dra slutsatser och förutsägelser på andra områden. Genom positivismens 

objektiva tillvägagångssätt kan en objektiv verklighet framställas (Jacobsen 2002). Enligt 

positivismen har teorin för avsikt att ta fram och generera hypoteser som senare testas i 

syfte att se om de förväntningar som finns har någon förankring i empirin. Som vi nämnt 

ovan är positivismen ej subjektiv utan objektiv och fokus ligger på att förklara mänskligt 

beteende (Bryman & Bell 2013). Detta stämmer väl ihop med vad vi behöver för att kunna 
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genomföra vår studie, där bakomliggande faktorer studeras för att se om dessa har någon 

påverkan på en vd-rekrytering. 

 

Hermeneutiken är ett parallellt spår till positivismen, men detta synsätt försöker förstå och 

tolka omvärlden (Bryman & Bell 2013). Hermeneutiken passar bra att använda när avsikten 

är att studera något föränderligt, diffust och komplext. Detta synsätt innehåller åsikter, 

värderingar som kan hänföras till den subjektiva, kvalitativa metoden. Det tolkande synsättet 

lägger inte vikt vid hur individer förklarar sin omgivning, utan istället försöker detta synsätt 

tolka hur individer uppfattar sin sociala omgivning, som de existerar i (Bryman & Bell 2013). 

Under detta synsätt genereras teorier, teorier som har för avsikt att tolka empirin, alltså 

motsatsen till positivismen. Vi har med vår studie för avsikt att studera mänskligt beteende 

och senare förklara det. Eftersom vi inte valt att studera detta mänskliga beteende ur ett 

tolkande perspektiv anser vi att detta parallella spår till positivismen är mindre relevant. 

 

2.5. Källkritik 

Datan som vi samlat in är handplockad från empirin och utgör primärdata. Detta innebär att 

datan är direkt överförbar och anpassningsbar till vår studie (Bryman & Bell, 2013). Att vi i 

vår studie använt oss av denna form av data är gynnsamt eftersom det leder till en renare 

och mer detaljerad data som ökar reliabiliteten och validiteten i vår studie. Ett kritiskt 

perspektiv på litteraturen är viktig för att få en större förståelse för tidigare forskning men 

även för att kunna utveckla och anpassa den till vår studie, med vårt specifika syfte (Bryman 

& Bell, 2013). 

 

För att inhämta vetenskapliga artiklar har Linnéuniversitetets sökmotor “One Search” 

använts. Fördelen med denna sökmotor är att den går att ställa in så att endast 

vetenskapliga artiklar kommer upp i sökfältet. Detta säkerställer kvaliteten på de inhämtade 

vetenskapliga artiklarna och att dessa är granskade av experter insatta i ämnet. Även 

“Google Scholar” har använts för att inhämta artiklar. Datan gällande vd-rekrytering, dess 

beroende och oberoende variabler samt kontrollvariabler är inhämtat av oss via bolags 

årsredovisningar, vilket innebär att vi har kunnat kontrollera och överblicka 

insamlingsprocessen.  
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3. Teoretisk referensram 

I vårt teoretiska kapitel kommer vi presentera studiens samtliga teorier och en bakgrund till 

teoriernas relevans. Teorierna framställs först en och en för att sedan sammanfattas. 

Argumentation för hypoteserna framställs och avsnittet avslutas med en 

hypotessammanfattning. 

 

Processen att rekrytera en vd är av stor betydelse för bolag eftersom internt är vd:n en 

”dirigent” med operativ och förvaltande funktion medan utåt, mot bolagets intressenter, är 

vd:n bolagets “ansikte”. Processen där en vd rekryteras kan beskådas ur olika teoretiska 

perspektiv där varje teori har sin ”lins” och därför sitt fokus och sin förklaring på vem den 

nye vd:n blir. Studiens utgångspunkt och vägledande perspektiv avseende vd-rekrytering är 

den homosocial reproduktion teorin som menar att lika individer väljer lika. Även 

legitimitetsprincipen har använts vilket är en teori som ämnar förklara hur individer 

rekryterar andra individer för att öka bolags acceptans och dess möjlighet till förbättrad 

tillväxt. Agentteorin vilket är den tredje teorin i denna studie används inte för att förklara 

rekryteringen utan istället används denna teori för att ge en förklaring till de interna 

relationer som finns mellan olika aktörer i bolaget. 

 

3.1. Struktur 

Strukturavsnittet inleds med en förklaring till kapitlets struktur och disposition, följt av ett 

resonemang där studiens olika teorier gällande vd-rekrytering omnämns och presenteras. 

Denna del avslutas med en sammanfattning innan avsnittet med påverkande faktorer vid en 

vd-rekrytering inleds. En förklaring och redogörelse till varför och på vilket sätt som dessa 

faktorer påverkar kommer att presenteras.  

 

Teoriavsnittet inleds med en grundlig och bakomliggande förklaring av teorierna som 

närvarar vid en vd-rekrytering. Dessa är agentteorin, homosocial reproduktions teorin och 

legitimitetsprincipen även om det, för denna studie är homosocial reproduktion som är den 

vägledande och dominerande teorin. Legitimitetsprincipen har använts för att förklara 

motsatsförhållandet till homosocial reproduktion avseende vd-rekrytering. 
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Upplägget för denna del grundar sig i de olika aktörerna i bolaget som verkar ha en 

påverkande effekt på vem den nya vd:n blir. Först kommer vi diskutera styrelsens påverkan, 

därefter ämnar vi behandla styrelseordförandens påverkan och slutligen tidigare vd:ns 

påverkan. Med hjälp av empiriska studier formuleras hypoteser som vi senare ämnar testa i 

denna studie. 

 

3.2. Agentteorin 

Agentteorin är en kontraktsteori och enligt denna teori består bolaget av kontrakt, vilka 

behandlar och reglerar förhållanden mellan olika parter i bolaget (Alchian & Demsetz 1972; 

Fama & Jensen 1983). Förespråkarna för denna teori menar att förhållandet utgörs av en 

principal, en part som bestämmer, och en annan part, agent, som genomför vad principalen 

önskar (Jensen & Meckling 1976; Fama 1980; Fama & Jensen 1983). Samma teori menar att 

vid delegering av beslut till agenten, från principalen, finns det ett inbyggt 

incitamentsproblem då parterna har olika mål och syften, det vill säga att parterna saknar 

målkongruens (Fama 1980). Teorin utgår från att individer är egocentriska, opportunistiska 

och enbart vill gynna sig själva vilket medför att olika kontroll- och övervakningsfunktioner 

måste byggas in för att bibehålla incitamenten och reglera förhållandet mellan dessa parter 

(Fama 1980). Genom kontrollerna kan en ökad målkongruens uppnås eftersom kontrollen 

ökar incitamenten hos agenten att verka för bolagets bästa och inte enbart för sitt egna 

(Fama 1980). 

 

Många bolag är stora och komplexa med en differentierad företagsstruktur (Alchian & 

Demsetz 1972). Bilden som Alchian & Demsetz (1972) beskriver kan appliceras på strukturen 

som många noterade bolag har. Styrelsen, inklusive styrelseordförande, kontrollerar och 

säkerställer (principal) för bolagets intresse att vd:n (agenten) agerar och förvaltar bolagets 

intressen på ett gynnsamt vis och inte tillgodoser sina egna intressen på bekostnad av 

bolagets (Jensen & Meckling 1976; Fama 1980; Fama & Jensen 1983). Enligt aktiebolagslagen 

(SFS 2005:551) behöver varje noterat bolag en vd som hanterar den löpande, 

verksamhetsnära förvaltningen och att det är styrelsen som väljer och utnämner vd:n. 
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3.3. Homosocial reproduktion 

Teorin lägger stor vikt vid individers demografiska förutsättningar för att förklara hur dessa 

interagerar och attraheras av varandra, samt vilka effekter detta får på rekryteringen av 

individer till bolag. Enligt samma teori tenderar individer med mer homogena demografiska 

egenskaper att favorisera varandra (McPherson et al. 2001; Davidson et al. 2006; Nielsen 

2009; Kaczmarek et al. 2012; Zhu & Chen 2015; Goergen et al. 2015). ‘’Lika väljer lika’’ är ett 

begrepp som förknippas med teorin och detta begrepp beskriver hur individer favoriserar 

andra individer med samma eller liknande demografiska egenskaper (McPherson et al. 2001; 

Davidson et al. 2006; Nielsen 2009; Kaczmarek et al. 2012; Zhu & Chen 2015). Stafsudd 

(2003) skriver att likasinnade individer tenderar att söka sig till varandra vilket stämmer 

överens med antagandet att ‘’lika väljer lika’’. Björkmo (2008) menar att förtroendet mellan 

likasinnade förbättras vilket kan vara en anledning till varför likasinnade favoriserar 

varandra. 

 

Heterogena individer, det vill säga motsatsen till homogena individer, tenderar i grupper att 

inte favorisera varandra (Pelled 1996; Pelled et al. 1999) och enligt teorin upplever 

heterogena individer svårigheter med att arbeta och respektera varandra, eftersom att de 

har olika demografiska karaktärsdrag (Pelled 1996; Pelled et al. 1999). Vid rekrytering av 

individer till ett bolag så tycks individer, enligt Schneider (1987) och Sinani et al. (2008), att 

återskapa sig själva, det vill säga, återreplikera sig. Effekterna som detta begrepp syftar på 

ligger i linje med ovan nämnda begrepp som McPherson et al. (2001), Davidson et al. (2006), 

Nielsen (2009), Kaczmarek et al. (2012) och Zhu och Chen (2015) nämner att ‘’lika individer 

väljer lika’’. Demografiska egenskaper tenderar därför att återreplikeras och återkomma hos 

nya individer när bolag rekryterar vilket ökar sannolikheten för homogenitetsrekrytering 

(Schneider 1987; Sinani et al. 2008). 

 

Tidigare forskning där den homosociala reproduktions teorin och dess grundantaganden 

använts för att förklara rekrytering av individer till bolag har framför allt fokuserat på 

styrelserummet. Vid dessa tillfällen har forskningen ämnat förklara vem som blir den nya 

styrelseledamoten vid en rekrytering (McPherson et al. 2001; Sinani et al. 2008; Kaczmarek 

et al. 2012). Vi anser att många av de åsikter och förklaringar som tagits fram kring 
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styrelserekrytering är relevanta för studien trots att mycket av forskningen är gjort med 

utgångspunkt för styrelserekrytering. 

 

Jackson, Joshi och Erhardt (2003) skriver att individers nätverk är förhållandevis homogena 

då dessa bestå av individer som har samma, alternativt liknande karaktärsdrag som övriga 

medlemmar i nätverket. Även Sinani et al. (2008) diskuterar nätverket och medlemmarnas 

homogenitet, fast i en liten ”värld”. Forskarna menar att för bolag i Skandinavien är 

individers och bolags nätverk homogena. Dessa består av individer med liknande 

karaktärsdrag och egenskaper som återfinns hos de andra medlemmarna i nätverket. 

McPherson et al. (2001) förklarar homogeniteten och dess utbreddhet med att individer i sin 

strävan att öka tryggheten, möjligheten till ökad förståelse samt försök att minska risken för 

intriger mellan varandra, hellre väljer individer som är homogena med gruppen. Även 

Canella, Jones och Withers (2015) diskuterar homogenitet, fast i fallet när bolag står inför 

valet att välja en ny vd. Forskarna menar att bolag har en tendens att välja en ny vd som har 

liknande eller samma erfarenheter från andra tidigare bolag som de som existerar och 

behövs i det rekryterande bolaget.   

 

3.4. Legitimitetsprincipen 

I förhållande till homosocial reproduktion förklarar inte legitimitetsprincipen orsaken till ett 

visst mänskligt beteende. Denna teori förklara istället hur individer, aktörer och bolag agerar 

för att generera så hög acceptans och legitimitet hos allmänheten som möjligt (Peffer & 

Salancik 1978; Lynall et al. 2003). Att agera legitimt är viktigt, då ett icke legitimt agerande 

kan leda till att bolag skadar sitt rykte och därför får en försämrad legitimitet (Lynall et al. 

2003; Power 2009). En försämrad legitimitet kan bli katastrofalt för ett bolags fortsatta 

överlevnad (Deegan 2002).  

 

Legitimitetsprincipen utvecklades under 1600 talet och består av sociala kontrakt som 

innehåller värderingar och normer om vad som uppfattas som korrekt hos allmänheten 

(Karlsson 1991; Stänilä 2012). Kontrakten behandlar och speglar samhällets förväntningar på 

bolag och i takt med att samhället förändras, ändras också kontrakten (Stänilä 2012). Enligt 

Dowling & Pfeffer (1975) är bolagens legitimitet starkt bundet till samhällets normer och inte 
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enbart till vilka lagar och regler som finns i samhället. Enligt samma författare är 

legitimiteten som bäst när bolagets och allmänhetens normer har samma betydelse och 

värde. Från allmänhetens perspektiv är legitimitet normer uppbyggda av antagande eller 

uppfattningar hur bolag skall agera och denna inbyggda subjektivitet innebär att bolag 

ständigt måste uppdatera och se över sina åtaganden mot allmänheten och se till så att 

kontrakten inte bryts (Sethi 1978; Suchman 1995). Ett bolag som inte förhåller sig till 

kontraktet riskerar av allmänheten att förlora sitt stöd och senare sin legitimitet vilket kan ge 

upphov till ett legitimitetsgap som kan skada bolagets fortsatta utveckling (Sethi, 1978).    

 

Ett bolag behöver således inte enbart kapital och förmögenheter för att utveckla sin 

verksamhet, utan i dagens samhälle har acceptans och legitimitet hos allmänheten blivit 

minst lika viktigt för att kunna göra affärer och öka bolagets tillväxt (Sinani et al. 2008; Power 

2009; Jansson 2013). För noterade bolag, vilka har en stor verksamhet och en omfattande 

interaktion med aktörer utanför bolaget, har legitimitet ansetts som extra betydelsefullt. 

Dessa bolag kan därför i större utsträckning än mindre, ej noterade bolag, försöka agera på 

ett sätt som ger upphov till ökad legitimitet hos allmänheten. Eftersom allmänhetens 

förväntningar blir mer närvarande och betydelsefull i takt med att bolag växer kan 

rekryteringen av individer till bolag utsättas för granskning och större krav på transparens 

vilket kan öka ”legitimitetsrekrytering” i bolag (Dowling & Pfeffer 1975). Vid en vd-

rekrytering är det av stor vikt att bolag tillsätter en vd som har ett bra rykte och stöd från 

allmänheten samt kan ses som en legitim vd för bolaget (Power 2009; Jansson 2013). En vd 

är ett bolags företrädare och ”ansikte utåt” vilket innebära att om en vd, som saknar 

acceptans hos allmänheten, tillsätts så påverkas bolaget också vilket skulle kunna hota 

bolagets existens (Deegan 2002). Vd:ns funktion att förvalta bolaget skulle kunna försvåras 

eftersom dess kontrakt till allmänheten inte skulle ses som legitima (Sinani et al. 2008; 

Jansson 2013). 

 

Teorin avseende legitimitet och dess antaganden om att aktörer, individer och bolag agerar 

för att upprätthålla acceptansen har andra antaganden än den homosociala reproduktions 

teorin. Enligt legitimitetsprincipen skulle bolag rekrytera individer för att det motsvarar 

allmänhetens förväntningar och förhoppningar vilket skulle kunna förklara varför 

antagandena som homosocial reproduktion har, att ‘’lika väljer lika’’, inte prioriteras. 
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Tidigare forskningen avseende vd-rekrytering presenteras av Schwartz och Menon (1985) 

som diskuterar ‘’när skall en vd hämtas inifrån, alternativt utifrån bolaget?’’. Denna fråga 

stämmer i högre utsträckning med legitimitetsprincipen jämfört med vad vår studie gör. Vi 

har valt att med hjälp av kontrollvariabler kontrollera för legitimitetsprincipens antaganden 

om att bolag rekryterar individer för legitimitetens skull. 

 

3.5. Sammanfattning 

Studien som vi producerar avser förklara vd-rekrytering och i takt med att omsättningen på 

vd:ar ökat i antal under de senare åren, har frågan “Vid en rekrytering, vem blir bolagets nya 

vd?” aktualiserats. För att besvara denna fråga behöver vi påminna oss om att bolag verkar i 

en komplex miljö med flera påverkande aktörer på vd-rekrytering. Med bakgrund i teoretisk 

och empirisk data över rekrytering av medlemmar framför allt till bolagsledning och styrelse, 

har uppfattningen avseende vilka påverkande aktörer som existerar stärkts. Dessa 

påverkande aktörer kommer att presenteras här nedan.  

 

Vd-rekryteringen är ingen sluten företeelse, utan detta är en process som påverkas av 

aktörer i bolaget eller faktorer i dess omnejd. Även vilket teoretiskt perspektiv som används 

påverkar eftersom varje teori har sina antaganden och därför sin förklaring på vd-

rekryteringen och vem som kan tänkas rekryteras. Den homosociala reproduktions teorin är 

den dominerande teorin för denna studie vilket innebär att det är utifrån denna teorin som 

vi försöker förklara bolagets vd-rekrytering och vilka demografiska egenskaper vd:n har. 

Även legitimitetsprincipen har använts för att och ge en förbättrad förklaringsdimension till 

rekryteringen och varför en specifik vd med specifika egenskaper väljs. Utifrån ett antagande 

från den homosocial reproduktions teorin så skulle den nytillsatta vd ha samma eller 

liknande demografiska egenskaper som de påverkande aktörerna, det vill säga de aktörerna 

som rekryterar vd:n (McPherson et al. 2001; Davidson et al. 2006; Nielsen 2009; Kaczmarek 

et al. 2012; Zhu & Chen 2015). Medan utifrån legitimitetsprincipen och dess antaganden så 

skulle en specifik vd rekryteras för att allmänheten förväntar sig eller önskar det (Dowling & 

Pfeffer 1975; Peffer & Salancik 1978; Sethi 1978; Suchman 1995; Power 2009; Jansson 2013). 

Ett lyckosamt samarbete mellan bolagets olika aktörer är av stor betydelse för bolagets 

fortsatta drift. Agentteorin menar att samarbete mellan aktörerna regleras med kontrakt 
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och avtal (Jensen & Meckling 1976; Fama 1980; Fama & Jensen 1983) vilket syftar till att 

förbättra samarbetet ännu mer och till viss del göra individerna mer förutsägbara. 

 

Vid en rekrytering menar homosocial reproduktions teorin att individer tenderar till att 

återskapa sig själva eftersom det ökar bland annat tryggheten och möjligheten till ett bättre 

samarbete mellan aktörer (McPherson et al. 2001; Davidson et al. 2006; Björkmo 2008; 

Sinani et al. 2008; Nielsen 2009; Kaczmarek et al. 2012; Goergen et al. 2015; Zhu & Chen 

2015). Individer med samma personlighet tenderar till att öka prestationen i en grupp menar 

Forsyth (1999). Det är en större trygghet att rekrytera en individ som har liknande 

demografiska egenskaper som en själv eftersom då ökar sannolikheten för ett bra samarbete 

eftersom lika individer förstår varandra bäst (McPherson et al. 2001; Davidson et al. 2006; 

Björkmo 2008; Sinani et al. 2008; Nielsen 2009; Kaczmarek et al. 2012; Goergen et al. 2015; 

Zhu & Chen 2015). Detta är något som också bekräftas av Forsyth (1999) som menar att 

heterogena grupper minskar möjligheten till samarbete och ökar risken för bråk och intriger 

på grund av emotionella konflikter. 

 

Att processen med att rekrytera en ny vd är komplex beror på att flera faktorer påverkar. 

Processen kan således uppfattas som otrygg och svårorienterad vilket ökar sannolikheten för 

att bolag rekryterar en individ med liknande demografiska egenskaper som de som redan 

finns i bolaget (McPherson et al. 2001; Davidson et al. 2006; Nielsen 2009; Kaczmarek et al. 

2012; Zhu & Chen 2015). Processen skall dessutom vara legitim vilket innebär att vd:n som 

rekryteras behöver ha allmänhetens bekräftelse (Power 2009; Bednar 2012; Jansson 2013). 

För noterade bolag som utgör en stor organisation kan allmänhetens åsikter och 

förväntningar tänkas vara ännu mer påtagligt jämfört med mindre, ej noterade bolag. Detta 

skulle ur ett legitimitetsperspektiv öka legitimitetsrekryteringen och möjligen bryta 

homogenitetsrekryteringen eftersom bolag vill behålla sitt goda anseende till allmänheten 

och inte bryta kontraktet vilket i så fall skulle kunna hämma bolagets fortsatta utveckling 

(Dowling & Pfeffer 1975; Sethi 1978). Noterade bolag utsätts dessutom för mer omfattande 

granskning, framför allt av media, vilket kan ha leda till en ökad del legitimitetsrekryteringen 

(Bednar 2012). Ett bolag med dålig transparens riskerar att få dålig rapportering av media 

vilket kan ha en påverkan på bolagets fortsatta utveckling (Jansson 2013). Ett bolag verkar 

inte i en sluten, isolerad värld utan ett bolag existerar i en kontext med kontakter och handel 
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med bolag i dess omvärld, således behöver bolaget legitimitet för att kunna överleva (Power 

2009; Bednar 2012; Jansson 2013). 

 

Faktorer som påverkar valet av vem den nya vd:n blir är av intern men även av extern 

karaktär, vilket framgått i texten ovan (Zajac & Westphal 1996a; Zajac & Westphal 1996b; 

Canella et al. 2015; Goergen et al. 2015; Hutzschenreuter et al. 2015). Vi har för studien valt 

att förklara hur tre interna aktörer påverkar rekryteringen av vem den nye vd:n blir och vilka 

demografiska egenskaper som prioriteras. Aktörerna som vi valt är: styrelsen, 

styrelseordföranden och tidigare vd och vi ämnar förklara hur dessa aktörers demografiska 

egenskaper: ålder, kön och nationalitet återreplikeras och påverkar den rekryterande vd:n. 

Anledningen till att vi valt dessa egenskaper är för att de är transparenta, jämförbara över 

tid och mellan individer. 

 

3.6. Påverkande individer och grupper 

3.6.1. Styrelsen 

När en vd skall väljas och rekryteras är detta en process som är viktig och avgörande för 

bolaget. Att tillsätta en individ som inte har möjlighet att tillgodose styrelsens önskemål kan 

skada bolagets utveckling och dess framtida tillväxt. Styrelsen är dessutom vd:ns chef vilket 

betyder att styrelsen delegerar ut ansvar och uppgifter, som vd:n är tänkt att genomföra 

(Fama 1980; Fama & Jensen 1983; SFS 2005:551). Styrelsen består av flera medlemmar med 

olika uppdrag och funktioner (Alchian & Demsetz 1972; Fama 1980; Sinani et al. 2008). 

Tidigare forskning har visat att styrelser vid rekrytering tillsätter nya ledamöter med liknande 

demografiska egenskaper som majoriteten av styrelseledamöterna redan besitter, vilket gör 

att många styrelser är homogena (McPherson et al. 2001; Davidson et al. 2006; Björkmo 

2008; Sinani et al. 2008; Nielsen 2009; Kaczmarek et al. 2012; Zhu & Chen 2015). Björkmo 

(2008) menar att ur styrelsens perspektiv är det att föredra om styrelsen är homogen då 

detta ökar förtroendet och tryggheten mellan styrelseledamöterna. Homosocial 

reproduktion utgår från att ju mer lika ledamöterna är desto större förtroende och trygghet 

upplever de för varandra, vilket kan påverka effektiviteten positivt eftersom styrelsen är mer 

homogen och därför snabbare kommer till viktiga och avgörande beslut (Björkmo 2008). 
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Detta kan vara förmånligt i situationer med hård konkurrens, vilket är situationen för många 

bolag på den globala marknaden. 

 

I noterade bolag har vi en företagsstruktur där vd:n tar hand om den vardagliga och löpande 

förvaltningen av bolaget (SFS 2005:551). Styrelsen är inte lika aktiv i detta arbete utan har 

som sin primära funktion att övervaka vd:ns förvaltning av bolaget (SFS 2005:551). Detta 

förhållande innebär att styrelsen delegerar ut uppdrag och ansvar åt vd:n som i sin tur utför 

dessa i linje med vad styrelsen har bestämt. I denna delegeringsprocess när beslut flyttas 

nedåt i bolaget uppkommer problem och svårigheter som berör målkongruens och 

incitament (Fama 1980; Fama & Jensen 1983). För att bolaget skall förvaltas i enlighet med 

vad styrelsen önskar och inte i enlighet med vad vd:n önskar behövs rätt incitament, vilket 

motiverar vd:n och skapar målkongruens (Fama 1980; Fama & Jensen 1983). 

 

När en ny vd skall rekryteras till ett bolag är det styrelsens ansvar och uppdrag att denna 

process genomförs på ett korrekt sätt. Att rätt individ med rätt demografiska egenskaper 

väljs är av betydelse för förvaltningen av bolaget, vilket styrelsen är medvetna om och har i 

beaktande när rekryteringen genomförs. Vid rekrytering av en ny vd, en individ som 

styrelsen kommer jobba med och vara chefer över, borde det enligt homosocial 

reproduktion bli att styrelsen vill värva en vd som har samma egenskaper och karaktärsdrag 

som styrelsens ledamöter. Individer som liknar varandra i form av demografiska egenskaper 

har också lättare för att förstå varandra och arbeta tillsammans (McPherson et al. 2001; 

Davidson et al. 2006; Björkmo 2008; Sinani et al. 2008; Nielsen 2009; Kaczmarek et al. 2012; 

Goergen et al. 2015; Zhu & Chen 2015). Med detta som utgångspunkt bör individer från 

samma generation ha lättare för att förstå varandra och därför känna en större trygghet för 

varandra jämfört med vad individer från olika generation gör, de bör också ha lättare för att 

samarbeta (Goergen et al. 2015). Vidare bör också styrelsens könsfördelning och nationella 

tillhörighet vara faktorer som påverkar valet av vem den nye vd blir och vilka egenskaper och 

karaktärsdrag som vd:n har. Samma resonemang som ovan att individer från samma 

generation upplever en större förståelse och tillit till varandra borde också kunna appliceras 

på när kön (Erhardt, Werbel & Shrader 2003) och nationalitet (Umans & Smith 2013) 

diskuteras och framförallt dess påverkan vid rekrytering av en ny vd. Individer med olika 

nationalitet och bakgrund tenderar till att se och uppfatta världen på olika sätt, vilket kan få 
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effekter på samarbetet i en grupp (Umans & Smith 2013). Vid olika kulturella bakgrunder 

finns risken att saker görs på olika sätt och att det därför skapar spänningar mellan styrelsen 

och vd:n, men också att det finns en språkförbristning, som gör att det uppstår 

kommunikationsproblem, vilket kan leda till minskat resultat och slutligen till en vd:s avgång 

(Hambrick, Davison, Snell & Snow 1998; Govindarajan & Gupta 2001; Horwitz & Horwitz 

2007). 

 

Med utgångspunkt ur antagandet att “lika väljer lika”, säger det oss att vid en 

styrelsestruktur av större homogenitet ökar chansen att den nye vd:n är en individ som 

liknar de styrelseledamöterna som rekryterar (McPherson et al. 2001; Davidson et al. 2006; 

Björkmo 2008; Sinani et al. 2008; Nielsen 2009; Kaczmarek et al. 2012; Goergen et al. 2015; 

Zhu & Chen 2015). Homogeniteten kan te sig på olika sätt och yttra sig i olika former men i 

denna studie ämnar vi fokusera på de demografiska egenskaperna som Pelled (1996) tar 

fram som de egenskaperna med högst synbarhet, nämligen ålder (Goergen et al. 2015), kön 

(Erhardt et al. 2003) och nationalitet (Hambrick et al. 1998; Govindarajan & Gupta 2001; 

Horwitz & Horwitz 2007). 

 

H1: Styrelsens medelålder har en positiv påverkan på åldern vid rekrytering av en ny vd. 

 

H2: Andelen kvinnor i styrelsen har en positiv påverkan vid rekrytering av en kvinnlig vd. 

 

H3: Andelen utländska styrelseledamöter har en positiv påverkan vid rekrytering av utländsk 

vd. 

 

3.6.2 Styrelseordförande 

I styrelsen sitter flera styrelsemedlemmar vars funktion, förutom kontroll och övervakning, 

är att bistå med kunskap och kompetens för att driva bolaget framåt, i samförstånd med 

ledningen och vd:n (Jensen & Meckling 1976; Fama 1980; Fama & Jensen 1983). 

Styrelseordförande är den medlemmen i styrelsen som besitter störst makt och inflytande 

över de andra medlemmarna i styrelsen då ordförande har sista ordet (Krause 2017). Trots 

medlemmarnas homogenitet, att individer liknar varandra i egenskaper och karaktärsdrag, 
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så menar Zajac och Westphal (1996b) att det existerar en konkurrenssituation mellan 

medlemmarna inom styrelsen. Dessa tenderar att mäta och jämföra sig med varandra i syfte 

att i slutändan få störst inflytande och makt. Den individ som får störst makt blir även den 

som övriga styrelsemedlemmar kommer att följa och respektera som ledare, med 

befogenheter att leda arbetet (Zajac & Westphal 1996a). En styrelseordförande har som 

funktion att fördela ordet, sammanfatta konkreta förslag, för att få ut det maximala av 

gruppen samt att se till så att alla vågar yttra sig (Huse, Nielsen & Hagen 2009). Detta är 

komplicerade uppgifter men av betydelse för atmosfären i styrelserummet (Huse et al. 

2009). 

 

Det pågår en debatt, eller som Zajac och Westphal (1996b) uttrycker det en tävling i 

styrelserummet, mellan de olika medlemmarna om att vara den individ som har mest att 

säga till om. Detta fenomen visar sig också vid vd-rekrytering där det pågår en debatt bland 

medlemmarna, om vilken av de potentiella kandidaterna som skall rekryteras till vd-posten. 

Styrelseordförande är den medlem som tack vare sin position som ordförande också är den 

medlem som har mest att säga till om i styrelsen (Krause 2017). Visst borde det då vara som 

så att det är ordföranden, som genom sin ställning i styrelserummet också är den individ 

som har mest att säga till om vid rekrytering av en ny vd. 

 

Mellan styrelse och ledning, men framför allt mellan styrelseordförande och vd existerar det 

ett samarbete och interaktion (Goergen et al. 2015; Koskinen & Lämsö 2016). Ett samarbete 

som förutsätter en god relation och möjligheten att kunna arbeta tillsammans för bolagets 

bästa (Koskinen & Lämsö 2016). Relationen mellan dessa parter är av betydelse för att kunna 

generera ett samarbete som möjliggör bästa möjliga styrning av bolaget (Koskinen & Lämsö 

2016). Detta då parterna behöver förstå och känna en tillit till varandra, vilket enligt Pelled 

(1996) och Pelled et al. (1999) kan uppnås om parterna har liknande karaktärsdrag och 

egenskaper som påminner om varandra och som är observerbara (ålder, kön, nationalitet). 

Att parterna är homogena kan vara en fördel då det effektiviserar och gör arbetet snabbare 

(Erhardt et al. 2003), vilket kan vara viktigt i branscher med hård och utsatt konkurrens 

(Horwitz & Horwitz 2007). Goergen et al. (2015) menar att åldersskillnaden är av betydelse 

mellan en vd och styrelseordförande då en allt för stor åldersskillnad skulle hämma 
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samarbetet och interaktionen mellan parterna, relationen underlättas således om parterna 

liknar varandra. 

 

Även styrelseordförandens och vd:ns kulturella egenskaper och bakgrund påverkar hur de 

ser, uppfattar och agerar i olika situationer. Risken finns bland annat att interaktionen 

mellan parterna inte alls fungerar då kommunikationsproblem på grund av språkförbristning 

existerar mellan parterna. Detta kan medföra och leda till att parterna inte upplever en 

förståelse för varandra och därför får svårt att samarbeta (Hambrick et al. 1998; 

Govindarajan & Gupta 2001; Horwitz & Horwitz 2007). En jämnare könsfördelning mellan 

styrelseordförande och vd:n underlättar relationen och samarbetet mellan parterna 

(Koskinen & Lämsö 2016). 

 

H4: Styrelseordförandens ålder har en positiv påverkan på åldern vid rekrytering av en ny vd. 

 

H5: En kvinnlig styrelseordförande har en positiv påverkan vid rekrytering av en kvinnlig vd. 

 

H6: En utländsk styrelseordförandes har en positiv påverkan vid rekrytering av utländsk vd. 

 

3.6.3 Tidigare vd 

Att ett bolag behöver rekrytera en ny vd kan bero på flera olika anledningar. Dels kan det 

vara att en vd avgår (Hutzschenreuter et al. 2015), dels kan det vara att vd:n får lämna sin 

post i förtid, alltså att hen får sparken eller självmant väljer att lämna i förtid till följd av 

påtryckningar (Fredrickson, Hambrick & Baumrin 1988; Puffer & Weintrop 1991; Daily & 

Dalton 1995). Oavsett anledning till varför vd:n lämnar behöver bolaget rekrytera en ny vd. 

 

En vd har som uppgift att hantera den löpande förvaltningen i bolaget (Fama 1980; Fama & 

Jensen 1983; SFS 2005:551), det vill säga, att hantera bolagets löpande och vardagliga 

rutiner. Styrelsen som endast sammanträder vid några tillfällen per år delegerar ut beslut till 

vd:n som hanterar dessa. En vd som uppfyller dessa åtaganden och som lyckas tillgodose 

styrelsen, alltså lyckas uppnå de mål som styrelsen önskar kommer med större sannolikhet 

inte behöva lämna sin position i förtid (Fredrickson et al. 1988; Puffer & Weintrop 1991; 
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Daily & Dalton 1995). Värre är det för en vd som inte lyckas att beakta styrelsens önskemål 

då detta riskerar få konsekvenser för bolaget, exempelvis genom försämrad ekonomisk vinst. 

Denna vd kommer med större sannolikhet tvingas bort från bolaget då individen är en 

”bromskloss” och således behöver bytas ut för bolagets bästa (Fredrickson et al. 1988; Puffer 

& Weintrop 1991; Daily & Dalton 1995). Vd:n är bolagets ”ansikte utåt” och sköter den 

löpande förvaltningen av bolaget, vilket vi tidigare skrivit om. Om förvaltningen misslyckas 

och bolaget försämrar sin ekonomiska ställning ökar sannolikheten för att vd:n får lämna 

(Power 2009; Bednar 2012). 

 

Hutzschenreuter et al. (2015) menar att vd:n vill säkerställa att arvet och de funktioner som 

hen har utvecklat och verkat för också går igenom till nästa vd. Även om tidigare vd:n inte 

alltid har någon direkt påverkan och kan säkerställa vem som rekryteras som efterföljande 

vd så finns det en indirekt påverkan. Detta genom att vd:ns karaktärsdrag kan påverka vilka 

karaktärsdrag som styrelsen eftersöker hos en ny vd. 

 

H7: Tidigare vd:ns ålder har en positiv påverkan på ålder vid rekrytering av en ny vd. 

 

H8: Tidigare kvinnlig vd har en positiv påverkan vid rekrytering av en ny kvinnlig vd. 

 

H9: Tidigare utländsk vd har en positiv påverkan vid rekrytering av en ny utländsk vd. 
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Val 
av vd 

Styrelsens påverkan 
H1: Styrelsens medelålder har 
en positiv påverkan på åldern 
vid rekrytering av en ny vd. 

 
H2: Andelen kvinnor i styrelsen 
har en positiv påverkan vid 
rekrytering av en kvinnlig vd. 

 
H3: Andelen utländska 
styrelsemedlemmar har en 
positiv påverkan vid rekrytering 
av utländsk vd. 

Styrelseordförandens påverkan 
H4: Styrelseordförandens ålder har en 
positiv påverkan på åldern vid rekrytering 
av en ny vd. 

 
H5: En kvinnlig styrelseordförande har en 
positiv påverkan vid rekrytering av en 
kvinnlig vd. 

 
H6: En utländsk styrelseordförandes har en 
positiv påverkan vid rekrytering av utländsk 
vd. 

Tidigare vd:s påverkan 
H7: Tidigare vd:ns ålder har en 
positiv påverkan på ålder vid 
rekrytering av en ny vd. 
 
H8: Tidigare kvinnlig vd har en 
positiv påverkan vid rekrytering 
av en ny kvinnlig vd. 
 
H9: Tidigare utländsk vd har en 
positiv påverkan vid rekrytering 
av en ny utländsk vd. 
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel beskriver vi hur undersökningen kommer att genomföras, vilken tidsperiod 

som undersöks och urvalets krav. I operationaliseringen beskrivs hur våra variabler kommer 

att mätas och användas i undersökningen. Även hur testerna kommer att genomföras 

beskrivs i detta kapitel samt en förklaring till det bortfall som finns. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring reliabilitet, validitet och etiska aspekter. 

4.1. Undersökningsmetod 

Undersökningen har för avsikt att förklara vilka interna aktörers demografiska egenskaper 

som påverkar vid rekryteringen av en ny vd. För att pröva detta kommer vi testa våra 

formulerade hypoteser mot vårt empiriska underlag. Detta innebär att vi behöver, för att 

kunna testa hypoteserna, samla in ett stort datamaterial vilket också utgör vårt underlag. 

Med anledning av detta har vi samlat in data via årsredovisningar för samtliga börsnoterade 

bolag på OMX Stockholm. Eftersom att vi kommer samla in en stor mängd data så passar en 

kvantitativ metod bäst för vår studie, detta då vi får möjlighet att undersöka och testa en 

stor mängd data (Jacobsen 2002).  

 

Det finns beskrivande (förståelse) och förklarande metoder vilka passar bra att använda vid 

olika forskningstillfällen. Den kvalitativa metoden passar bra att använda när ett 

förhållandevis litet datamaterial skall bearbetas och när det söks efter större förståelse för 

en viss händelse eller fenomen. Avsikten med arbetet är dock att förklara de påverkande 

faktorerna vid en vd-rekrytering och med utgångspunkt ur detta har vi valt att använda oss 

av kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden passar framför allt att använda då en stor 

andel data behöver inhämtas, data som är förhållandevis lätt att bearbeta och analysera. 

Med hjälp av denna metod standardiseras datamaterialet, vilket underlättar och är en 

förutsättning för att vidare kunna behandla informationen via dator och på detta vis förklara 

vilka de påverkande faktorerna är vid valet av en ny vd (Jacobsen 2002). Andra fördelar med 

den kvantitativa metoden är att ett kritiskt förhållningssätt kan upprätthållas under studiens 

gång vilket gör arbetet färglöst (Bryman & Bell 2013). Genom att ha en distans till den data 

som samlas in får vi ett större inslag av relevant, opersonlig och koncentrerad data (Bryman 

& Bell 2013). En nackdel med den kvantitativa metoden är dock att vi redan på förhand har 

valt vad som är relevant data att analysera, vilket gör att information som påträffas senare i 
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processen (och som kan vara av värde för studien) blir svår att ta hänsyn till (Jacobsen 2002). 

Även möjligheten att inte kunna närma sig utan att riskera den opersonliga distansen kan 

vara en nackdel (Jacobsen 2002; Bryman & Bell 2013). 

 

Den kvalitativa datainsamlingen, där information inhämtas på ett mer nära och inte på ett 

lika distanserat sätt, som vid kvantitativ metoden, har problem med undersökningseffekter, 

vilket innebär att själva undersökningen i sig stimulerar och ger upphov till vissa effekter 

vilket påverkar resultatet (Bryman & Bell 2013). Risken är överhängande stor att man, 

genom sitt nära förhållningssätt antingen påverkar mottagaren till ett visst beteende eller att 

den som undersöker blir subjektiv och färgad, vilket i slutändan påverkar resultatet och 

möjligheten att ge en representabel bild (Jacobsen 2002). Även möjligheten att göra om, 

replikera, försvåras eftersom det i slutändan kan bli som så att undersökaren vid 

undersökningen endast mäter och observerar ett beteende som den själv drivit fram 

(Jacobsen 2002; Bryman & Bell 2013). En positiv fördel med den kvalitativa metoden är dock 

att denna är flexibel till sin struktur vilket leder till ett väldigt nyanserat tillvägagångssätt vid 

undersökningarna. Men återigen så kan denna flexibilitet leda till svagheter i form av 

subjektivitet via en allt för nära undersökning (Jacobsen 2002; Bryman & Bell 2013). Den 

kvantitativa undersökning verkar mot detta genom sina standardiserade undersökningar 

vilket leder till objektivitet och hög replikerbarhet vilket är gynnsamt i vårt fall. I vår situation 

med ett stort datamaterial som skall studeras och där vi önskar förklara vilka de påverkande 

faktorerna är vid en vd-rekrytering samt ihop med ovan nämnda resonemang om 

objektivitet och replikerbarhet så anser vi att den kvantitativa undersökningsmetoden är att 

föredra för denna studie. 

 

4.2. Tidshorisont 

En vd i ett noterat bolag sitter i genomsnitt i mindre än sex år (Kaplan & Minton 2011). På 

senare år, efter finanskrisen har vd-rekryteringen ökat i omsättning vilket betyder att fler vd 

byten har genomförts (Bränström 2016). Tidshorisonten för denna studie sträcker sig från 

2011 till 2016. Vi har valt att inte gå längre tillbaka i tiden än till 2011, eftersom risken för 

bortfall ökar ju längre tillbaka i tiden vi går, det vill säga, att ju längre tillbaka i tiden desto 

fler vd-byten kommer vi få som bortfall på grund av ej tillgänglig årsredovisning och 
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bolagsstyrningsrapporter. Även finanskrisen 2008-2009 påverkade vårt val då vi anser att det 

är bättre att marknaden hunnit stabilisera sig innan vi påbörjar vår undersökning, annars 

riskerar vi att få missvisande resultat. 

 

4.3. Urval 

Vi har samlat in en större mängd datamaterial vilket har legat till grund och möjliggjort vår 

hypotesprövning. Datan har inhämtats från årsredovisningar för de bolag, på OMX 

Stockholm, som har haft ett eller flera vd-byten under perioden 2011 till 2016. Vi valde att 

endast fokusera på bolag som är noterade på OMX Stockholm, då dessa har årsredovisningar 

som är mer utförliga. Bolagen verkar också efter samma regler och blir ur det perspektivet 

också en väldigt homogen grupp vilket möjliggör generalisering. Årsredovisningarna för de 

noterade bolagen är också mer lättillgängliga, vilket har underlättat framtagningen av data 

och vidare möjliggjort studien med dess nuvarande inriktning. 

 

4.4. Undersökningsdesign   

Vi har för avsikt att förklara hur de påverkande aktörernas demografiska egenskaper 

påverkar vid en vd-rekrytering och för att göra detta möjligt behövs en stor mängd data 

samlas in. En tvärsnittsdesign lämpar sig väl till detta då vi med hjälp av denna design har 

möjlighet att uppfylla datamängdskravet. Tvärsnittsdesign innebär att data insamlas från 

flera olika fall, vid en bestämd tidpunkt. Datan görs sedan om genom att den kvantifieras 

vilket möjliggör tester för att förklara samband och förhållanden mellan våra påverkande 

faktorer och vd-rekryteringen (Bryman och Bell 2013). En nackdel med tvärsnittsdesign är 

dock att det inte går att säkerställa i vilken riktning som påverkan sker (Bryman & Bell 2013).  

 

Andra undersökningsdesign är longitudinell, fallstudie och experimentell design (Bryman och 

Bell 2013). Eftersom vi skall studera en stor mängd data, nämligen samtliga bolag på Large 

Cap, så passar en fallstudie mindre bra. Denna designform observerar endast ett fall och inte 

flera. Fördelen är att det går att få en djupare förståelse för en viss specifik händelse då det 

endast är ett fall som studeras (Bryman & Bell 2013). Vid teorigenerering är fallstudie en 

lämplig design att använda sig av (Jacobsen 2002), men då vi inte ämnar genomföra någon 
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teorigenerering är denna design inte aktuell för oss. Longitudinell passar bättre att använda 

om en händelse skall jämföras och undersökas över en tidsperiod (Bryman & Bell 2013). 

Genom longitudinell design skulle vi få en större inblick i vd-rekrytering och dess förändring 

över tid men eftersom detta inte är syftet med studien så är det inte intressant för oss. En 

annan alternativ designform är den experimentella som har för avsikt att studera 

beteendeskillnader mellan grupper (Bryman & Bell 2013). Exempelvis skapas det två 

grupper, en experimentgrupp som utsätts för ett experiment och en annan grupp som 

består av en kontrollgrupp vilken används till att jämföra experimentgruppens resultat med. 

Nackdelen med denna design är att det är svårt att dra några slutsatser som kan appliceras 

på andra bolag och på andra miljöer (Bryman & Bell 2013). En annan nackdel med designen 

är att det är svårt att genomföra det utan att väcka misstankar och reaktion hos 

undersökningsgruppen, vilket kan påverka slutresultatet och förmågan att generalisera det 

(Bryman & Bell 2013). Denna design är inte genomförbar med studiens inriktning.  

 

Tvärsnittsdesign ser vi därför som den mest lämpade designen då vi får en möjlighet att vid 

ett givet tillfälle inhämta en stor mängd relevant data, data som går att generalisera. Vidare 

kommer vi med hjälp av vår data att testa våra hypoteser vilka är avsedda att förklara de 

påverkande faktorerna på vd-rekrytering hos samtliga noterade bolag på OMX Stockholm. 

Värt att nämna är att datan som inhämtats från dessa bolag inte kan generaliseras för alla 

bolag i Sverige och därför inte förklarar vd-rekrytering hos de onoterade bolagen i Sverige.  

 

4.5. Operationalisering 

Operationalisering är den del i arbetet där vi går från en abstrakt, teoretisk nivå till en mer 

tydlig och konkret nivå, där datan omvandlas för att senare användas och mätas (Bryman & 

Bell 2013). Vi kommer således i detta steg att förklara hur våra variabler och bakomliggande 

faktorer, gällande vd-rekrytering, kommer att omvandlas och mätas. Vi har valt en 

kvantitativ undersökningsmetod vilket betyder att vi behöver omvandla händelser till 

mätbara uttryck, uttryck som möjliggör att vi kan undersöka och senare besvara vår 

teoretiska frågeställning. För att inte leda till missförstånd behöver varje uttryck i teorin 

omvandlas med största möjliga precision för att översättningen och omvandlingen skall bli så 

trovärdig och representabel som möjligt, denna fas är därför en kritisk del i arbetet (Bryman 
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& Bell 2013). I efterföljande kapitel har vi för avsikt att utförligt beskriva hur våra variabler är 

ämnade att omvandlas och kodas. 

 

4.5.1. Oberoende variabler 

Våra oberoende variabler är de variabler som vi misstänker ligger till grund och påverkar vd:s 

demografiska egenskaper vid en vd-rekrytering. Vi har genom vår modell beskrivit att de 

oberoende variablerna påverkar motsvarande beroende variablerna hos den rekryterade 

vd:n (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2013). 

 

Vår teoretiska modell som vi tagit fram vilar på litteratur och tidigare empirisk forskning, 

vilket ligger till grund för våra hypoteser, samt hur de oberoende variablerna påverkar det 

beroende variablerna. Homosocial reproduktion och legitimitetsprincipen har bidragit med 

olika perspektiv på vd-rekrytering och därför hjälpt oss när våra hypoteser ämnat 

formuleras. Kodningen och omvandlingen från teori till empirisk mätbara faktorer kommer 

att presenteras i rubrikerna nedan.  

 

4.5.1.1. Ålder 

För att kunna studera den rekryterade vd:ns ålder har vi valt att använda oss av generation 

som en variabel. Genom att använda generation kan vi testa om den nya vd:n är i samma 

generation som bolagets tidigare vd, styrelse och styrelseordförande. Om så är fallet, skulle 

risken för intriger minska och samarbetet mellan parterna utvecklas och bli mer effektivt 

(Goergen et al. 2015). 

 

Informationen om individernas ålder har handplockats från bolags årsredovisningar. För att 

få fram en individs ålder har födelseår studerats och använts. När denna information inte 

funnits tillgänglig via årsredovisningarna har vi valt att istället ta årsredovisningens 

utgivningsår, minus individens ålder som angivits i årsredovisningen. När födelseåret 

hämtats in har det omkodats till generation för att på så vis få tillgång till variabeln som gör 

det möjligt för oss jämföra och analysera ålder. 

 

Styrelsen 
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Vi har kodat styrelsens ålder genom att använda oss av vilket år ledamöterna är födda och 

vilken generation de tillhör. Att definiera en generation med år är svårt till följd av att där 

inte finns någon precis linje för en övergång mellan generationerna (Zemke, Raines & 

Filipczak 1999). Detta leder till att litteraturen kring vilka årtal som ingår i vilken generation 

är oense och vi har således valt att göra definitioner av generationerna i enlighet med hur 

Dries, Pepermans och De Kerpel (2008), Cogin (2012) och Ho, Rowland-Semour, Frankel, Li & 

Mao (2014) definierar Silent Generation, hur Davis, Pawlowski och Houston (2006) och 

Jorgensen (2013) definierar Baby Boomers och hur Tulgan och Martin (2001) och Jorgensen 

(2013) definierar Generation X samt hur Cogin (2012) definierar Generation Y. Om en 

ledamot är född mellan 1925 och 1945 tillhör individen Silent Generation (Dries et al. 2008; 

Cogin 2012; Ho et al. 2014). Är ledamoten istället född mellan 1946 och 1962 tillhör 

individen Baby Boomers (Davis et al. 2006; Jorgensen 2003). Den tredje generation är 

Generation X som innefattar individer födda mellan 1963 och 1978 (Tulgan & Martin 2001; 

Jorgensen 2003). Generation Y innefattar personer födda mellan 1979 och 1994 (Cogin 

2012). De olika generationerna vi har använt oss av är kodade enligt följande: 

 

1 - Silent Generation 

2 - Baby Boomers  

3 - Generation X  

4 - Generation Y 

 

En medelålder för samtliga styrelseledamöter (exklusive styrelseordförande) har räknats 

fram genom att addera födelseår för ledamöterna och dividera summan med antalet 

styrelseledamöter. Medelåldern har vi också omkodat till generation och anledningen till att 

endast två generationer används vid kodning är till följd av att samtliga observationer 

hamnade inom dessa två generationer. Kodningen har följande utseende: 

 

0 - Generation X 

1 - Baby Boomers 

 

Styrelseordföranden och tidigare vd 

Vi har kodat styrelseordförande på samma sätt som vi har kodat styrelseledamöterna: 
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1 - Silent Generation 

2 - Baby Boomers 

3 - Generation X 

 

Tre generationer har använts till följd av att samtliga observationer är inom dessa tre 

generationerna. 

 

Tidigare vd har kodats på samma sätt som vi har kodat medelåldern på styrelsen och även 

här var samtliga observationer inom två generationer: 

 

0 - Generation X 

1 - Baby Boomers 

 

4.5.1.2. Kön 

Med utgångspunkt i homosocial reproduktion och dess teori att “lika individer väljer lika” 

(McPherson et al. 2001; Davidson et al. 2006; Björkmo 2008; Sinani et al. 2008; Nielsen 

2009; Kaczmarek et al. 2012; Goergen et al. 2015; Zhu & Chen 2015) har vi valt att studera 

om de olika aktörernas genus har någon påverkan på en rekryterad vd:s genus. Om så är 

fallet skulle det kunna förklara den rekryterade vd:ns genus. Om exempelvis andel kvinnor i 

styrelsen tillsammans med en kvinnlig styrelseordförande eller tidigare kvinnlig vd har någon 

påverkan på om den nya vd:n blir en kvinna. Eller kanske vanligare att en mansdominerad 

styrelse väljer att anställa ännu en man som vd. 

 

Informationen om styrelseordförandens, styrelsemedlemmarnas och tidigare vd:ns genus 

ämnar vi inhämta från bolagets bolagsstyrningsrapport i årsredovisningarna. Eftersom det i 

årsredovisningarna oftast inte är utskrivet vilket genus som respektive aktör tillhör så har vi, 

för att få en bättre uppfattning om aktörernas genus, tittat på deras namn, bild och 

information om individen. Detta då det i årsredovisningarna oftast inte skrivs ut vilket kön 

individerna tillhör. 

 

Styrelsen 
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Vi har valt att mäta könsfördelningen i styrelsen genom att titta på hur stor andel kvinnor 

respektive män som sitter i styrelsen i varje bolag. Likt Umans och Smith (2013) kommer vi 

att använda oss av andel, men till skillnad från Umans och Smith (2013) kommer vår kodning 

att grunda sig i andel kvinnor. Därav blir kodningen följande för varje styrelseledamot: 

 

0 - Man 

1 - Kvinna 

 

Andelen kvinnor i styrelsen (exklusive ordförande) kommer således ligga på ett värde mellan 

0 och 1, där 1 symboliserar en styrelse bestående av enbart kvinnor och 0 av enbart män. 

 

Styrelseordförande och tidigare vd 

Vi använder oss av samma princip som vid kodning av styrelsen när vi kodar 

styrelseordförande och tidigare vd: 

 

0 - Man 

1 - Kvinna 

 

4.5.1.3. Nationalitet 

Nationalitet och etnicitet har inte samma betydelse då etnicitet visar enbart vart individen 

har sin härkomst. För att underlätta arbetsgången i denna studie kommer vi istället för 

etnicitet att fokusera på begreppet nationalitet, vilket är lättare att få fram information om 

och underlättar processen att jämföra mellan individer. Information om individernas 

nationalitet kommer att inhämtas från årsredovisningar samt genom böckerna “Styrelser och 

revisorer i Sveriges börsföretag” skrivna av Fridstedt, Larsson och Sundqvist (2011; 2012; 

2013; 2014). Om information saknats efter det kommer vi, likt Collin, Smith, Umans, Broberg 

och Tagesson (2013) samt Umans och Smith (2013), att basera individers nationalitet på 

namn, fotografier och beskrivningar hittade i årsredovisningar och via information åtkomlig 

via internet. 

 

Styrelsen 
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Vid kodning av styrelseledamöternas nationalitet har vi endast tittat på svensk eller 

utländsk. Kodningen ser ut på följande sätt: 

 

0 - Svensk 

1 - Utländsk 

 

För att kunna använda styrelsens nationalitet i tester har vi räknat fram andelen utländska 

ledamöter (exklusive ordförande). Denna variabel kommer att ha ett värde mellan 0 och 1, 

där 1 innebär att samtliga ledamöter är utländska och 0 att samtliga är svenska. 

 

Styrelseordföranden och tidigare vd 

Vi har använt oss av samma princip, när vi har kodat styrelseordförande och tidigare vd, som 

vi gjorde när vi kodade styrelsen: 

 

0 - Svensk 

1 - Utländsk 

 

4.5.2. Beroende variabler 

Vi ämnar inhämta data om vd-rekrytering från svenska börsnoterade bolag och undersöka 

datan. De oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln (Jacobson 2002; Bryman 

& Bell 2013). Vår beroende variabel är valet av ny vd. 

 

När en ny vd rekryteras är vd:ns egenskaper värda att undersöka för att se om det går att 

påvisa ett samband mellan någon av de oberoende variablerna och vår beroende variabel. 

 

4.5.2.1. Rekryterad vd 

Rekryterad vd har kodats på samma sätt som de oberoende variablerna. 

 

Ålder 

Rekryterad vd:s ålder har kodats på samma sätt som medelålder i styrelsen och tidigare vd: 
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0 - Generation X 

1 - Baby Boomers 

 

Vi har kodat ålder genom att ta födelseåret mot vilken generation det motsvarar. 

 

Kön 

Vi har kodat rekryterad vd:s könstillhörighet på samma sätt som vi gjorde med de oberoende 

variablerna för kön: 

 

0 - Man 

1 - Kvinna 

 

Nationalitet 

Rekryterad vd:s nationalitet har kodats på samma sätt som de oberoende variablerna för 

nationalitet: 

 

0 - Svensk 

1 - Utländsk 

 

4.5.3. Kontrollvariabler 

4.5.3.1. År 

År är beräknat utifrån vilket år som bolaget rekryterade en ny vd. Variabeln används för att 

se om det finns skillnader mellan de olika åren. 

 

4.5.3.2. Bransch 

Att kontrollera för bransch är i linje med Umans och Smith (2013) detta då vd-marknaden 

kan se olika ut mellan bolag som befinner sig i olika branscher. Data över vilken bransch 

bolagen tillhör har inhämtats från Holdings. Den är nedkategoriserad från 13 olika branscher 

till tre, vilket har gjorts då antalet observationer var utspridda och i vissa fall för få för att 

tillåta en undersökning. Bransch har således kodats enligt följande: 
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1 - Service 

2 - Tillverkande 

3 - Övrigt 

 

4.5.3.3. Storlek 

För att kontrollera om bolags storlek påverkar vid rekrytering av ny vd har vi tagit fram tre 

olika mått, antal anställda, omsättning och totala tillgångar. Måtten har logaritmerats för att 

eliminera påverkan från extremvärden och att logaritmera variablerna är i linje med hur 

Collin et al. (2013) gör. Att kontrollera för storlek och dess påverkan, är i linje med Collin et 

al. (2013) och används eftersom det finns en antydan att större bolag har en större marknad 

av vd:ar att välja mellan vid rekrytering. 

 

4.5.3.3.1. Antal anställda 

Antal anställda har tagits fram från årsredovisningarna för respektive bolag. Siffran har 

logaritmerats för att förbättra dess kvalitet i undersökningen. Att logaritmera en variabel 

innebär att vi minskar påverkan från värden som ligger långt ifrån medel, vi minskar således 

påverkan från extremvärden. Detta ger oss en bättre validitet, att måttet mäter det som det 

avser mäta, när variabeln testas. Att kontrollera storlek genom antalet anställda är i linje 

med hur Gong (2006) och Krause (2017) mäter storlek. 

 

4.5.3.3.2. Omsättning 

Bolagens omsättning har tagits fram från bolagens årsredovisningar. Siffran har i sin helhet 

skrivits in och vid fall där valutan inte varit i svenska kronor har den med hjälp av historiska 

valutakurser räknats om till svenska kronor. Den har sedan logaritmerats för att förbättra 

dess kvalitet i undersökningen. Att logaritmera en variabel innebär att vi minskar påverkan 

från värden som ligger långt ifrån medel, vi minskar således påverkan från extremvärden. 

Detta ger oss en bättre validitet, att måttet mäter det som det avser mäta, när variabeln 

testas. Att kontrollera storlek genom bolagets omsättning är i linje med hur Nielsen (2009) 

och Collins et al. (2013) mäter storlek. 
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4.5.3.3.3. Totala tillgångar 

De totala tillgångarna för bolagen är hämtade från deras årsredovisningar. Siffran har i sin 

helhet först skrivits in och vid fall där valutan inte varit i svenska kronor har den med hjälp av 

historiska valutakurser räknats om till svenska kronor. Därefter har den logaritmerats för att 

förbättra dess kvalitet i undersökningen. Att logaritmera en variabel innebär att vi minskar 

påverkan från värden som ligger långt ifrån medel, vi minskar således påverkan från 

extremvärden. Detta ger oss en bättre validitet, att måttet mäter det som det avser mäta, 

när variabeln testas. 

 

4.5.3.4. Prestation 

Två mått på prestation har tagits fram, ROA och ROE. Dessa mått mäter bolagets prestation 

och används som kontrollvariabler i linje med Umans och Smith (2013) för att se om ett 

högpresterande bolag har en annan vd-marknad än ett lågpresterande bolag. Antaganden 

om att högpresterande bolag attraherar utländska vd:ar finns. 

 

4.5.3.4.1. ROA 

“Return on assets” innebär räntabilitet på totalt kapital och är framräknat genom att ta 

rörelseresultatet adderat med finansiella intäkter dividerat med totalt kapital. Siffrorna är 

hämtade från bolagens årsredovisningar och vid fall där valutan inte varit i svenska kronor 

har den med hjälp av historiska valutakurser räknats om till svenska kronor. Att kontrollera 

för bolagets prestation genom att använda ROA ligger i linje med hur Hutzschenreuter et al. 

(2015) mäter bolagets prestation. 

 

4.5.3.4.2. ROE 

“Return on equity” innebär räntabilitet på eget kapital och är framräknat genom att ta årets 

resultat dividerat med eget kapital. Siffrorna är hämtade från bolagens årsredovisningar och 

vid fall där valutan inte varit i svenska kronor har den med hjälp av historiska valutakurser 

räknats om till svenska kronor. Att kontrollera för bolagets prestation genom att använda 

ROE ligger i linje med hur Collin et al. (2013) samt Umans och Smith (2013) mäter bolagets 

prestation. 
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4.5.3.5. CEO compensation 

Ersättningen till vd är hämtade från bolagens årsredovisningar. Siffran har i sin helhet först 

skrivits in och vid fall där valutan inte varit i svenska kronor har den med hjälp av historiska 

valutakurser räknats om till svenska kronor. Siffran har logaritmerats för att förbättra dess 

kvalitet i undersökningen. Att logaritmera en variabel innebär att vi minskar påverkan från 

värden som ligger långt ifrån medel, vi minskar således påverkan från extremvärden. Detta 

ger oss en bättre validitet, att måttet mäter det som det avser mäta, när variabeln testas. Att 

kontrollera för vd-ersättning är i linje med Collin et al. (2013) samt Zhu och Chen (2015). 

Anledningen till att den används är för att den tillåter oss att kontrollera för antagandet om 

att ju högre ersättning till en vd desto större är sannolikheten att bolaget lockar till sig och 

rekryterar en utländsk vd. 

 

4.5.3.6. Skuldsättningsgraden 

Skuldsättningsgraden är framräknad genom att ta totala skulder dividerat med eget kapital. 

Siffrorna är hämtade från bolagens årsredovisningar och vid fall där valutan inte varit i 

svenska kronor har den med hjälp av historiska valutakurser räknats om till svenska kronor. 

Att kontrollera för skuldsättningsgraden är i linje med Collin et al. (2013), detta då ett bolag 

med lägre skuldsättningsgrad eventuellt har en större vd-marknad att rekrytera från. 

 

4.5.3.7. Ownership concentration 

Ägarkoncentrationen är hämtad från Holdings. De tre största ägarnas röstandelar har 

summerats för att får fram den procentsats som utgör underlaget till denna variabel. Detta 

har gjorts för att få en bild av hur mycket röster som innehas av de tre största ägarna. Att 

kontrollera för ägarkoncentration är i linje med Collin et al. (2013) och görs för att 

kontrollera för ägarnas möjlighet till inblandning i bolaget. 

 

4.5.3.8. Utbildning 

Utbildning används som kontrollvariabel för att kontrollera för om legitimitetsprincipen har 

en påverkan på varför eller varför inte en vd inte är lik aktörerna i bolaget. Att använda 
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utbildning som en kontrollvariabel ligger i linje med vad Datta och Guthrie (1994) samt 

Hutzschenreuter et al. (2015) anser om variabeln. Tre mått över vad vd:n har studerat har 

tagits fram, Ekonomistudier, Bachelor och MBA. Genom att kontrollera för utbildning och 

legitimitet minskar risken för att få en felaktig signifikans i någon variabel. 

 

4.5.3.8.1. Ekonomistudier 

Informationen till denna variabel är hämtad från bolagens årsredovisningar, hemsidor samt 

via Linkedin. Det som denna variabel mäter är om den rekryterade vd:n har studier i 

ekonomi från högskola eller inte. Genom att kontrollera för utbildning kontrollerar vi också 

för om det finns påverkan från legitimitetsprincipen. Den har kodats enligt följande: 

 

0 - Nej 

1 - Ja 

 

4.5.3.8.2. Bachelor 

Informationen till denna variabel är hämtad från bolagens årsredovisningar, hemsidor samt 

via Linkedin. Variabeln mäter om den rekryterade vd:n har minst en kandidatutbildning, så 

vida vd:n inte innehar en MBA (Master in Business Administration). Genom att kontrollera 

för utbildning kontrollerar vi också för om det finns påverkan från legitimitetsprincipen. Den 

har kodats enligt följande: 

 

0 - Nej 

1 - Ja 

 

4.5.3.8.3. MBA 

Informationen till denna variabel är hämtad från bolagens årsredovisningar, hemsidor samt 

via Linkedin. Variabeln mäter om den rekryterade vd:n har en MBA (Master in Business 

Administration) eller inte. Genom att kontrollera för utbildning kontrollerar vi också för om 

det finns påverkan från legitimitetsprincipen. Den har kodats enligt följande: 
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0 - Nej 

1 - Ja 

 

4.5.3.9. Varifrån vd? 

Variabeln är uträknad utifrån om vd:n har tidigare erfarenhet från bolaget eller inte. 

Informationen är hämtad från bolagens årsredovisningar, hemsidor samt via Linkedin. Till 

följd av att det gjorts en del studier kring varifrån vd:n rekryteras (ex Schwartz & Menon 

1985; Chaganti & Sambharya 1987; Friedman & Singh 1989; Datta & Guthrie 1994; Ishak et 

al. 2012; Georgakakis & Ruigrok 2017) väljer vi att kontrollera så att det inte påverkar vårt 

resultat. Genom att kontrollera för erfarenhet kontrollerar vi också för om det finns 

påverkan från legitimitetsprincipen. Den har kodats enligt följande: 

 

0 - Inifrån 

1 - Utifrån 

 

4.6. Bortfall 

Studien är uppbyggd på empirisk primärdata där vi via bolagens årsredovisningar 

handplockade nödvändig data. Vi har även kompletterat datan från årsredovisningarna med 

arkivdata från Holdings samt genom böckerna “Styrelser och revisorer i Sveriges börsföretag” 

skrivna av Fridstedt et al. (2011; 2012; 2013; 2014) och om information saknats har därefter 

internet och Linkedin använts. Holdings har använts för att finna vilken bransch som de 

aktuella bolagen verkar i. Detta har gjorts för att erhålla ett stort urval (Bryman & Bell 2013) 

vilket gör det möjligt för oss att generalisera och dra slutsatser för hela populationen på 

stockholmsbörsen (Saunders, Lewis & Thornhill 2012). I fall där vi haft otydlig information 

och varit osäkra på hur vi skall koda dessa har vi haft en gemensam strategi och diskuterat 

fallet mer ingående. Detta för att datan skall bli mer trovärdig, tydlig och sann men även för 

att bortfallet skall bli så litet som möjligt. 

 

Första steget i insamlingen av data var att identifiera samtliga bolag på Nasdaq OMX 

Stockholm. Vidare inhämtades data gällande beroende och oberoende variabler via bolagens 

årsredovisningar samt böckerna “Styrelser och revisorer i Sveriges börsföretag” skrivna av 
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Fridstedt et al. (2011; 2012; 2013; 2014). I de enstaka fall där vi inte lyckats finna 

individernas nationalitet har vi behövt gå vidare och söka upp dessa via Google. Hur vi gått 

tillväga vid insamling och kodning av data återfinns i 4.5. operationaliseringen. Samtliga 

bolag som ingått i undersökningen är 309 stycken, där vi noterat 184 vd-byten under 

perioden. Av dessa 184 stycken bolag så har vi noterat 69 bortfall till följd av att 

årsredovisningar inte varit tillgängliga eller tillräckligt utförliga, som följd av att bolagen inte 

varit noterade när vd-rekryteringen skedde eller att årsredovisningen för 2016 inte 

utkommit än. Till följd av att information om kontrollvariabler inte varit tillgängliga i alla 

bolag har ytterligare 11 bortfall noterats, ett totalt bortfall av 80 bolag. 

 

Bortfall betyder att vi gått miste om information vid inhämtningen av data. Detta kan bero 

på att informationen av olika anledningar inte är tillgänglig, att det inte går att utläsa 

informationen om enskilda variabler (Bryman & Bell 2013). Nackdelen med ett stort bortfall 

är att trovärdigheten i studien kan ifrågasättas (Bryman & Bell 2013). I vår studie använder vi 

oss av information som till viss del är praxis för bolag att ha i sina årsredovisningar vilket 

minskar sannolikheten för bortfall. Bortfall blir de bolag där informationen inte har kunnat 

inhämtas på grund av att årsredovisningarna inte varit tillgängliga eller tillräckligt utförliga. 

Anledningen till detta har i majoriteten av fallen berott på att bolagen inte varit noterade för 

det året som vd-bytet ägt rum eller att årsredovisningen inte utkommit, vilket varit fallet för 

2016. 

 

4.7. Dataanalys 

Datan som genererats från undersökningen kommer att testas och granskas i 

analysprogramet SPSS. Fördelen med detta program är att modellen som studien vilar på, på 

detta vis kan analyseras och testas. För att testa vår data har en signifikansnivå på 10 % valts. 

Detta leder till att en förklaringsgrad på 90 %, vilket ökar tillförlitligheten i studien (Bryman & 

Bell 2013). I inledningen av analysprocessen genomfördes en korrelationsanalys, vilken 

säkerställer och bidrar till att måtten inte påverkar, korrelerar med varandra, vilket är 

positivt för dataanalysen och dess tillförlitlighet, samt ger oss en indikation på var vi kan 

finna signifikans. 
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4.8. Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på studiens trovärdighet och säkerhet. I grunden handlar reliabilitet 

om att via trovärdiga och väl anpassade mått och mätningar, säkerställa pålitligheten hos en 

undersökning. Ju bättre mått och mätningar, som används under undersökningen, desto 

bättre blir reliabiliteten och trovärdigheten för arbetet, det vill säga, möjligheten att en 

annan forskare, vid en annan studie kan upprepa och komma fram till samma resultat 

(Bryman & Bell 2013). Måtten som används behöver vara väl anpassade och pålitliga för att 

reliabiliteten skall uppnås i studien (Bryman & Bell 2013). 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) skall måtten också vara stabila över tid för att inte hämma 

pålitligheten och trovärdigheten i studien. Ju större stabilitet desto högre reliabilitet, 

möjlighet att återskapa och göra om testet, samt komma fram till samma resultat. Vi har för 

vår studie inhämtat data via årsredovisningar vilket ur ett reliabilitets perspektiv är 

gynnsamt eftersom informationen i årsredovisningar inte förändrats över tid till följd av att 

datan vi inhämtat regleras av regler och lagar, som varit konstanta under samtliga år som 

innefattas av studien. Detta medföra att reliabilitet för studien därför är hög (Bryman & Bell 

2013). 

 

I linje med vår kvantitativa undersökning så samlar vi in, bearbetar och omvandlar data till 

olika mått, numeriska värden som förklarar fenomenen som vi har för avsikt att testa (Patel 

& Davidson 2011). Hur väl omformateringen utförs samt hur noggrant måtten tas fram blir 

avgörande för reliabiliteten. Vi har noga beaktat reliabiliteten i studien genom att vi 

tillsammans tydliggjort vad som skall samlas in och hur. Detta så att när datan samlats in har 

det gjorts på samma sätt oavsett plats och person som har inhämtat den (Bryman & Bell 

2013). Vi har även granskat varandra för att se till så att inga felaktiga inmatningar sker i 

datan (Bryman & Bell 2013). I arbetet att tydliggöra och öka reliabiliteten har vi i 

operationaliseringen beskrivit hur vi kodar variablerna samt hur de mäts. 

 

4.9. Validitet 

För att få en hög validitet är det viktigt att måtten som tagits fram verkligen mäter vad de är 

avsedda att mäta (Saunders et al. 2009; Bryman & Bell 2013). För att erhålla en hög validitet 
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är det nödvändigt att säkerställas att den data som samlas in också är sann, det vill säga giltig 

(Bryman & Bell 2013). Eftersom vi samlat in data via årsredovisningar, som är officiella och 

allmänna, upplever vi, att vi har uppnått en hög sanningshalt, giltighet och därför också en 

hög validitet. Att sanningshalten är hög är viktigt för att inte riskera den vetenskapliga 

trovärdigheten i studien (Bryman & Bell 2013). Ett sätt att kontrollera och försäkra sig mot 

detta är att studera innehållsvaliditeten vilket är nära kopplat till den teoretiska 

referensramen. Detta menas med att studera och samla in ord och begrepp som fyller ut den 

teoretiska referensramen. Begreppen som vi identifierat omvandlas senare och blir variabler 

(Patel & Davidson 2011). En bra referensram betyder en god innehållsvaliditet vilket leder till 

att vi fått en god täckning över området som skall studeras. En fara när det kommer till 

validitet är om det inträffar en avvikande händelse under perioden som studeras. Detta kan 

leda till att vi får ett missvisande resultat på grund av vilseledande effekter på den beroende 

variabeln i studien (Saunders et al. 2009). Studien behandlar vd-rekrytering i noterade bolag 

under perioden 2011- 2016. Finanskrisen som utbröt 2008 och varade till 2009, möjligen en 

bit in i 2010, skall ses som en onormal och avvikande händelse (SCB, 2016). Genom att inte 

ta med denna händelse i vår studie förstärks validiteten. 

 

Generalisering alternativt extern validitet syftar på undersökningens resultat och dess 

möjligheter till att generaliseras. Möjligheten att kunna generalisera ett resultat är i 

forskningssammanhang ett vanligt och återkommande problem där frågan handlar om hur 

applicerbart resultatet är på andra forskningsmiljöer. Möjligheten att generalisera resultatet 

försvåras vid fallstudier eller studier genomförda med ett stickprov. Eftersom att vi har 

genomfört en totalundersökning där vi studerat samtliga bolag på Nasdaq OMX Stockholm, 

mellan åren 2011-2016, så består underlaget av ett stort antal bolag och observationer 

(Pallant 2013) vilket är gynnsamt ur ett generaliseringsperspektiv (Bryman & Bell 2013). 

 

4.10. Etiska aspekter 

Att samla in data som senare ligger till underlag för den empiriska undersökningen är en 

process som är förknippat med olika etiska frågeställningar. Information som vi erhåller om 

individer behöver ur ett etiskt perspektiv döljas för att undvika att dessa tar illa upp eller 

upplever att deras integritet blivit skadad eller hotad. Informationen kommer därför att 
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behandlas konfidentiellt vilket betyder att när resultatet presenteras så får det inte vara 

möjligt att kunna identifiera enskilda individer. Vår undersökning har däremot gjorts på en 

större grupp av individer och bolag vilket ur detta perspektiv är bra då det försvårar 

möjligheten att urskilja och identifiera enskilda individer (Patel & Davidson 2011). 

 

De etiska frågorna vid datainsamling är av generell karaktär men även av specifik sådan. 

Sammantaget så gäller det för oss att oavsett insamlingsmetod beakta dessa frågor som vi 

kan tänkas ställas inför under vägens gång. En generell etisk princip är relaterad till 

upprätthållande av forskarens objektivitet. Översatt i praktiken så har vi när vi insamlat data 

noterat och jobbat efter detta krav. Vi har nämligen använt oss av data som bolagen själva 

publicerat via sina årsredovisningar vilket har ökat vår riktighet, trovärdighet och 

sanningshalten i datan. Utan objektivt insamlade data försämras forskarens förmåga att 

analysera och rapportera undersökningen (Bryman & Bell 2013). 
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5. Empiriskt resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av vårt empiriska material och de statistiska tester som 

genomförts. Kommentarer till testerna presenteras också i kapitlet. 

5.1. Beskrivande statistik 

Beskrivande statistik kommer att användas för att ge en förklaring till variablernas fördelning 

och spridning. Insamlingen av data från de noterade bolagen och där vi erhållit information 

om bolag samtliga aktörer, som är kopplade till vd-rekrytering, resulterade i 104 stycken vd-

rekryteringar. I inledningen av studien noterade vi 184 stycken vd-byten men till följd av 

ofullständig och oåtkomlig information i årsredovisningar blev 115 stycken byten vårt urval. 

Ytterligare 11 stycken byten har därefter dragits ifrån i regressionsanalyserna till följd av 

avsaknad av värde på en eller flera variabler. Uppdelningen över år åskådliggörs i tabell 5.1. 

 

 

 

I tabellen kan vi utläsa att flest vd-byten skedde under 2015 med hela 28 stycken byten, 

vilket innebär 24,3 procent av det totala antalet registrerade byten. Vidare är 2013 det år 

som är näst högst representerat i tabellen med en frekvens på 22 byten, vilket motsvarar 

19,1 procent av det totala antalet. Minst byten har vi 2011 med endast nio stycken byten. 

Att denna siffra är låg kan bero på att bortfallet, till följd av åtkomst till årsredovisningar, var 

större under detta år jämfört med de andra åren. 

 

5.1.1. Beroende variabler 

Studien har fokuserat på vd-rekrytering i noterade bolag. I de fall där ett vd-byte ägt rum har 

vi önskat studera vilka demografiska egenskaper den nye vd:n innehar. I tabell 5.2 

Tabell 5.1

Variabel (n=115) Antal Procent

År för byte 2011 9 7,8

2012 19 16,5

2013 22 19,1

2014 19 16,5

2015 28 24,3

2016 18 15,7
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åskådliggörs hur många av respektive generation, genus och nationalitet som är 

representerade i de 115 byten, under perioden 2011 till 2016, som studien behandlar. 

 

 

 

I tabellen går att utläsa att utav de vd:arna som rekryterades utgörs 68,7 procent av 

personer som tillhör generation X, 31,3 procent av Baby Boomers, 91,3 procent av män och 

87 procent av svenskar. 

 

5.1.2. Oberoende variabler 

I tabell 5.3 och 5.4 åskådliggörs samtliga oberoende variabler som har tagits fram i studien. 

Styrelsens ålder har tagits fram i sju olika variabler och samtliga går att utläsa ur tabell 5.3 

och 5.4. Anledningen till att sju olika variabler tagits fram var för att öka nyanseringen och på 

så vis möjligheten till en förbättrad regressionsmodell, i form av att endast den bästa 

variabeln har använts, vilket synliggörs i tabell 5.8. 

 

 

 

Tabell 5.2

Variabel (n=115) Antal Procent

Ny vd ålder Generation X 79 68,7

Baby Boomers 36 31,3

Ny vd kön Man 105 91,3

Kvinna 10 8,7

Ny vd nationalitet Svensk 100 87

Utländsk 15 13

Tabell 5.3

Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse

Medelålder styrelse siffror 44,2 68 58,74 4,57

Antal Silent Generation 0 3 0,4 0,66

Antal Baby Boomers 0 10 3,54 1,95

Antal Generation X 0 5 1,58 1,28

Antal Generation Y 0 3 0,11 0,44

Andel Baby Boomers 0 1 0,61 0,25

Andel kvinnor 0 1 0,29 0,18

Andel utländska 0 1 0,15 0,25

Notera: n=115
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I tabellen kan vi utläsa att det finns i genomsnitt fler Baby Boomers i styrelsen än vad det 

finns ledamöter från någon annan generation. Vidare kan vi se att ledamöterna utgörs i 

genomsnitt av 29 procent av kvinnor och 15 procent av individer från utlandet. 

 

 

 

I tabellen kan vi se att Baby Boomers är den generation som har högst representation hos 

samtliga tre oberoende aktörer med hela 86,1 procent i styrelserna, 67 procent av 

styrelseordföranden och 64,3 procent av tidigare vd:ar. Även män har högre representation 

än kvinnor precis som svenskar har högre än utländska personer. 

 

5.1.3. Kontrollvariabler 

I tabell 5.5 går det att utläsa fakta om de kontrollvariabler som kontrollerar för 

legitimitetsaspekten, bransch, utbildning och varifrån vd:n har valts. 

Tabell 5.4

Variabel (n=115) Antal Procent

Medelålder styrelse Generation X 16 13,9

Baby Boomers 99 86,1

Ålder ordförande Silent Generation 16 13,9

Baby Boomers 77 67

Generation X 22 19,1

Kön ordförande Man 105 91,3

Kvinna 10 8,7

Nationalitet ordförande Svensk 106 92,2

Utländsk 9 7,8

Ålder tidigare vd Generation X 41 35,7

Baby Boomers 74 64,3

Kön tidigare vd Man 109 94,8

Kvinna 6 5,2

Nationalitet tidigare vd Svensk 99 86,1

Utländsk 16 13,9
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I tabellen går det att utläsa att branscherna är jämnt fördelade mellan servicebolag, 

tillverkande bolag och övriga bolag. Vidare går det att se att 68,4 procent av de rekryterade 

vd:arna har en ekonomiutbildning från någon högskola eller universitet. 84,2 procent har 

minst en kandidatutbildning men ingen MBA medan 9,6 procent av de rekryterade har en 

MBA. Samtidigt är 55,3 procent av vd:arna är rekryterade från externa bolag. 

 

I tabell 5.6 åskådliggörs resterande delen av kontrollvariablerna. Anledningen till att de fyra 

variablerna antal anställda, omsättning, totala tillgångar och CEO Compensation har 

logaritmerats är för att förbättra dess kvalitet i modellen och öka möjligheten att använda 

variablerna. 

 

 

 

I tabellen kan vi utläsa att skuldsättningsgraden verkar skilja sig en hel del mellan bolagen. 

För ägarstruktur har ni noterat 109 stycken bolag samt ett bortfall på 6 stycken bolag på 

Tabell 5.5

Variabel (n=114) Antal Procent

Bransch (n=115) Service 39 33,9

Tillverkande 39 33,9

Övrigt 37 32,2

Ekonomistudier Nej 36 31,6

Ja 78 68,4

Bachelor Nej 18 15,8

Ja 96 84,2

MBA Nej 103 90,4

Ja 11 9,6

Varifrån vd? Inifrån 51 44,7

Utifrån 63 55,3

Tabell 5.6

Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse

ROA -0.55 2.53 0.07 0.29

ROE -1.19 1.56 0.07 0.31

Skuldsättningsgrad 0.03 77.70 2.62 7.79

Ownership concentration (n=109) 0.78 86.07 43.40 20.18

Logaritmerad antal anställda (n=111) 1.61 11.89 6.60 2.36

Logaritmerad omsättning (n=114) 14.36 27.72 21.49 2.55

Logaritmerad totala tillgångar 17.23 29.42 21.95 2.61

Logaritmerad CEO Compensation 13.53 18.20 15.46 0.97

Notera: n=115
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grund av avsaknad av data. Vi ser att som mest har vi noterat en ägarstruktur på 86,07 

procent och som minst 0,78 procent. För logaritmerad antal anställda har vi 111 stycken 

bolag och ett bortfall på fem stycken på grund av avsaknad av data och för logaritmerad 

omsättning har vi data för 114 bolag, övriga variabler finns data för 115 bolag. 

 

5.2. Logistisk regression 

5.2.1. Korrelationsmatris – Bivariat analys 

Ett första steg för att identifiera om det existerar ett samband mellan variabler är att 

genomföra en korrelationsmatris. Denna matris indikerar och signalerar om det eventuellt 

existerar ett samband mellan variablerna och blir på så vis en grund och första steg i 

analysen av det empiriska materialet. 
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I Tabell 5.7 går det att utläsa hur de olika variablerna korrelerar med varandra. Detta gör att 

vi kan kontrollera för om några variabler korrelerar för mycket med varandra och skapar 
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multikollinearitet. Ingen av variablerna visade på att multikollinearitet förelåg. Genom att ha 

informationen om korrelation kan vi få fram förväntningar om hur de olika variablerna 

påverkar varandra. Med utgångspunkt i tabellen verkar det som att det finns ett positivt 

samband mellan att den nya vd:n är en Baby Boomer och att styrelsens medel generation är 

Baby Boomer. Antalet ledamöter från Silent Generation och Baby Boomers verkar också ha 

en positiv påverkan på att ny vd är en Baby Boomer.  Även att rekrytera en vd extern verkar 

vara positivt till att vd:n är en Baby Boomer. Detta verkar också vara fallet om vi tittar på 

medelfödelseår för styrelseledamöterna där ett tidigare år verkar vara positivt relaterat till 

en vd av generationen Baby Boomers. Antalet Generation X i styrelsen verkar dock ha en 

påverkan mot att ny vd också är från Generation X. 

 

Vidare indikerar matrisen att det verkar finnas ett samband mellan bransch och att ny vd är 

en kvinna. Att ny vd skall vara från utlandet verkar påverkas positivt av en högre andel av 

styrelseledamöterna är från utlandet, även utländsk ordförande och utländsk tidigare vd 

verkar ge större sannolikhet för en utländsk ny vd. Andelen kvinnor i styrelsen liksom 

bransch och att vd:n kommer från externt bolag verkar dock vara negativt korrelerat med att 

ny vd är utländsk. Antal anställda, omsättning, totala tillgångar och ersättningen till vd verkar 

dock alla vara positivt korrelerade till utländsk vd, vilket innebär att ju högre de är desto 

större sannolikhet för en utländsk vd. 

 

5.2.2. Logistisk regression med ålder - H1, H4, H7 

Den logistiska regressionsanalysen, som testar hypotes 1, 4 och 7, görs efter ovannämnda 

korrelationsmatris, visar på att det inte existerar en signifikans mellan modellen, samt 

mellan variablerna som bygger upp den. 
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I tabell 5.8 går att utläsa att modellens chi-2 värde inte är signifikant. Detta innebär att 

modellen inte förklarar mer med hjälp av de variabler som används än vad en modell utan 

variablerna gör. Den ger oss dock indikationer på att antalet anställda, ersättningen till vd 

och varifrån vd rekryterats eventuellt påverkar den nya vd:ns ålder. Till följd av att modellen 

inte är signifikant så kan vi inte använda den för att förklara några samband. 

 

5.2.3. Logistisk regression med kön – H2, H5, H8 

Den logistiska regressionsanalysen, som testar hypotes 2, 5 och 8, visar inte på någon 

signifikans i modellen. 

 

Tabell 5.8

Variables B-koefficient Standardfel

Antal Baby Boomers .213 .150

Ålder Ordförande

Ålder Ordförande (1) -.050 .863

Ålder Ordförande (2) -.820 .673

Ålder tidigare vd -.134 .540

Bransch

Bransch (1) .069 .674

Bransch (2) .174 .715

Antal anställda LN .382* .191

ROE -1.282 .986

CEO Compensantion LN -.745
¤

.403

Skuldsättningsgrad -.005 .032

Ownership concentration -.016 .013

Bachelor .558 .674

Varifrån vd? 1.151* .552

Konstant 7.518 5.628

Modell Chi-2 16.432

Rätt klassificerade 78.8%

Nagelkerke R
2

.206

Signifikansnivå: 
¤
 p<0.1; * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001 

n=104
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Två regressioner visas här för att kontrollera den eventuella korrelation som förelåg i 

regressionen med Bachelor, till följd av de stora standardfel som finns i regressionen. Även 

utan Bachelor har Kön Ordförande ett stort standardfel som troligtvis beror på att antalet 

kvinnor på positionen är för få för att mätas på ett korrekt sätt. Det finns inte heller någon 

enskild variabel som verkar ha någon påverkan på om vd:n är en kvinna. I tabellen går att 

utläsa att modellens chi-2 värde inte är signifikant. Detta innebär att modellen inte förklarar 

mer med hjälp av de variabler som används än vad en modell utan variablerna gör. Till följd 

av att modellen inte är signifikant så kan vi inte använda den för att förklara några samband. 

 

5.2.4. Logistisk regression med nationalitet – H3, H6, H9 

Den logistiska regressionsanalysen, som testar hypotes 3, 6 och 9, visar på att det finns 

signifikans i modellen. 

 

Tabell 5.9

Variables B-koefficient Standardfel B-koefficient Standardfel

Andel kvinnor .267 2.171 -.300 2.138

Kön Ordförande -20.098 11100.888 -19.731 11265.907

Kön tidigare vd 1.472 1.474 1.480 1.387

Bransch

Bransch (1) -1.684 1.165 -1.540 1.091

Bransch (2) -1.086 1.117 -.927 1.121

Antal anställda LN -.095 .244 -.148 .242

ROE -2.683 2.044 -1.646 1.698

CEO Compensantion LN .301 .536 .391 .512

Skuldsättningsgrad -.166 .241 -.130 .216

Ownership concentration -.003 .022 -.006 .021

Bachelor 19.478 8746.691

Varifrån vd? -.518 .859 -.359 .825

Konstant -24.175 8746.694 -5.969 7.470

Modell Chi-2 13.717 9.392

Rätt klassificerade 93.3% 91.3%

Nagelkerke R
2

.278 .194

Signifikansnivå: 
¤
 p<0.1; * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001 

Reg utan Bachelor

n=104

Reg med Bachelor
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Tabell 5.10 visar på att det existerar ett signifikant positivt samband mellan andel utländska i 

styrelse och att rekryterande vd är utländsk, vilket innebär att ju högre andel utländska i 

styrelsen desto större chans är det att ny vd också är utländsk. Även att styrelseordförande 

är utländsk har en positiv påverkan på att ny vd också är utländsk. I tabellen går att utläsa att 

modellens chi-2 värde är signifikant. Detta innebär att modellen förklarar mer med hjälp av 

de variabler som används än vad en modell utan variablerna gör. Till följd av att modellen är 

signifikant så kan vi använda den för att förklara samband. 

 

  

Tabell 5.10

Variables B-koefficient Standardfel

Andel utländska 7.677** 2.688

Nationalitet Ordförande 4.471
¤

2.613

Nationalitet tidigare vd -.501 1.546

Bransch

Bransch (1) 1.165 1.407

Bransch (2) -2.013 1.706

Antal anställda LN -.118 .258

ROE 1.914 2.491

CEO Compensantion LN .259 .709

Skuldsättningsgrad .025 .042

Ownership concentration -.004 .030

Bachelor 1.103 2.089

Varifrån vd? -.657 1.164

Konstant -8.333 10.885

Modell Chi-2 44.377***

Rätt klassificerade 96.2%

Nagelkerke R
2

.656

Signifikansnivå: 
¤
 p<0.1; * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001 

n=104
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6. Analys av empiriska resultat 

I detta kapitel analyseras föregående kapitels resultat. Hypoteserna redogörs och diskuteras 

utifrån de resultat som framkommit. Kapitlet innehåller också en sammanfattning kring vilka 

hypoteser som förkastas och vilka som inte förkastas. Kontrollvariablerna diskuteras och 

som avslutning presenteras deras resultat i sammanfattande figurer. 

6.1. Hypotesanalyser 

6.1.1. Hypoteser styrelse 

H1: Styrelsens medelålder har en positiv påverkan på åldern vid rekrytering av en ny vd. 

 

Hypotesen om att styrelsens medelålder har en positiv påverkan på den rekryterande vd:ns 

ålder förkastas. Vi har inte kunnat bevisa att det existerar ett sådant förhållande via den 

logistiska regressionen. Istället tyder den logistiska regressionen på att det istället verkar 

finnas en påverkan från var vd rekryteras, snarare än åldern på styrelsen. En liknande 

undersökning om fem år skulle kanske ge ett annat resultat till följd av att det verkar pågå en 

generationsväxling bland vd:ar. Till följd av att modellen inte är signifikant kan vi inte uttala 

oss med säkerhet och därmed förkastar vi hypotesen. 

 

H2: Andelen kvinnor i styrelsen har en positiv påverkan vid rekrytering av en kvinnlig vd. 

 

Inget signifikant statistiskt samband kunde påvisas mellan andelen kvinnor i styrelsen och 

rekryteringen av kvinnlig vd. Att det inte går att påvisa något statistiskt samband i den 

logistiska regressionen leder till att hypotesen förkastas. Andelen kvinnor i styrelsen är 

under debatt i Sverige och i Norge är det redan lagstiftat med kvotering, vilket innebär att 

andelen kvinnor i styrelsen måste vara minst 40 procent. Även om det inte är lagstiftat i 

Sverige om hur många kvinnor i styrelsen som ett noterat bolag skall ha, innebär inte det att 

bolagen inte påverkas av debatten, som på senare tid ökat i omfattning. Bolag behöver, för 

att inte tappa sin acceptans och legitimitet hos allmänheten, anpassa sig efter det ”klimat” 

som råder hos allmänheten och media. Att följa det, som av allmänheten räknas som 

legitimt, kan göra att flera kvinnor som egentligen skulle kunna sitta som vd:ar istället får ta 

steget in i olika styrelser för att öka kvinnors närvaro där. Samtidigt är det inte ett lika stort 
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fokus på de ledande positionerna i ett bolag. Även om antalet kvinnliga vd:ar har ökat med 

knappt 67 procent så är nivån fortfarande väldigt låg på börsen och denna hypotes ligger 

troligtvis före sin tid. Med så lågt antal kvinnliga vd:ar samtidigt som kvinnlig närvaro i 

styrelserummet ökat gör att det är svårt att påvisa något statistiskt samband mellan de två 

grupperna. Vi tror att om denna undersökning skulle göras om ett antal år så skulle det vara 

större möjlighet att påvisa ett samband mellan de två grupperna. 

 

H3: Andelen utländska styrelseledamöter har en positiv påverkan vid rekrytering av utländsk 

vd. 

 

För hypotesen har vi ett statistiskt signifikant positivt samband mellan andelen utländska 

styrelsemedlemmar i styrelsen och att en utländsk vd rekryteras. Detta innebär att ju högre 

andel utländska styrelseledamöter desto större chans är det att vd:n också är utländsk vilket 

är i linje med homosocial reproduktions antagande att lika väljer lika (Schneider 1987; 

McPherson et al. 2001; Stafsudd 2003; Davidson et al. 2006; Björkmo 2008; Sinani et al. 

2008; Nielsen 2009; Kaczmarek et al. 2012; Zhu & Chen 2015). Sambandet mellan dessa 

parter har testats i logistisk regression där också sambandet uppvisades som statistiskt 

signifikant. Anledningen till varför vi valt att testa andelen utländska styrelseledamöter och 

dess påverkan på en vd är för att många noterade bolag på OMX Stockholm verkar på en 

internationell marknad. Måttet som vi tagit fram upplever vi som ett bra mått till att 

undersöka vår hypotes. Genom att ta andel utländska i styrelsen får vi ett procenttal vilket 

gör det lätt att jämföra mellan bolag och på så sätt också ger en bra bild och mått för 

undersökningen. Att vi valt att använda oss av nationalitet istället för etnicitet är till följd av 

den svårighet som kommer när data kring kulturella skillnader skall insamlas och mätas. Om 

vi valt att mäta etnicitet istället för nationalitet finns det en risk att vi fått andra mätresultat 

och en annan slutbild. Genom att ta nationalitet ökar också reliabiliteten då möjligheten att 

återreplikera testet är större med nationalitet som har en tydlig definition. Eftersom både 

modellen och variabeln är signifikant förkastas ej hypotesen. 

 

6.1.2. Hypoteser styrelseordförande 

H4: Styrelseordförandens ålder har en positiv påverkan på åldern vid rekrytering av en ny vd. 
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Hypotesen om att styrelseordförandens ålder har någon påverkan på rekryterad vd kan inte 

bekräftas via den logistiska regressionen. Istället visar testet på att det inte finns något 

statistiskt samband mellan styrelseordförandens generation och rekryterad vd:ns 

generation. Detta innebär att vi behöver förkasta vår hypotes. Att samband inte kan påvisas 

tror vi beror på att styrelseordförande söker en individ som liknar ordförande själv, fast hur 

hen såg ut för ett antal år sedan när de själva eventuellt var i samma sits. Det kan också bero 

på att vi just nu är inne i ett generationsbyte bland vd:ar på OMX Stockholm. För att 

eventuellt få en bättre bild av hur det ser ut skulle det behövas gå djupare i variabeln ålder 

och eventuellt användas delvariabler som förklarar var i livet en individ befinner sig och på 

så sätt finna en mer representabel bild. En annan anledning till att vi inte får signifikans kan 

vara för att det verkar betyda mer varifrån vd:n rekryteras än vilken ålder styrelseordförande 

har. Större noterade bolag behöver för att behålla sin legitimitet se till allmänhetens krav 

och förväntningar. Detta skulle betyda att vid en vd-rekrytering så behöver bolaget 

eventuellt rekrytera utifrån legitimitet snarare än homogenitet, vilket skulle ligga i linje med 

tidigare forskning om varifrån vd:n rekryteras (Schwartz & Menon 1985; Chaganti 

Sambharya 1987; Friedman & Singh 1989; Datta & Guthrie 1994; Ishak et al. 2012; 

Georgakakis & Ruigrok 2017). Till följd av att signifikans saknas, både i modellen och för 

variabeln, förkastas hypotesen. 

 

H5: En kvinnlig styrelseordförande har en positiv påverkan vid rekrytering av en kvinnlig vd. 

 

Även denna hypotes tvingas vi att avfärda eftersom att inget statistiskt samband mellan 

kvinnlig styrelseordförande och kvinnlig vd har kunnat bevisas. Hypotesen försöker förklara 

kvinnlig vd-rekrytering och kvinnlig styrelseordförandens påverkan på denna. Tyvärr så 

misstänker vi att det har genomförts allt för få vd-byten med kvinnliga vd:ar för att vi skall 

kunna generalisera och dra några slutsatser från denna händelse. Under perioden har vi 

endast kunnat studera tio stycken kvinnliga styrelseordförande vilket inte varit tillräckligt 

och försvårat våra möjligheter att besvara hypotesen eftersom det hade behövts byte till 

kvinnliga vd:ar i samtliga tio bolag med kvinnliga styrelseordförande för att få signifikans. 

Debatten om en ökad andel kvinnor i styrelsen har ökat under senare år. Frågan är om en 

ökad andel kvinnliga styrelseledamöter också leder till en ökad andel kvinnliga 
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styrelseordföranden. Detta skulle kunna leda till en förbättrad möjlighet att undersöka 

kvinnliga styrelseordförandens påverkan vid vd-rekrytering. Ingen signifikans kunde påvisas i 

regressionen vilket gör att hypotesen förkastas. 

 

H6: En utländsk styrelseordförande har en positiv påverkan vid rekrytering av utländsk vd. 

 

Den logistiska regressionen visar på att det finns ett positivt signifikant samband mellan en 

utländsk styrelseordförande och rekryteringen av en utländsk vd. Detta innebär att 

sannolikheten att en rekryterad vd är utländsk ökar när det finns en utländsk 

styrelseordförande i bolaget vilket är i linje med homosocial reproduktion och antagandet 

om att lika väljer lika (Schneider 1987; McPherson et al. 2001; Stafsudd 2003; Davidson et al. 

2006; Björkmo 2008; Sinani et al. 2008; Nielsen 2009; Kaczmarek et al. 2012; Zhu & Chen 

2015). Att styrelseordförande har en påverkan ligger i linje med Zajac och Westphal (1996a; 

1996b) och Krause (2017) som tydliggör att ordförande har mest inflytande över 

styrelsemedlemmarna och således inflytande vid rekrytering. Vid nationalitet ansåg 

litteraturen att ökad homogenitet leder till underlättat samarbete (Pelled 1996; Hambrick et 

al. 1998; Forsyth 1999; Pelled et al. 1999; Govindarajan & Gupta 2001; Erhardt et al. 2003; 

Horwitz & Horwitz 2007). 

 

Många noterade bolag verkar inte enbart på den inhemska, svenska marknaden utan dessa 

är också aktiva internationellt. På en internationell marknad kan det vara en fördel att ha en 

utländsk vd, som kanske har en bättre förståelse för någon specifik marknad och bolaget kan 

på så sätt få större möjligheter att slå sig in på den marknaden. Till följd av att modellen och 

variabeln är signifikant så förkastas ej hypotesen. 

 

6.1.3. Hypoteser tidigare vd 

H7: Tidigare vd:ns ålder har en positiv påverkan på ålder vid rekrytering av en ny vd. 

 

Att tidigare vd:ns ålder har en positiv påverkan på den rekryterande vd:ns ålder har vi tyvärr 

inte kunnat bekräfta. Istället ser det ut som att vi är inne i en generationsväxling då de 

tidigare vd:arna var 74 stycken Baby Boomers och 41 stycken Generation X medan de nya är 
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36 stycken Baby Boomers och 79 stycken Generation X. Detta får oss att tro att om denna 

hypotes skulle ställas om fem år igen så skulle resultatet eventuellt vara ett annat. Frågan är 

om legitimitet kan vara en förklaring till resultatet ovan. Tidigare genomförda tester visar på 

att varifrån den rekryterande vd:n kommer verkar ha en större betydelse på vd:ns ålder än 

tidigare vd:ns ålder har. Detta skulle kunna förklaras med att bolaget eftersöker legitimitet 

när de tar in en ny vd. Till följd av att vi inte har någon signifikans, varken i modellen eller i 

variabeln, förkastar vi hypotesen. 

 

H8: Tidigare kvinnlig vd har en positiv påverkan vid rekrytering av en ny kvinnlig vd. 

 

För hypotes H8 har vi inte lyckats få in tillräckligt med data för att kunna analysera tidigare 

kvinnlig vd och dess inverkan på rekrytering av kvinnlig vd. Efter att ha testat datan i logistisk 

regression blir vi tvungna att förkasta hypotesen. Om antalet kvinnor ökar på posten är det 

möjligt att denna hypotes längre fram kommer att kunna få ett signifikant samband, men 

just nu är antalet för få (endast sex stycken tidigare vd:ar är kvinnor och endast tio nya). 

 

H9: Tidigare utländsk vd har en positiv påverkan vid rekrytering av en ny utländsk vd. 

 

Att tidigare utländsk vd har någon påverkan vid rekrytering av ny utländsk vd kan vi inte 

bevisa genom logistisk regression och vi blir till följd av detta tvungna att förkasta hypotesen. 

Vi misstänker att detta kan bero på att det är väldigt få utländska vd:ar i de svenska bolagen 

och således blir varje fall av stor vikt för att kunna bevisa något. 
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6.1.4. Hypotessammanfattning 
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H1: Styrelsens medelålder har 
en positiv påverkan på åldern 

vid rekrytering av en ny vd. 
Förkastas 

H2: Andelen kvinnor i styrelsen 
har en positiv påverkan vid 

rekrytering av en kvinnlig vd. 
Förkastas 

H3: Andelen utländska 
styrelseledamöter har en 

positiv påverkan vid rekrytering 
av utländsk vd. 

Förkastas ej 
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H4: Styrelseordförandens ålder 
har en positiv påverkan på 

åldern vid rekrytering av en ny 
vd. 

Förkastas 

H5: En kvinnlig 
styrelseordförande har en 

positiv påverkan vid rekrytering 
av en kvinnlig vd. 

Förkastas 

H6: En utländsk 
styrelseordförande har en 

positiv påverkan vid rekrytering 
av utländsk vd. 

Förkastas ej 
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H7: Tidigare vd:ns ålder har en 
positiv påverkan på ålder vid 

rekrytering av en ny vd. 
Förkastas 

H8: Tidigare kvinnlig vd har en 
positiv påverkan vid rekrytering 

av en ny kvinnlig vd. 
Förkastas 

H9: Tidigare utländsk vd har en 
positiv påverkan vid rekrytering 

av en ny utländsk vd. 
Förkastas 
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I föregående kapitel redovisade vi våra hypoteser och deras bäring i empirin. Totalt ställdes 

nio hypoteser och efter genomförda tester kunde ett signifikant samband för två av 

hypoteserna noteras. För resterande sju hypoteser kunde inget samband påvisas och vi har 

således förkastat dessa. 

 

6.2. Kontrollvariabler 

I efterföljande avsnitt presenteras studiens kontrollvariabler samt vilka effekter som dessa 

variabler fått på de beroende variablerna när testerna genomfördes. Totalt har vi 14 stycken 

kontrollvariabler varav fyra stycken har logaritmerats för att uppnå ett bättre resultat. 

Anledningen till att de fyra variablerna har logaritmerats är för att minska påverkan från 

extremvärden, värden som är långt ifrån övriga värden. Detta ger en bättre validitet och ett 

bättre mått på hur det ser ut. 

 

6.2.1. År 

I Pearson r korrelationsanalys går det inte att utläsa något samband mellan vilket år vd-

rekryteringen sker och vilka egenskaper vd:n besitter. Variabeln har inte använts i logistisk 

regression då den minskar förklaringsgraden i samtliga regressioner. 

 

6.2.2. Bransch 

Av Pearson r korrelationsanalys framgår det att det finns ett svagt positivt signifikant 

samband mellan vilken bransch bolaget tillhör och att en kvinna blir den nye vd:n. Vidare 

visar korrelationsmatrisen på ett svagt negativt samband mellan bransch och att det blir en 

utländsk vd. Den logistiska regressionen visar däremot att det inte existerar något samband 

mellan bransch och kön. Inte heller visar den logistiska regressionen på något samband 

mellan bransch och ålder samt mellan bransch och nationalitet. Att vi inte får något 

signifikant samband innebär att det kan vara andra faktorer, än de som vi valt, som inverkar 

på de beroende variablerna. 
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6.2.3. Storlek 

6.2.3.1. Antal anställda 

Ett signifikant positivt samband mellan antal anställda och nationalitet går att utläsa ur 

Pearson r korrelationsanalys. Den logistiska regressionen visade dock inte på något 

signifikant samband mellan antalet anställda och nationalitet. Inte heller mellan antalet 

anställda och kön. Däremot visade den logistiska regressionen att det verkar finnas ett 

positivt samband mellan antalet anställda och den nya vd:ns ålder. Alltså att ju fler anställda 

desto högre ålder på vd:n. Till följd av att modellen inte är signifikant så kan vi inte med 

säkerhet uttrycka att det stämmer utan enbart säga att det verkar vara så. 

 

6.2.3.2. Omsättning 

I Pearson r korrelationsanalys har ett svagt positivt samband mellan omsättning och 

nationalitet påvisats i korrelationsanalysen. Omsättning har dock utelämnats från den 

logistiska regressionen till följd av att den mäter samma sak som variabeln antal anställda 

gör. Variabeln antalet anställda användes istället då den uppnådde ett bättre resultat. 

 

6.2.3.3. Totala tillgångar 

Av Pearson r korrelationsanalys framgår det att det finns ett positivt signifikant samband 

mellan totala tillgångar och nationalitet. Variabeln utelämnades dock från den logistiska 

regressionen då variabeln antalet anställda uppnådde ett bättre resultat. 

 

6.2.4. Prestation 

6.2.4.1. ROA 

Det går inte att utläsa något signifikant samband mellan ROA och de beroende variablerna ur 

Pearson r korrelationsanalys. Variabeln har heller inte använts i den logistiska regressionen 

då variabeln ROE gav ett bättre resultat. 
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6.2.4.2. ROE 

I Pearson r korrelationsanalys har inget signifikant samband mellan ROE och de beroende 

variablerna kunnat studeras. Inte heller i den logistiska regressionen gick det att utläsa något 

samband mellan variabeln och de beroende variablerna. 

 

6.2.5. CEO Compensation 

Av Pearson r korrelationsanalys går det att utläsa ett starkt positivt signifikant samband 

mellan CEO Compensation och nationalitet. I logistisk regression visas inget samband mellan 

CEO Compensation och nationalitet. Däremot visar den logistiska regressionen på att det 

verkar finnas ett svagt negativt samband mellan CEO Compensation och en vd av 

generationen Baby Boomers. Detta betyder att ju högre ersättning till vd:n desto yngre 

verkar vd:n vara. Till följd av att regressionsmodellen saknar signifikans så kan vi inte med 

säkerhet uttrycka att det stämmer. 

 

6.2.6. Skuldsättningsgrad 

Det går inte att utläsa något signifikant samband mellan skuldsättningsgraden och de 

beroende variablerna ur Pearson r korrelationsanalys. Inte heller i den logistiska 

regressionen påvisades något samband mellan skuldsättningsgraden och de beroende 

variablerna. 

 

6.2.7. Ownership concentration 

I Pearson r korrelationsanalys har inget signifikant samband mellan ownership concentration 

och de beroende variablerna kunnat studeras. Inte heller i den logistiska regressionen gick 

det att utläsa något samband mellan variabeln och de beroende variablerna. 

 

6.2.8. Utbildning 

6.2.8.1. Ekonomistudier 

Av Pearson r korrelationsanalys går det att utläsa att det inte finns något signifikant 

samband mot någon av de beroende variablerna. Ekonomistudier har utelämnats från den 

logistiska regressionen till fördel för Bachelor som gav en ökad förklaringsgrad till modellen. 
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6.2.8.2. Bachelor 

Det går inte att utläsa något signifikant samband mellan Bachelor och de beroende 

variablerna ur Pearson r korrelationsanalys. Inte heller i den logistiska regressionen 

påvisades något samband mellan Bachelor och de beroende variablerna. 

 

6.2.8.3. MBA 

I Pearson r korrelationsanalys har inget signifikant samband mellan ownership concentration 

och de beroende variablerna kunnat studeras. MBA har utelämnats från den logistiska 

regressionen till fördel för Bachelor som gav en ökad förklaringsgrad till modellen. 

 

6.2.9. Varifrån vd? 

Av Pearson r korrelationsanalys går det att utläsa ett signifikant positivt samband mellan en 

vd rekryterad externt och att vd:n har en högre ålder. Samtidigt visar den på ett signifikant 

negativt samband mellan en vd rekryterad utifrån och att denna vd är utländsk. Däremot 

visar den logistiska regressionen på att det verkar finnas ett svagt positivt samband mellan 

extern rekrytering och en vd av generationen Baby Boomers. Att regressionen visar på att de 

eventuellt finns påverkan ligger i linje med tidigare forskning kring vikten av varifrån vd:n 

rekryteras (Schwartz & Menon 1985; Chaganti Sambharya 1987; Friedman & Singh 1989; 

Datta & Guthrie 1994; Ishak et al. 2012; Georgakakis & Ruigrok 2017). Till följd av att 

regressionsmodellen saknar signifikans så kan vi inte med säkerhet uttrycka att det stämmer. 
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6.2.10. Sammanfattning kontrollvariabler 

 

Korrelationsanalys 

•Inget samband År 

•Svagt negativt samband med kvinnlig vd Bransch 

•Ett positivt samband med utländsk vd Antal anställda LN 

•Svagt positivt samband med utländsk vd Omsättning LN 

•Ett positivt samband med utländsk vd Totala tillgångar LN 

•Inget samband ROA 

•Inget samband ROE 

•Stark positivt samband med utländsk vd CEO Compensation LN 

•Inget samband Skuldsättningsgrad 

•Inget samband 
Ownership 

concentration 

•Inget samband Ekonomistudier 

•Inget samband Bachelor 

•Inget samband MBA 

•Ett positivt samband med Baby Boomers som vd 

•Ett negativt samband med utländsk vd 
Vairfrån vd? 
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För sex stycken kontrollvariabler har vi fått ett signifikant samband i testet Pearson r 

korrelationsanalys. Åtta kontrollvariabler visade inte på något samband. Tre variabler visade 

på signifikanta samband i den logistiska regressionen men till följd av att modellen, som de 

ingick i, inte var signifikant så kan vi inte med säkerhet säga att denna signifikans stämmer. 

 

6.3. Avslutande analys 

Eftersom studien är kvantitativt inriktad och har ett deduktivt perspektiv så betyder det att 

hypoteserna som vi producerat är grundade i redan befintlig teori. Teorierna som använts i 

studien är agentteorin, homosocial reproduktion och legitimitetsprincipen och tidigt i 

arbetsprocessen valde vi att fokusera på teorin homosocial reproduktion, vilken fått störst 

inflytande och därför legat till grund när vi skapat våra hypoteser. Hypoteserna är nio till 

antalet och är indelade utifrån tre stycken interna aktörer. De tre första hypoteserna berör 

styrelsens påverkan på den rekryterade vd:n. Hypotes fyra till sex berör 

styrelseordförandens påverkan och hypotes sju till nio berör tidigare vd:ns påverkan. Ingen 

av hypoteserna kring ålder (H1, H4 och H7) gav något signifikant samband istället gav 

regressionsmodellen en inblick i att det eventuellt är legitimitet som påverkar vd:ns ålder 

och inte homosocial reproduktion. För att säkerställa om legitimitet påverkar skulle fler test 

behöva göras och fler variabler insamlas. Med studiens valda inriktning är detta något som 

är utanför studiens omfattning och är istället något för framtida undersökningar. 

Regressionsanalys 

• Inget samband Bransch 

• Svagt positivt samband med Baby Boomers Antal anställda LN 

• Inget samband ROE 

• Svagt negativt samband med Baby Boomers CEO Compensation LN 

• Inget samband Skuldsättningsgrad 

• Inget samband Ownership concentration 

• Inget samband Bachelor 

• Svagt positivt samband med Baby Boomers Varifrån vd? 
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För hypotesen om styrelseordförandens genus och påverkan på rekryterande vd:ns genus så 

upptäckte vi att trots att hela populationen togs med i undersökningen blev andelen kvinnor 

så liten att ett signifikant samband inte var troligt och inte heller visades av testerna. 

Förväntningarna innan datainsamlingen var att vi skulle finna ett samband men för lite 

observationer av kvinnor som både styrelseordföranden och som nya vd:ar tror vi ledde till 

att det förväntade sambandet inte gick att se i regressionerna (Bryman & Bell 2013; Pallant 

2013). 

 

För två av de tre hypoteserna kring nationalitet fick vi signifikans medan för den tredje 

hypotesen, avseende tidigare vd:ns nationalitet, gick det inte att tyda något samband. Detta 

kan bero på att tidigare vd hade för få observationer för att vi skulle kunna uttala oss i 

frågan. Trots att hela populationen var med i undersökningen fanns det inte tillräckligt 

många observerade fall av tidigare och nya utländska vd:ar för att ge något genomslag i 

testet (Bryman & Bell 2013; Pallant 2013). 

 

Vårt resultat tyder på att genus inte är lika avgörande för samarbetet som nationalitet är. Att 

kvinnor och män har lättare för att arbeta tillsammans jämfört med individer som talar olika 

språk tycks trovärdigt då språkförbristning kan vara påtagligt i ett samarbete och leda till 

stora svårigheter vilket är i linje med vad Govindarajan och Gupta (2001) diskuterar om 

språksvårigheter. Att däremot välja en vd som är homogen med styrelseledamöterna och 

styrelseordförande ligger i linje med litteraturen om att homogenitet finns och underlättar 

samarbetet (Pelled 1996; Hambrick et al. 1998; Pelled et al. 1999; Govindarajan & Gupta 

2001; Erhardt et al. 2003; Horwitz & Horwitz 2007; Umans & Smith 2013). 
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7. Slutsatser och bidrag 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser, bidrag samt förslag till vidare forskning. Det 

diskuteras i utifrån studiens problemformulering och syfte, med hjälp av föregående kapitels 

analys av resultatet. 

7.1. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att förklara hur styrelsens, styrelseordförandens och tidigare 

vd:ns demografiska egenskaper påverkar valet vid rekrytering av en ny vd. Syftet med 

undersökningen har förstärkts och aktualiserats i takt med att allt fler vd-byten i Sverige, 

men även internationellt, på senare år ägt rum (Bränström 2016; Strategy& 2016). Processen 

där den nye vd:n utses påverkas av flera faktorer, vilka framför allt är av en intern men även 

av extern karaktär. De interna påverkande faktorerna är centrala aktörer i bolaget, vilka 

utgör en stor och viktig roll vid rekryteringen av en ny vd och vilka demografiska egenskaper 

som vd:n besitter (Schneider 1987; McPherson et al. 2001; Stafsudd 2003; Davidson et al. 

2006; Björkmo 2008; Sinani et al. 2008; Nielsen 2009; Kaczmarek et al. 2012; Umans & Smith 

2013; Zhu & Chen 2015). Allmänhetens förväntningar och krav, på rekryteringen av en vd, är 

en extern påverkande faktor, som bolag behöver anpassa sig till och beakta för att behålla 

sin legitimitet (Dowling & Pfeffer 1975; Peffer & Salancik 1978; Sethi 1978; Suchman 1995; 

Power 2009; Jansson 2013). 

 

Studien som vi genomfört grundade sig på de tre teorierna, agentteorin, homosocial 

reproduktion och legitimitetsprincipen. Även om det endast varit den homosociala 

reproduktions teorin som använts för att förklara hur de demografiska egenskaperna från 

styrelseordförande, styrelse och tidigare vd överförs till den rekryterande vd:n och som legat 

till grund för våra nio hypoteser. Legitimitetsprincipen har använt som en motpol till den 

homosociala reproduktions teorin med syfte att kontrollera om det finns andra påverkande 

faktorer än enbart de som tas upp av den homosociala reproduktions teorin. Agentteorin har 

använts för att förklara relationen mellan bolagets interna aktörer och således inte använts 

för att förklara vem den nye vd:n blir. 

 

I den logistiska regressionen framkom det två stycken signifikanta positiva samband. Det 

första mellan andelen utländska styrelseledamöter och att ny vd är av utländsk nationalitet 
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och den andra mellan att styrelseordförande är utländsk och att ny vd också har utländsk 

nationalitet. Detta stämmer bra överens med de förväntningar vi ställde utifrån den 

homosociala reproduktions teorin, att individer tenderar till att återreplikera sig själva och 

välja individer med liknande demografiska egenskaper som de själva har (McPherson et al. 

2001; Davidson et al. 2006; Björkmo 2008; Sinani et al. 2008; Nielsen 2009; Kaczmarek et al. 

2012; Zhu & Chen 2015). En förklaring till den nya vd:ns homogenitet gentemot styrelsen 

avseende nationalitet kan förklaras av Sinani et al. (2008) som menar att bolags nätverk i 

länder som definieras som en ‘’liten värld’’ är homogena och bolag därför tenderar till att 

fortsätta vara homogena när nya individer rekryteras. Detta kan vara en förklaring till varför 

nationalitet återreplikeras till den nya vd:n. 

 

7.2. Bidrag 

7.2.1. Teoretiskt bidrag 

Resultatet som studien genererat visar på att styrelseordförande och styrelsens 

demografiska egenskaper i form av nationalitet har en påverkande effekt på vd-

rekryteringen och att hen har utländsk nationalitet. Detta resultat kan ge ett ökat bidrag till 

teorin kring vd-rekrytering och i en rekryteringsprocess utvecklar förståelsen för vem den 

nye vd blir. På detta vis utvecklar vi studierna som tidigare genomförts på vd-rekrytering (ex 

Schwartz & Menon 1985; Chaganti & Sambharya 1987; Friedman & Singh 1989; Datta & 

Guthrie 1994; Ishak et al. 2012; Georgakakis & Ruigrok 2017). Undersökningens resultat 

gällande vd-rekrytering och vilka effekter som respektive aktör har på rekryteringen gäller 

enbart för de noterade bolagen i Sverige. Homosocial reproduktion är den teori som använts 

i studien och den som legat till grund för samtliga hypoteser. Genom resultatet har också 

bevis för att teorin till viss del stämmer överens med verkligheten presenterats. 

 

Vi har inte hittat någon forskning som behandlar vd-rekrytering i svenska bolag. Vår 

undersökning ger därför ett bidrag till teorin om hur vd-rekrytering ser ut i noterade bolag i 

Sverige. Således är bidraget att för första gången i en svensk kontext undersöka hur vd-

rekrytering och homosocial reproduktion samspelar. Hur styrelsens och 

styrelseordförandens nationalitet påverkar vem de väljer som ny vd till bolaget. 
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7.2.2. Praktiskt bidrag 

I Norge har politikerna beslutat att kvinnor i styrelsen skall bestå av minst 40 procent och i 

Sverige men även i andra länder har en debatt avseende kvinnors närvaro i styrelsen ökat i 

omfattning. Debatten har således fokuserat på kvinnors deltagande i styrelserummet och 

inte på deras närvaro i ledningen. Det som bör tas i beaktande när det diskuteras kvotering 

är om det påverkar antalet kvinnor i ledningen negativt som följd av att fler kvinnor 

eventuellt plockas från ledningen till styrelsen. Om så är fallet kan en diskussion föras om 

det är rätt väg att gå med reglering. Antalet kvinnliga vd:ar och kvinnliga styrelseordförande 

är låg och kanske är det på dessa mer ledande positioner som en förändring behövs. 

Styrelsen har ett övervakande ansvar medan vd:n har ett operativt. Är det jämlikt om vi ökar 

antalet övervakande kvinnor samtidigt som antalet operativ inte ökas? Kvinnors inblandning 

i den operativa verksamheten behöver således tas i beaktande när diskussionen om 

kvotering genomförs. Studiens praktiska bidrag är att öka medvetenheten om att det 

fortfarande är få kvinnor som har någon operativa avgörande roller i bolagen på den svenska 

börsen. Det är kanske i ledning som reglering behövs i större omfattning, jämfört med den 

som diskuteras kring styrelsen? Om vi vill ha ett jämlikare samhälle behöver fler kvinnor få 

chansen att ta sig till toppositioner, exempelvis som vd eller styrelseordförande, inom de 

svenska börsbolagen. 

 

7.2.3. Samhälleligt bidrag 

På en nationell och samhällelig nivå så finns det en risk att bolagen i sin strävan att få öka sin 

legitimitet, dels mot allmänheten men även mot politiker, genom beslut och åtaganden, som 

verkar ha, men inte nödvändigtvis har, någon direkt påverkan på jämlikheten. För att 

motverka denna snedvridning borde politikers ökade engagemang för kvinnor i samhälle 

också spilla över på bolagen och kvinnors roll och funktion i dessa. Risken finns att med den 

kvoteringsdiskussion som idag finns att det blir en legitimitetsaktivitet för bolag att ta in en 

kvinna. Det borde inte vara legitimiteten som styr, då risken är att kvinnor tas från 

ledningsgruppen till styrelsen och bolaget istället tillsätter en man i ledningsgruppen. Detta 

ökar inte jämlikheten i bolaget men däremot ökar det legitimiteten mot allmänheten. Det är 

viktigt att kunna hålla en legitimitet samtidigt som jämlikheten inte blir lidande i 

ledningsgruppen. 
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Att ett bolag rekryterar in en utländsk vd när styrelsen redan består av en förhållandevis hög 

andel utländska styrelseledamöter visas av studien. Detta gör att allmänheten kan få 

förväntningar på bolag att för att öka diversiteten i bolaget så bör bolaget öka sin utländska 

andel ledamöter, vilket kan leda till att bolaget väljer att plocka in utländska individer för att 

behålla en legitimitet i bolaget. Genom att uppmärksamma detta ger vår studie ett bidrag till 

allmänheten i form av medvetenskap kring hur det ser ut i svenska bolag. Vårt samhälleliga 

bidrag är således en ökad medvetenhet kring hur det ser ut i de svenska börsbolagen och att 

öka förståelsen över att det är mer än styrelsen som behöver ses över ur ett 

jämlikhetsperspektiv. 

 

7.3. Förslag till framtida forskning 

Studien har haft som syfte att förklara hur styrelseordförandens, styrelsens och tidigare 

vd:ns demografiska egenskaper påverkar vem den nye vd:n blir när ett bolag behöver 

rekrytera en vd. Studiens resultat visade på att det finns ett samband mellan 

styrelseordförandens samt styrelsens demografiska egenskaper och en rekryterad vd:s. Vi 

tror att ett samband i ålder går att finna om fortsatt forskning istället fokuserar på 

styrelseordförandens önskan att få in en vd som liknade ordförande när hen var yngre. Att 

ordförande väljer en vd som åldersmässigt är ca tio år yngre och är i samma fas i livet som 

ordförande var för tio år sedan. 

 

Vidare forskning skulle kunna återreplikera delar av denna studie om fem år och troligtvis 

finna samband på tidigare vd:ns ålder och påverkan. Detta då datan för vår studie tyder på 

att det pågår en generationsväxling just nu, vilket kan ha påverkat vårt resultat. Vidare skulle 

forskningen kunna undersöka kvinnors påverkan om fem år och se om den har ändrat sig i 

takt med att debatten om kvotering har pågått. Det skulle vara intressant att se vilka 

skillnader som uppstått på de kommande fem åren och vilka slutsatser som det går att dra 

från dem. Intressant skulle det också vara om senare forskning på området skulle kunna 

använda andra förklarande variabler för att förklara samverkan mellan de olika aktörerna. 

Utbildning är ett mått som vidare går att utveckla och använda i kommande forskning, 
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ägarstruktur och erfarenhet från arbete i bolag med olika ägarstrukturer är två andra 

intressanta mått att använda i vidare forskning. 

 

Studien är gjord i Sverige på svenska bolag, som är noterade på Stockholms OMX. 

Regelverket för dessa bolag är tydligt: styrelsen skall utse en vd till bolaget. Regelverket har 

gett styrelsen stort utrymme och stora befogenheter vilket våra tester visar, då ett samband 

har beskådats. Att genomföra samma undersökning fast i ett land där styrelsen har mindre 

möjligheter att utse en vd skulle varit intressant. Detta till följd av att arbetsmarknaden 

mycket väl kan se olika ut i olika länder och att det då ger studien en intressant vinkling 

genom att undersöka skillnaderna mellan länder. 

 

Studien har fokuserat på det homosociala perspektivet vid vd-rekrytering. Detta är ett 

perspektiv, av många, vilket samtidigt gör det möjligt för andra studier med andra perspektiv 

att komplettera denna studie. Legitimitet diskuteras allt mer och är ett av de perspektiv som 

skulle kunna tillföra en annan bild av rekryteringen. Att även belysa rekryteringen från 

arbetsmarknadens perspektiv skulle kunna göras. Vi vet sedan tidigare att ett bolags nätverk 

i ett ”litet” land som Sverige är litet och förhållandevis homogent. Möjligen kan det se 

annorlunda ut i länder med en annan typ av marknad. 

 

7.4. Kritik mot arbetet 

I arbetet har en smal del av rekrytering belysts och för att kunna få en bredare förståelse 

inom rekrytering skulle studien kunnat genomföras på ett annat sätt. Istället för att 

observera över år skulle studien ha kunnat titta på ett specifikt år och hur homosocial 

reproduktion ter sig just det året. Om styrelsen, styrelseordförande och vd:n är lika varandra 

i demografiska egenskaper och att det kanske är därför som de arbetar tillsammans. Genom 

att genomföra för ett år skulle observationerna också varit i samtliga bolag och på så vis 

kunde en bredare undersökning genomförts. Detta skulle ha gett ett större underlag och en 

större möjlighet att dra slutsatser utifrån de tester som genomförts. Även ledningen skulle 

ha kunnat inkluderas i studien för att öka bredden och ge en större möjlighet till förklaring 

av teorin.  
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För att minska bortfallet och öka generaliserbarheten och framförallt studiens trovärdighet 

borde året 2016 inte ingått i studien. Detta därför att 2016 innehöll ett antal vd-

rekryteringar som vi inte kunde få fakta om till följd av att årsredovisningarna inte var 

publicerade ännu. Vi borde således ha valt att inte ta med 2016 i studien. 

 

Studiens största problem har varit antalet observationer kring kön vilket har gjort att 

regressionen kring kön inte gav något utslag. Detta behöver inte vara negativt då det gav oss 

information om att för få kvinnor för tillfället finns på höga positioner kring bolaget. 

Däremot borde vi ha insett att till följd av få observationer kring kön skulle vi ha valt någon 

mer variabel till att undersöka för att få en bättre möjlighet till förklaring och diskussion.  
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