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Sammanfattning 

Examensarbete, civilekonomprogrammet 

Författare: Anela Cikotic och Dilan Gulec 

Handledare: Anna Stafsudd  

Examinator: Daniel Ericsson  

Titel: Styrelsens sammansättning i svenska företag inför en börsnotering.  

Nyckelord: Styrelse, styrelsens sammansättning, börsnotering, företags 

livscykel, dominerande makt.   

Bakgrund: Styrelsens sammansättning är en viktig del av ett bolags ledning 

inte minst sagt inför en börsnotering då uppmärksamheten från omgivningen 

ökar. Vilka individer är det som då sitter i styrelsen och kan ta sig an ett 

arbete som inte endast granskas av aktieägarna utan även av omvärlden? Det 

finns ett flertal teorier som förklarar styrelsers sammansättningar men har 

varit centrerad på amerikanska och brittiska bolag. Vi kommer i denna studie 

använda dessa teorier för en förklaring av svenska börsnoterade bolags 

styrelser istället. 

Syfte: Vi vill genom vår studie både teoretiskt och empiriskt bidra med en 

förklaring till styrelsens sammansättning i svenska företag inför en 

börsnotering.  

Metod: Vi har utfört en kvantitativ studie med ett deduktivt tillvägagångssätt. 

Vi har således först sammanställt teori för att få utforma ett väl planerat 

tillvägagångssätt mot anskaffningen av det empiriska materialet.  

Resultat: Resultatet av denna studie indikerar ett samband mellan styrelsens 

sammansättning och vilket livscykelstadium bolaget befinner sig i samt 

beroende på om ägarna eller VD har den dominerande makten för svenska 

bolag som står inför en börsnotering. Studiens resultat visar på att styrelserna 

i dessa bolag ofta är sammansatta av individer med liknande egenskaper.  
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Abstract 

Thesis for degree of business administration and economics   

Author: Anela Cikotic and Dilan Gulec  

Supervisor: Anna Stafsudd  

Examiner: Daniel Ericsson  

Title: Boards composition in Swedish companies before a IPO  

Keywords: Board, board composition, IPO, company life cycle, dominant 

power 

Background: A board’s composition is an important part of the company’s 

corporate governance, especially before a company’s IPO when the 

environment’s attention rises. Who are these individuals that are a part of the 

board of directors that can take on a line of work that is not only monitored 

by the key shareholder but also by the surrounding world? Some theories 

have been written about the composition of board of directors but those 

researches mainly focus on American and British companies. This is why this 

research aims to examine Swedish IPO companies. 

Purpose: We want to provide an explanation for the boards composition 

before an IPO in Swedish companies with our theoretically and empirically 

study.  

Method: The study was conducted by first acquisition theory to design a 

well-planned approach to the acquisition of the empirical material. We 

conducted a quantitative study with a deductive approach. 

Conclusions: The results of this study indicate a correlation between the 

board composition and in which stage in the lifecycle the company is 

currently in also depending on if the owners or the CEO has the dominant 

power in Swedish companies who are prior to an IPO. The result of the study 
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shows that Swedish boards are generally composed of individuals with 

similar traits. 
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Kapitel 1. Inledningskapitlet  

Inledningskapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning av det fenomen 

studien är avsedd att  studera. I kommande problemsdisskussion lyfts sedan 

argument för varför det är intressant att studera styrelsens sammansättning. 

Därefter formuleras ett problem och avslutningsvis framförs syftet med 

studien.  

1.1 Bakgrund 

Regleringen av aktiebolag sker främst av aktiebolagslagen. Denna lag 

stiftades år 1848 och har genomgått väsentliga förändringar sedan dess. 

Aktiebolag som bolag skiljer sig från andra former av bolag såsom enskilda 

bolag, handelsbolag och kommanditbolag. I de övriga bolagsformerna är 

strävan efter ett gemensamt mål mellan huvudägarna. I aktiebolag däremot är 

syftet främst att uppnå vinst till aktieägarna, såvida det inte är ideellt. 

Aktiebolag i sin tur kan också delas in i två olika former, antingen så är det 

privat eller så är det publikt. (Hemström, 2010) 

Aktiebolag är en egen juridisk person, detta innebär att medlemmar och 

företagsledning befrias från personligt ansvar för uppkommande förpliktelser 

(ABL 1 kap 3 §). Ansvaret ligger hos bolaget som blir betalningsansvarigt 

såvida ingen åtar sig förpliktelserna. Då ägare är centrala i detta sammanhang 

och för att skydda dessa finansiella investerare krävs det effektiv kontroll av 

företagsledningen. Detta är en del av bolagsstyrningen, som finns för att 

skapa en rättvis bild av ledningens arbete. (Blom, Kärreman & Svensson, 

2012) 

Bolagsstyrning används ofta för att beskriva ett företags överordnade 

styrning. Bolagsstyrning innebär ökat fokus och ökad kontroll av företags 

ledning och dess handlingar. Styrningen av bolag sker genom inflytelserika 

aktörer som direkt eller indirekt har en påverkande funktion. Externa 
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revisorer, intressenter och kontraktsrelationer är exempelvis aktörer som är 

involverade i bolagsstyrningen men har inte samma påverkan på de centrala 

aktörerna så som ett företags styrelse har.  (Blom, Kärreman & Svensson, 

2012)  

Styrelsen är ett av bolagets huvudorgan och utses av bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen (8 kap 1§). Varje styrelseledamot röstas in individuellt och 

behöver ha majoriteten av rösterna på bolagsstämman för att väljas in 

(Dahlgren, 1992). Bolagsstämman består av aktieägare och det är oftast de 

största och på så sätt dominerande ägarna som avgör vilken ledamot det är 

som kommer in i styrelsen. Framförallt är det viktigt för dessa ägare att 

styrelsen består av kompetenta och engagerade ledamöter som förväntas leda 

företag mot godare lönsamhet och tillväxt. En stor del av företagets ledning 

ansvarar dess styrelse för, många beslut som ledningen fattar måste först 

godkännas av styrelsen innan de kan genomföras. (Arlebäck, 1989)  

Styrelsens primära roll menar Shellenger, Wood och Tashokri (1989) är att 

övervaka och utvärdera ledningens arbete. Styrelsen har dessutom det yttersta 

ansvaret för företags verksamhet och mycket av dess funktion och uppgifter 

är även reglerat i lagar och förordningar. Styrelsen fullgör sitt inflytande i 

företags verksamhet genom att varje ledamot har en röst i beslutsfattande. 

(Arlebäck, 1989) Förutom det yttersta ansvaret och beslutsfattandet i 

organisationer har styrelsen rollen att bevaka företags ledning som fördelats 

ansvar. Styrelsen ska förse ledningen med resurser och se till att de arbetar i 

aktieägarnas intresse och inte för att enbart gynna sig själva vilket det annars 

finns risk för. (Chancharat, Krishnamurti & Tian, 2012) Av relevans är 

således att styrelsen sätts samman så att den utför sin kontrollfunktion på ett 

oberoende sätt både enligt forskarna Van Ees, Van Der Laan och Postma 

(2008) och den svenska koden för bolagsstyrning. 
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Baker och Gomper (2003) föreslår att styrelsens sammansättning förtydligas i 

samband med främst två olika situationer: den ena är inför en börsnotering 

och den andra är som ett resultat av förhandlingar mellan VD och investerare. 

Bolagen sätter då inför en börsnotering samman en, till synes, optimal 

styrelse. Detta sker främst för att bolaget blir betydligt mer övervakat och 

kontrollerat i samband med att bolaget noteras. I detta sammanhang består 

styrelsen av ledamöter som uppfyller en funktionell roll. Att exempelvis ha 

VD och aktieägare i styrelsen bidrar till ett ökat humankapital men leder till 

att ju större ansvar VD tar i styrelsen, desto mindre påverkan återstår till 

aktieägarna. Om bolaget istället finansieras av större riskkapitalbolag förlorar 

oftast VD makt samtidigt som övriga ägares påverkan ökar. (Baker & 

Gomper, 2003) Det är således av betydelse vem som får en plats i styrelsen 

och varför.   

Terjesen, Sealy och Singh (2009) menar att styrelsen vanligast är sammansatt 

av liknande individer, vilket i de flesta fall har visat sig vara medelålders, 

nationella män. Söderström, Berglöf, Holmström, Högfeldt och Meyersson 

Milgrom (2003) anklagar också styrelsen i svenska börsnoterade företag för 

att i princip enbart innehålla medelålders män med liknande bakgrunder. 

Jansson, Jonnergård och Larsson (2010) betonar dock det faktum att hur 

styrelsen är sammansatt har att göra med i vilken situation företaget befinner 

sig i inför det tillfället. Grunden har forskarna i Lynall, Golden och Hillmans 

(2003) teoretiska studie för en förklaring till styrelsens sammansättning i 

företag vilka beslutat sig att övergå från att vara privat till att bli publikt, dvs. 

genomföra en notering på börs. Lynall, Golden och Hillman (2003) menar att 

styrelsens sammansättning förutom befintliga teorier kan förklaras av 

bolagets stadium i livscykeln då ägarna eller VD har den dominerande 

makten.   
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1.2 Problemdiskussion 

Aktiebolag som bolagsform kan alltså delas in i två kategorier, antingen så är 

det ett privat aktiebolag eller så är det publikt. Skillnaden är att publika 

aktiebolagen är öppna för allmänheten genom notering på en marknadsplats 

där dess aktier och obligationer kan köpas och säljas i andra hand. 

Stockholmsbörsen är ett exempel på en marknadsplats där aktier och 

obligationer kan köpas och säljas och ingår i NASDAQOMX. (Hansson, 

2009) 

I aktiebolag sker dock en separation mellan ledning och aktieägare 

(Shellenger, Wood & Tashakori, 1989), ägandet fördelas och ägarna 

separeras på så sätt från kontrollen av den dagliga verksamheten som istället 

ledningen får ta ansvar för (Fama och Jensen, 1983). I syfte att kontrollera 

ledningens arbete och se till att arbetet sker i fördel till organisationen och 

dess ägare anlitas en styrelse (Shellenger, Wood & Tashakori, 1989). 

Styrelsen representerar således bolagets ägare och fattar bland annat beslut 

om börsnotering. Inför en börsnotering fördelas ägandet ytterligare och 

därmed kravet på styrelsens roll och funktion också. Detta gör att styrelsens 

sammansättning förutom att inom bolagsstyrningen vara en viktig aspekt bär 

värde i bolag inför notering på en börs. Styrelseledamöterna tillsammans är 

trots allt ytterst ansvariga för hela företagets verksamhet (Arlebäck, 1989).  

Vi har i denna studie identifierat teori och forskning kring hur styrelser i 

amerikanska företag är sammansatta, men vi har inte kunnat finna några 

teorier och forskning som empiriskt studerat hur styrelsens sammansättning 

är när företag står inför en börsnotering i Sverige. Lynall, Golden och 

Hillman (2003) skriver att olika teorier kan förklara sammansättningen 

beroende på vilket skede i livscykeln företag är i och beroende på vem av VD 

eller ägarna i bolaget som har dominerande makt när de står inför att sätta 

samman en styrelse.  Därför väljer vi att utifrån ursprungliga teorier testa 
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detta mot vår empiri. Lynall, Golden och Hillman (2003) har nämligen 

utvecklat teori i detta sammanhang och menar att teoretiska modeller bör 

finnas till för att kunna tillämpas som empiriskt stöd för att studera olika 

fenomen. Vi använder således Lynall, Golden och Hillmans (2003) 

teorietiska modell som grund för denna studie.  

De olika teoretiska perspektiven Lynall, Golden och Hillman (2003) lyfter 

fram är agentteorin, resursberoende teorin, socialnätverksteori och 

institutionell teori. Dessa är de teorier som används för att förklara styrelsens 

sammansättning. Utifrån ett agentteoretiskt perspektiv strävas det exempelvis 

efter att styrelsen ska agera på ett oberoende sätt genom att övervaka 

ledningen (Fama & Jensen, 1983). Som komplement till agentteorin 

tillkommer resursberoende teorin, vilket förklarar styrelsens sammansättning 

på så sätt att varje ledamot som väljs in i styrelsen ska tillföra en viss 

funktion, en viss resurs till styrelsen. (Hillman & Dalziel, 2003) Teorin 

förklarar även den osäkerhet som organisationer kan uppleva då kännedomen 

om omgivningen inte är given. På så vis blir organisationerna beroende av 

varandra och varandras information, men även av sina resurser. Resurserna 

kan tillkomma genom att ha en styrelse som kan tillföra kunskap och 

information som i sin tur leder till minskad osäkerhet för bolaget. (Pfeffer, 

1972) 

Enligt teorier om institutionell isomorfism har organisationer i en population 

benägenhet att likna andra organisationer som är verksamma under liknande 

förhållanden. Detta tyder på att även styrelser kommer tendera att vara mer 

lika varandra än styrelser i organisationer utanför deras omgivning 

(DiMaggio & Powell, 1983). 

Lynall, Golden och Hillman (2003) talar även om det sociala 

nätverksperspektivet där ledarmötena som valts in i styrelsen har valts in 

baserat på deras tidigare förhållande till andra medlemmar i styrelsen, 
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organisationen eller att de har ett gott rykte. Enligt Granovetter (1985) 

antyder denna teori till att styrelsemedlemmar väljs in beroende på deras 

kontaktnät, och om de har eller har haft tidigare relationer med individer i 

styrelsesammanhang.  

Sammanfattningsvis vill vi således studera styrelsens sammansättning och 

detta när företag befinner sig inför en börsnotering. Lynall, Golden och 

Hillman (2003) identifierar med sin undersökning att VD och externa 

finansiärer vid olika skeden i företags livscykel har en dominerande makt i 

bolaget och över hur styrelsen sätts samman. Liknande studier har tidigare 

inte gjorts där dessa ytterligare aspekter används för att söka en förklaring för 

styrelsens sammansättning i bolag. På så vis kan vi bidra med ökad 

information om förhållandet bland svenska börsbolag. Detta gör det 

intressant för oss att studera hur styrelsen är sammansatt i företag inför en 

börsnotering och om sammansättningen kan förklaras av befintliga teorier 

samt av Lynall, Golden och Hillmans (2003) studie om att 

styrelsesammansättningen påverkas av vilket livscykelstadium bolaget 

befinner sig i samt vem som har den dominerande makten. Detta mynnar ut 

till följande problemställning vi vill lösa med vår studie:  

Hur är styrelsen sammansatt i svenska företag inför en notering på 

Stockholmsbörsen?  

1.3 Syfte  

Vi vill genom vår studie utifrån befintliga teorier, både teoretiskt och 

empiriskt bidra med en förklaring till styrelsens sammansättning i svenska 

företag inför en börsnotering.   
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Kapitel 2. Teori  

Utgångspunkten för studiens teoretiska grund kommer att ske i agentteorin, 

resursberoende teorin, institutionell teori och socialnätverksteori som enligt 

Lynall, Golden och Hillman (2003) förklarar styrelsens sammansättning i 

företag inför en börsnotering vid olika stadier i företagets livscykel och när 

olika aktörer har dominerande makt. Men innan dess redogörs styrelsens roll 

och egenskaper inom bolagsstyrningen för att vidare presentation av vad en 

börsnotering innebär och vad för krav den ställer på bolag.    

2.1 Teorietiskgrund 

För att förklara styrelsens sammansättning har utgångspunkten infunnits i 

befintliga teorier och forskning på området. De teoretiska perspektiven, för 

en förklaring av detta fenomen, utgörs av agentteorin, resursberoende teorin, 

social nätverksteori och institutionell teori. Med hänsyn till teoriernas och 

forskarnas förklaringar om styrelsens sammansättning följs teorin av 

formulerade hypoteser som empiriskt testas för att accepteras eller förkastas. 

Detta för att på så sätt dra slutsatser om och förklara hur styrelsen sätts 

samman i företag inför en börsnotering. Studien leds således av teorin, och 

med detta deduktiva angreppsätter samlas först den teoretiska grunden för att 

sedan samla in relevant empiri till studien (Bryman & Bell, 2003).  

Styrelsens sammansättning är ett relativt väl utforskat fenomen och många 

forskare så som Fama och Jensen (1983), Lynall, Golden och Hillman 

(2003), Pfeffer (1972) och Pearce och Zahra (1992) har ägnat studier åt att 

studera de olika faktorer som förklarar sammansättningen. Mycket av den 

tidigare forskning som gjorts kring ämnet berör oftast styrelser i amerikanska 

och brittiska bolag. Forskning på svenska bolag och deras styrelser är 

dessvärre någorlunda bristfällig. Jonnergård och Stafsudd (2009) och Edling, 

Hobdari, Randoy, Stadsudd och Thomsen (2012) har dock baserat sina 
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studier på styrelser i de skandinaviska länderna. De studier som grundats på 

skandinaviska länderna och framför allt svenska bolag har ursprungligen 

använt den tidigare forskningen kring ämnet men då istället applicerat den på 

svenska bolags styrelsesammansättning.  

Vi har utgått från de ursprungliga teorierna om styrelsers sammansättning 

men även använt studierna som baseras på svenska bolag när vi analyserat 

vårt empiriska material om styrelsens sammansättning i bolag inför en 

börsnotering. För en vidare beskrivning och förståelse av studiens fenomen 

fortsätter teoriavsnittet av en redogörelse för bolagens system.   

2.2 Bolagsstyrning 

Sevenius (2007) förklarar bolagsstyrning som ett system vars uppgift är att 

begränsa ombudsproblem och beslutsproblem i näringslivet och rör främst 

aktiebolag och dess aktörer och arbete. Det kan jämföras med ett politiskt 

system där aktörer vidtar åtgärder för att styra och kontrollera. Med aktörer 

avses aktieägare, nuvarande och framtida, företaget och dess ledning som 

består av styrelsen, verkställande direktör och dennes ledningsgrupp men 

även revisorer och finansanalytiker. Systemet finns till för att påverka 

företagsledningen och företag genom de olika aktörer som tillsammans utgör 

systemet.  

Aktörers arbete inom bolagsstyrningen handlar om att kontrollera och styra. 

Olika aktörer har olika uppgifter inom bolaget men generellt sätt ska de 

påverka och ha ett inflytande över bolaget genom sina handlingar och 

styrningsaktiviteter. De viktigaste uppgifterna som ska upprätthållas av 

aktörerna är lagstiftade. Det gäller främst verkställande direktörens, 

styrelsens och övriga ledningens arbete då deras handlingar har störst 

påverkan på bolaget. Den verkställande direktören har tillsammans med 

styrelsen i uppgift att leda bolaget. I aktiebolagslagen står att: ”verkställande 

direktör ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 



 

  17 (176) 
 

anvisningar” (ABL, 8kap 29§). Den ursprungliga makten delegeras till 

verkställande direktör av styrelsen som väljs in under bolagsstämman. 

Bolagsstämman, det högsta beslutande organet i bolaget, fattar beslut om 

bolagets ledning genom att ge verkställande direktör och styrelsen 

ansvarsfrihet samt direktiv. (Sevenius, 2007)  

Trots att styrelsens roll regleras i aktiebolagslagen kan den i många fall bli 

komplicerad, synnerligen då relationen till företagsledningen står på tal. 

Styrelsen har en hierarkisk överordnad roll i bolaget, vilket ger styrelsen i 

uppgift att kontrollera ledningen. Genom att uppfylla denna roll bidrar 

styrelsen till utvecklingen av bolaget. (Blom, Kärreman & Svensson, 2012) 

Frågor som rör styrelsen är centrala i bolagsstyrningen, främst för att de 

gränsar mellan ägare och företag. Det är styrelsens roll att vara den främsta 

företrädaren för ägarna och väljs under bolagsstämman som i sin tur består av 

bolagets aktieägare. (Sevenius, 2007)  

2.3 Styrelsens roll 

I enlighet med aktiebolagslagen 8 kapitel 1 § krävs det att ett aktiebolag har 

en styrelse med en eller flera ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs vanligtvis 

in under bolagsstämman medan arbetstagarrepresentanterna i styrelsen utses 

av fackföreningar. De valda styrelseledamöterna ansvarar för att i bästa 

förmåga sköta bolagets angelägenheter. (Hemström, 2010) Det kan innebära 

för styrelsen att hantera osäkerheter och problem som kan uppstå vid 

interaktioner med externa organisationer (Pfeffer, 1972) Detta ansvar 

omfattar enligt aktiebolagslagen 8 kapitel 3 § och 6 § och lagen om 

ekonomiska föreningar 6 kapitel 3 § och 6 § att styrelsen ska utse en 

verkställande direktör och meddela denne riktlinjer och anvisningar för den 

löpande förvaltningen. Styrelsen ska även svara för bolagets organisation och 

förvaltning av dess angelägenheter. Dessutom ska styrelsen fatta beslut 

beträffande åtgärd av osedlig beskaffenhet eller av stor betydelse och se till 
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så att organisationen vad gäller bokföring och medelsförvaltning även 

innefattar en tillfredställande kontroll.  

Baysinger och Butler (1985) menar att styrelsen ska övervaka strategiska 

implementeringar, bekräfta ledningens beslut samt dela ut straff och 

belöningar beroende på ledningens handlingar. Zahra och Pearce (1989) 

anser att styrelsen genom att fullgöra sitt legala ansvar direkt bidrar till 

bolagets prestation. Det sker genom att styrelsen övervakar ledningens 

beslutsfattande utan att direkt involveras i det vardagliga arbetet.  Det är 

styrelsens uppgift att utföra sina förpliktelser till aktieägarnas fördel och att 

skydda deras intressen genom att representera dem. Styrelsen gör det genom 

sina grundläggande uppgifter som innefattar att utse en VD, att sedan 

övervaka VD:s prestationer men även övervaka och utvärdera bolagets 

utförande. Styrelsen har alltså den övervakande och kontrollerande rollen i 

bolaget, de ser till att ledningen gör ett utförligt arbete samt ser till att 

aktieägarnas avkastning maximeras. (Zahra & Pearce, 1989) 

2.4 Styrelsens egenskaper 

Zahra och Pearce (1989) presenterar fyra styrelseattribut som påverkar 

bolagets prestation. Styrelsen kan påverka prestationen genom dess 

sammansättning, det innebär främst storleken på styrelsen. Bolagets 

prestationer påverkas även av styrelseledamöternas tidigare erfarenheter, 

bakgrund och kunskaper, det vill säga ledamöternas karaktäristik. Styrelsens 

struktur är ytterligare en faktor, den avser uppdelningen av arbetet inom 

styrelsen samt effekterna av deras arbete. Den slutliga faktorn som Zahra och 

Pearce (1989) presenterar är processen, som refererar till styrelsens 

beslutstagande. 

Styrelsens sammansättning innefattar bland annat styrelsens fysiska storlek, 

det vill säga antalet ledamöter som har en plats i den aktuella styrelsen. Det 

innefattar även vilka ledamöterna är, huruvida de representerar en särskild 
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minoritetsgrupp eller om kvinnor är rättvist representerade. Detta kan bidra 

till ökade egenskaper och bredare kunskap bland ledamöterna enligt Zahra 

och Pearce (1989). Forskarna menar att styrelser av större storlek tenderar 

även att vara mer heterogena baserat på deras bakgrunder, värderingar och 

kompetenser än ledamöter i mindre styrelsegrupper. En mer heterogen grupp 

är mer trolig att avstå från ledningens dominans och är mer självständig. Den 

stävar främst efter att representera aktieägarnas intressen och kommer därför 

bättre övervaka ledningens och VD:s arbete. (Zahra & Pearce, 1989)  

Zahra och Pearce (1989) presenterar vidare det andra attributet som 

karaktäristik hos styrelsen. Det innebär främst ledamöternas bakgrunder, det 

kan inkludera ålder bland ledamöterna, deras utbildning, men även 

värderingar och erfarenheter. Många ledamöter värderas beroende på deras 

egenskaper som de utformat genom tidigare interaktioner med andra 

organisationer men beroende på ledamöternas kontaktnät (Kesner, 1988). 

Genom att ha goda erfarenheter och kunskap om andra organisationer kan de 

bidra med råd till ledningen. Styrelseledamöterna kan även bidra med 

kontakter till externa organisationer i deras omgivning. Styrelsens kontakter 

med externa organisationer samt ett bra arbetssätt inom organisation gör att 

deras arbete blir mer effektivt. För att kunna utföra de arbetsuppgifter som 

ligger på dem, bör de ha en professionell kompetens och prestige som även 

bidrar till bolagets legitimitet. (Zahra & Pearce, 1989) 

Det tredje attributet avser styrelses struktur och omfattar styrelsens 

informationsflöde sinsemellan ledamöterna och övriga organisationen. Det 

avser även relationerna mellan dem. Ju mer självständigt styrelsen arbetar, 

med mindre inblandning från VD, desto större är sannolikheten att interna 

kommunikationskanaler utvecklas. Strukturen avgör hur pass effektivt 

styrelseledamöter har kontrollerat ledningen. Ledamöter som har tillgång till 

relevant information om ledningen och dess arbete kan avgöra huruvida 
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ledningen har lyckats uppfylla uppsatta mål i organisationen. (Zahra & 

Pearce, 1989) 

Processen som är det sista attributet antyder hur styrelsen arbetar och hur den 

går tillväga vid beslutsfattande. Detta kan mätas genom främst fem olika 

element: hur ofta styrelsens sammanträden sker samt längden av 

sammanträdena, VD:s inblandning, enighet bland styrelseledamöterna vid de 

olika frågorna som diskuteras, formaliteten av styrelsens tillvägagångssätt 

och slutligen hur väl styrelsen utvärderar sitt arbete. För att styrelsens roll ska 

vara lyckad krävs det att deras sammanträden är effektiva. Det innebär att 

agendan ska vara väl genomtänkt och distribueras till deltagarna. De punkter 

som man planerar att ta upp ska kunna diskuteras öppet under sammanträdet 

och att alla deltagare ska kunna dela sina åsikter. (Zahra & Pearce, 1989) 

Vidare anser Zahra och Pearce (1989) att styrelsens arbets- och 

tillvägagångssätt är direkt kopplat till vilka individer det är som sitter i 

styrelsen. Ledamöterna ska nämligen forma bolagets identitet och utveckla 

dess mål, då är det även viktigt för aktieägare och andra intressenter att vara 

försäkrade om att den sittande styrelsen kommer att utföra sina förpliktelser 

och se till att ledningen gör ett utförligt arbete. 

2.5 Börsnotering  

Styrelsens och ledningens roller och funktioner i bolaget är många. Men ett 

av företagens främsta beslut gäller notering på börsen. En börsnotering 

innebär ett tillfälle för utomstående parter att investera i bolag. Det finns 

främst två anledningar till att bolag väljer att börsnoteras.  Den första 

anledningen är att företag behöver få in nytt kapital i bolaget genom att sälja 

andelar och fortgå tillväxten. Denna typ av försäljning i syfte att få in nytt 

kapital betraktas som relativt attraktivt på marknaden, då det finansiellt bidrar 

till tillväxten av bolaget. Den andra anledningen är att bolaget väljer att 
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börsnoteras i hopp om att uppnå igenkännande och prestige på marknaden 

och på så sätt få legitimitet. (Espinasse, 2011) 

En börsnotering bringar många fördelar för bolaget men är även ett riskfyllt 

beslut. På både lång och kort sikt är det ett kostsamt drag eftersom att alla 

aktieägare hela tiden måste informeras om förändringar och utvecklingar 

inom organisation. (Espinasse, 2011) När ett bolag går från att vara privat till 

publikt ökar bolagets intressenter då fler vill veta hur det går för bolaget och 

huruvida de sköter sig då marknaden nu ställer nya krav på att få fullständig 

inblick i bolaget (Sevenius & Örtengren, 2012). Resurser går åt till att 

försöka uppfylla leverantörernas, kundernas, aktieägarnas och övriga 

intressenters förväntningar och även de förväntningar som finns på 

marknaden. Uppfylls inte kraven som ställs på bolaget kan de framstå som 

svaga och riskerar då att förlora kontrollen över bolaget eller i värre fall att 

bolaget riskerar att övertas. (Espinasse, 2011)  

Det är således av betydelse att bolag följer de riktlinjer som är uppsatta och 

uppfyller de kriterier som krävs för att kunna få tillträda en börs. I samband 

med en notering är det nämligen vanligt med en närmare granskning av 

bolaget. Ett viktigt krav som ställs på bolagen är att ha en självständig 

styrelse, om bolaget själva inte kan utse en sådan förekommer det att de får 

förslag på möjliga kandidater som de kan intervjua. Det krävs också att 

bolaget kan redovisa dokument om deras verksamhet, så som omsättning och 

penningflöde. (Espinasse, 2011) För en närmare inblick har vi valt att lyfta 

fram tillvägagångssättet för företag som väljer att notera sig på Nasdaq OMX 

Stockholm, dvs. Stockholmsbörsen och vad det är för krav de ställer på 

företag. 

Proceduren påbörjas då företag beslutar sig för att ansöka om notering på 

börsen och begär inledning av en process där börsen arrangerar ett möte med 

bolagets befattningshavare för diskussion kring noteringsprocessen. Är det så 
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att bolaget och börsen kommer överens om en initiering av 

noteringsprocessen då utser börsen en börsrevisor. Denna revisor har i 

uppgift att granska om bolaget är lämpligt att notera, godkänna bolagets 

aktier för handel på börsen och rapporterar detta tillsammans med en 

rekommendation gällande beslutet om notering till börsen. (Nasdaq OMX, 

2012)  

Under tiden upprättar och offentliggör bolaget ett prospekt. Prospektet är ett 

dokument som måste innehålla nödvändig information för att en investerare 

ska kunna bedöma värdepappret som ska tas upp till handel. Det är viktigt att 

informationen som är skriven därför är lätt att förstå och går att analysera. 

Syftet med prospektet är bland annat att kunna säkerställa ett gott 

investerarskydd. (Finansinspektionen, 2013) Detta prospekt ska vara godkänt 

av behörig myndighet för att sedan formellt godkännas av 

finansinspektionen.  Förutom att prospektet ska vara offentligt kan börsen, 

om det anses vara av vikt och av intresse för investerare, också kräva att 

bolaget publicerar kompletterande information på sin hemsida. (Nasdaq 

OMX, 2012)  

Bolaget får dessutom genomgå en legal granskning som utförs av en advokat. 

Advokaten ska göra ett uttalande om de legala riskerna i prospektet är 

korrekta, gå igenom bolagets väsentliga avtal, granska bolagets 

skattesituation och slutligen bekräfta om all bolagsformalia hanteras på ett 

korrekt sätt. Bolaget har vidare ansvar för att börsrevisorn erhåller en skriftlig 

sammanfattning av advokatens granskning för att kunna fullgöra 

noteringsgranskningen. När all granskning sedan är klar är det dags för 

företaget att lämna in ansökan om notering. Denna ansökan tillsammans med 

registreringsbevis från bolagsverket eller motsvarande utländsk myndighet, 

blanketten ”börsmeddelande” och blanketten ”klassificering enligt GICS” ska 
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vara undertecknad av styrelsen eller verkställande direktören med stöd av 

utdrag ur styrelseprotokollet där notering har beslutats. (Nasdaq OMX, 2012)  

Efter att prospektet är godkänt, bolaget har tryckt 5 exemplar av denna och 

ordnat ett spridningsintyg kan ansökan anses vara fullständig och börsens 

bolagskommitté (utskott till börsens styrelse) sammanträdda för att fatta 

beslut om notering och upptagande till handel på börsen. Om börsen inte 

anser det finnas några hinder för bolaget att noteras så ska bolaget före första 

dagen för handel underteckna ett avtal om att följa börsens alla regler och ha 

betalat in noteringsavgiften. (Nasdaq OMX, 2012)   

Sammanfattningsvis är bolagens noteringsprocess en väldigt granskad och 

omfattande process. Det är viktigt för bolagen att se till att alla kriterier är 

uppfyllda för att kunna noters på börsen. Det kan även avgöras att styrelsen 

har en signifikant roll i processen då bolagen står inför en börsnotering. 

(Nasdaq OMX, 2012; Finansinspektionen, 2013) 

2.6 Teoretiska perspektiv  

För att förklara hur styrelsen är sammansatt i företag som står inför en 

börsnotering presenteras de fyra teoretiska perspektiven: agentteori, 

resursberoende teori, social nätverksteori samt institutionell teori.  

2.6.1 Agentteorin 

Jensen och Meckling (1976) definierar agentteorin som en relation mellan 

individer där ena parten är så kallad agent och den andra parten principal. 

Principalen förväntar sig till sin fördel att en särskild tjänst utförs av agenten. 

Tjänsten blir en slags delegation från principalens sida som ger agenten 

rättighet att utföra den bestämda tjänsten. Agentteorin anser dock att agenten 

inte alltid väljer att maximera principalens vinning. Utan det uppstår en 

konflikt när agenten istället väljer att handla efter att maximera sin egen nytta 

istället för att agera till förmån för principalen då den har tillgång till mer 
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information än vad principalen har. Denna problematik benämns 

informationsassymmetri och för att undvika detta tillsätts därför en 

kontrollfunktion vars uppgift är att kontrollera agenten och se till att denna 

agerar till principalens fördel och inte endast för egen vinning. (Jensen & 

Meckling, 1976)   

En klassisk agentteoretisk relation är förhållandet mellan ett bolags 

aktieägare och bolagets ledning, där aktieägarna utgör principal och 

ledningen agent (Jensen & Meckling, 1976). Principalen tillsätter då en 

styrelse som har i uppgift att styra verksamheten, kontrollera och övervaka 

företagets ledning. Det sker främst genom att styrelsen utser ledningen, de 

avgör på så sätt vilka individer som ska leda bolaget (Fama & Jensen, 1983). 

Om ledningen inte övervakas ökar risken att de agerar för egen vinning påstår 

Kosnitk (1987). Därför ska styrelsen representera ägarna, rikta verksamheten 

åt rätt riktning och se till så att målsättningen är att maximera aktieägarnas 

värden (Lazonic och O´Sullivan, 2000). För att säkerställa en effektiv 

övervakning av bolagets ledning utses en oberoende styrelse (Van Ees, Van 

Der Laan & Postma, 2008) som får i uppgift att kontrollera och se till att 

ledningen inte hänsynslöst tar förmåner på bekostnad av bolaget (Chancharat, 

Krishnamurti & Tian, 2012). Detta krävs främst då ledningen i ett bolag inte 

bär några direkta risker med de beslut som de fattar (Fama, 1980).  

Hillman (2003) menar att styrelsens ledamöter agerar som en bättre 

kontrollfunktion när de representerar aktieägarna. Ledamöterna är därmed 

också mer motiverade och drivna att utföra ett bra arbete för att de får 

kompensation i form av avkastning. När ledamöterna istället representerar 

ledningen menar Hillman (2003) att de inte kommer göra ett lika utförligt 

arbete med att kontrollera ledningen då de inte har samma motivation som 

ledamöter som representerar aktieägarna har.  
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Begreppet oberoende ledamöter kan definieras på två olika sätt beroende på 

vilken typ av förståelse man har. I Sverige är situationen annorlunda än i de 

amerikanska och brittiska bolagen. Det är vanligare att aktieägare har en plats 

i de svenska styrelserna. Enligt den svenska bolagskoden är det dock inte 

tillåtet för bolagets verkställande direktör att även inneha rollen som 

styrelsens ordförande. Utöver den verkställande direktören sammansätts 

styrelsens vanligtvis av individer som är beroende till större aktieägare. Få 

styrelseledamöter är helt oberoende från större aktieägare. (Regeringen, 

2013) 

Den amerikanska bolagskoden avser främst de bolag som inte har 

ägarrepresentanter i styrelsen och kräver därför att ledamöterna är oberoende 

för att kunna kontrollera ledningens arbete. Utifrån agentteorin och corporate 

governance kontexten i USA innebär en oberoende styrelse att den är 

oberoende från bolagets ledning. Ledningen som ansvarar för beslutstagandet 

är separerade från ägarna som är riskbärande. Det är vad Fama och Jensen 

(1983) identifierar som separerade av kontroll och ägandet. Bolagen 

använder sig av separationen för att se till att ledningen inte fattar beslut på 

ägarnas bekostnad. För att kontrollera ledningen och de beslut de tar tillsätts 

en oberoende styrelse. (Fama & Jensen, 1983) Detta för oss vidare mot att 

ställa studiens första propositioner uppdelade utifrån den svenska och den 

amerikanska förståelsen på oberoende:  

Proposition 1a: Styrelsens ledamöter är oberoende i förhållande till ägare 

Proposition 1b: Styrelsen är oberoende i förhållande till ledning 

Styrelseledamöters oberoende har även studerats av Ruigrok, Peck och 

Tacheva (2007) där aspekter så som ledamöters kön och nationalitet anses 

påverka dess oberoende. För att styrelsen ska kunna utföra sin roll som 

kontrollant och övervakare har betydelsen av oberoende ökat. Studien visar 
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att utländska ledamöter har lägre tendens att vara kopplade till bolaget genom 

ledning eller ägare, vilket gör att de i de flesta fall är oberoende i förhållande 

till bolaget. Kvinnliga ledamöter visade sig med ha samma tendens vad gäller 

dess oberoende i förhållande till bolaget. (Ruigrok, Peck och Tacheva, 2007) 

Därför betraktas styrelseledamöternas karaktär och bakgrund vara av 

betydelse (Hillman, 2002). Det kan exempelvis vara av stor betydelse för 

bolag att ha ledamöter som är av särskild nationalitet. Ledamöter som är från 

USA eller Storbritannien anses i många fall mer attraktiva. Det bidrar till att 

bolaget värderas högre av omgivningen. De bolag som har amerikanska eller 

brittiska ledamöter i sin styrelse får tillgång till mer resurser i form av deras 

specifika kunskap och deras perspektiv som skiljer sig från de nationella. 

(Oxelheim & Randoy, 2002) 

Styrelseledamöternas oberoende menar forskarna Berle och Means (1932) 

kan förklaras av ägarstrukturen i bolag. I de fall när det är spritt ägande, 

vilket innebär att bolaget ägs av många ägare som äger en mindre del var 

kommer varje ägare ha lite makt och påverkan på bolaget. Istället kommer 

ledningen kunna agera under större frihet utan att ägare har så stor påverkan 

på ledningens arbete. Ledningen kan utnyttja bolagets resurser utan den 

kontroll som annars hade funnits om ägandet varit koncentrerat. Koncentrerat 

ägande är en vanlig förekomst blad svenska bolag. Jonnergård och Larsson 

genomförde år 2010 en studie där de kom fram till att 66 % av de svenska 

företagen som år 2006 var noterade på Stockholmsbörsen hade ett 

koncentrerat ägande, med andra ord hade 20 % eller mer av företagets röster. 

Utifrån detta kan vi formulera följande hypotes för att testa om ägarstrukturen 

i bolaget kan förklara om styrelsen sätts samman med hänsyn till oberoendet 

som agentteorin förespråkar: 

Hypotes 2a: Ägarkoncentration är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av oberoende ledamöter i förhållande till ägarna.  
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Fama och Jensen (1983) förordar att bolag är i behov av styrelseledamöter 

som arbetar i ägarnas syfte för att se till att ledningen gör ett utförligt arbete. 

Styrelsen har i uppgift att kontrollera och övervaka ledningen och se till att de 

inte fattar beslut som endast är till fördel för ledningen, särskilt i enlighet 

med corporate governance kontexten i USA. I och med att ägarna bär den 

största risken ska styrelsen övervaka ledningen då ägarna inte fattar beslut 

som avser bolaget, då ledningen bär det ansvaret. Med hänsyn till detta 

utformar vi nästa hypotes för att testa om ägarstrukturen i bolaget kan 

generera en förklaring: 

Hypotes 2b: Ägarkoncentration är positivt relaterat till styrelsens 

sammansättning av oberoende ledamöter i förhållande till ledningen.  

2.6.2 Resursberoende teorin 

Inom resursberoende teorin betraktas resurser som tillgångar organisationer 

behöver för att överleva. Genom att samarbeta med organisationer som har 

kontroll över resurserna kan tillgång skapas. Detta leder till att bolag på så 

sätt är beroende av dess omgivning. Genom att diversifiera, det vill säga 

fördela beroendet till fler aktörer minskar beroendet av varje enskild aktör. 

(Pfeffer & Salancik, 1978) 

För att belysa resursernas betydelse och företagets beroende för det ger 

Pfeffer och Salancik (1978) i sin bok följande exempel. Författarna menar att 

organisationer som bara tillverkar en typ av produkt eller bara utför en typ av 

tjänst är mer beroende av sina kunder än om organisationen har ett varierat 

utbud som disponeras på varierande marknader. Liknande gäller 

organisationer som enbart har en typ av ingående tillgång för verksamhetens 

drift kommer vara mer beroende av den källan än om organisationen använt 

sig av flera olika ingående tillgångar. (Pfeffer & Salancik, 1978) Stora 

organisationer kan överta mer kontroll över omgivningen genom deras 

storlek. Det sker genom att organisationerna ändrar fokus till en annan del av 
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omgivningen. Större organisationer är mindre beroende av segmenterade 

delar av omgivningen och de resurser som de erbjuder, då de lättare kan 

ändra riktning och fokusera på en annan del. (Pfeffer, 1972)  

För mindre bolag som ännu inte säkrat sin plats i omgivningen och därför 

möts av stark konkurrans däremot uppstår en komplexitet. (Pfeffer, 1972). 

Denna komplexitet anges i osäkerhet i omgivningen och kan avgöras av flera 

faktorer. Bolag som exempelvis kontrollerar en större del av omgivningen är 

i desto mindre behov av att samverka med andra organisationer. Pfeffer & 

Salancik (1978) menar med andra ord att organisationers beroende av 

varandra ligger till grund för deras interaktioner.  

Genom att ha konkurrenters representanter i den egna organisationen, så som 

att ge dem plats i styrelsen, får organisationerna tillgång till varandras 

information och på så sätt minskar osäkerheten i omgivningen. (Pfeffer, 

1972) Pfeffer (1972) menar således att styrelserna används som ett 

instrument för att skapa kopplingar mellan olika organisationer och för att 

hantera osäkerhet i omgivningen.  

Fördelen med att se till styrelsen utifrån detta perspektiv enligt Pfeffer och 

Salancik (1978) är att styrelsen, så som en organisation för att kunna fullfölja 

sina förpliktelser på ett optimalt sätt, också är beroende av särskilda resurser. 

Det handlar i detta sammanhang om resurser i formen av expertis, erfarenhet 

genom rådgivning och gott rykte som ledamöterna för med sig. Genom att 

styrelsen interagerar med sin omgivning kommer det att öppna upp för 

kanaler att kommunicera information sinsemellan och på så sätt skapa 

legitimitet för företagets verksamhet.  Pfeffer och Salancik (1978) 

argumenterar dessutom för att organisationer som effektivt hanterar sina 

relationer med omgivningen också kommer vara mer framgångsrika i 

jämförelse med organisationer som inte gör det. Detta kan knytas an till 

styrelseledamöternas nätverk och kommer belysas närmare i social 
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nätverksteorin nedan. Huruvida styrelsen är beroende av särskilda resurser 

som ledamöterna tillför banar väg för nästa proposition: 

Proposition 3a: Styrelsens ledamöter sitter i flera styrelser samtidigt.  

Genom att se till styrelsen med beroende av resurser gäller detsamma som för 

organisationer att om en styrelseledamot besitter en förmåga ingen annan 

besitter i verksamheten då kommer organisationen vara desto mer beroende 

av den ledamoten. Studier har visat att ledamöter med särskilda egenskaper 

väljs in i styrelsen för att kunna bidra med något som gynnar bolaget. Valet 

av ledamöter i styrelser kan i många fall grundas på att de har ett känt namn 

inom ett visst yrke eller att de kan särskilda kvalifikationer som kommer att 

kunna bidra till bolagets framgång. (Pearce & Zahra, 1992)  

Ledamöter i styrelsen bör ha kompletterande egenskaper och på så vis 

uppfylla olika roller i styrelsens arbete (Kärreman, 1999). Enligt Hillman, 

Cannella och Paetzold (2000) kan ledamöternas egenskaper delas in i följande 

kategorier; insiders, business experts, support specialists och community 

influentials. Insiders är personer med insyn i företagets verksamhet. Business 

experts är personer som har stor erfarenhet av näringslivet. Det kan vara 

personer som en VD eller styrelsemedlemmar från andra större företag. Dessa 

personer kan tillföra styrelsen med sin expertis vad gäller beslutsfattande, 

utgöra alternativa perspektiv på problem som kan förekomma, öppna upp 

kanaler med andra företag för kommunikation och samtidigt hjälpa 

organisationen att legitimera den. Support specialists i sin tur är också 

personer med expertis men av en specifik art så som jurister, finansiella 

representanter eller branschspecifika proffs. Genom att ha en särskild 

utbildning kan ledamöterna bidra med särskild kunskap inom sina områden. 

Ledamöter med juridisk bakgrund besitter kunskap om lagar och 

förordningar, särskilt när de ändras och behöver anpassas till. Ekonomer har 

kunskap om bolagets finansiella situation och kan analysera finansiell data 
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om bolaget. Community influentials är personer som kan bidra med nya 

perspektiv på frågor, kunskap om olika organisationer i samhället som är 

inflytelserika och hur dess intressen kan tillgodoses. Dessa personer är 

exempelvis politiker, forskare och personer som är aktiva inom rörelser så 

som konsumentrörelser. (Hillman, Cannella & Paetzold, 2000). Med hänsyn 

till att olika resurser kan ha att göra med vilken utbildning ledamoten har 

eller vad den tidigare haft för arbetsuppgifter kan vi formulera följande 

propositioner:  

Proposition 3b: Styrelsens ledamöter besitter branschspecifik kunskap. 

Proposition 3c: Styrelsens ledamöter har olika utbildningar.  

Proposition 3d: Styrelsens ledamöter har erfarenhet av VD uppdrag. 

En annan aspekt som kan lyftas fram i denna teori är storleken på styrelsen 

som är avgörande för hur diversifierad styrelsen kan bli med ledamöter med 

olika erfarenheter. Styrelsens storlek är enligt dessa författare som ett mått 

för företagen att länka samman sig med dess omgivning (Pfeffer & Salancik, 

1978). Styrelsens storlek och antalet externa ledamöter kan säkerställa 

bolagets överlevnad genom att på så sätt minimera risker kopplade till 

omgivningen (Pearce & Zahra, 1992). Enligt Shorpshire (2010) innebär en 

mindre styrelse däremot att varje ledamots prestation kommer att öka. Enligt 

det svenska regelverket ska alla aktiebolag ha en styrelse med minst en 

ledamot (ABL 8 kap 1 §). Om företaget väljer att gå över till att bli publikt 

förändras minimikravet till minst tre ledamöter i styrelsen (ABL 8 kap 46 §) 

där minst hälften av ledamöterna ska vara utsedd av bolagsstämman (ABL 8 

kap 47 §).  

Pfeffer och Salancik (1978) menar att tillförande av resurs är en av 

ledamöternas funktioner. Genom att ha en styrelse vars ledamöter besitter 

olika kunskaper bidrar det till en minskad osäkerhet i omgivningen. När 
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bolag har kunskapen har de bättre kännedom om hur olika situationer kan 

hanteras och lösas. Det kan vara kunskap inom olika områden eller om 

bolagets bransch. Utifrån resursberoende teorin ska styrelsen vara 

sammansatt så att varje ledamot tillför olika länkar och olika resurser till 

styrelsen (Lynall, Golden & Hillman, 2003). Beroende på bolagets 

omgivning är behovet av informationen olika (Pfeffer, 1972). Vidare grundas 

nästa hypoteser enligt följande: 

Hypotes 4a: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som sitter i flera styrelser samtidigt. 

Hypotes 4b: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som besitter branschspecifik kunskap. 

Hypotes 4c: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter med olika utbildningar. 

Hypotes 4d: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som har tidigare erfarenhet av VD uppdrag. 

2.6.3 Institutionell teori 

Scott (1987) kommer genom att studera andra forskares definitioner fram till 

att institutionalismen ses som en social process där individer valt att 

acceptera den delade meningen om sociala verkligheten. Konceptet menar 

författaren är oberoende från aktörernas egna perspektiv eller ageranden. 

Saker och ting uppfattas ”som de är” och/eller ”hur saker bör göras”. Jansson, 

Jonnergård och Larsson (2010) menar att institutionell teori därför är en teori 

som förklarar stabilitet och förändringar i samhället.  

Det är av större betydelse för företag att uppnå legitimitet, ett 

tillvägagångssätt är som forskarna Lynall, Golden och Hillman (2003) 

poängterar genom homogenisering av organisationens mest synliga attribut, 
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det vill säga styrelsen. Styrelsen kommer att präglas av homosocial 

reproduktion som innebär att människor kommer att föredra andra individer 

som liknar de själva, det leder då till en oföränderlig organisation (Stafsudd, 

2006).   

Organisationer har en tendens att likna andra eller med andra ord härma 

framgångsrika organisationer som är verksamma under liknande förhållanden 

enligt institutionell isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Detta innebär att 

även styrelsesammansättningarna tendera att vara mer lika varandra i 

jämförelse med styrelsesammansättningar i organisationer utanför branschen. 

Lynall, Golden och Hillman (2003) hävdar dock att bara för att företag valt 

att implementera ett annat företags attribut så behöver det inte innebära en 

effektivitet av organisationen. Förutom att styrelserna homogeniseras 

gentemot andra styrelser skrivs det om homogenisering inom styrelsen, dvs. 

att ledamöterna i sin tur liknar varandra. Skulle styrelserna vara sammansatta 

så att de är heterogena istället innebär det att styrelsens medlemmar har olika 

bakgrund och erfarenheter (Jansson, Jonnergård & Larsson, 2010), vilket är 

något som tidigare nämnts resursberoende teorin förespråkar. 

Utifrån denna teori kommer styrelsesammansättningen att fastställas i stort 

sett av nuvarande institutionaliserade normerna inom organisatoriska fält och 

samhället (Lynall, Golden & Hillman, 2003). Bolag kommer med andra ord 

härma andra organisationer för att så som andra organisationer kunna uppnå 

legitimitet. Två exempel som kan lyftas fram i detta sammanhang är därför 

hur kvinnor och internationella styrelseledamöter får en plats i styrelserna.  

Terjesen, Sealy och Singh (2009) är några av de forskare som bland annat 

undersökt kvinnans möjligheter i styrelser. Författarna Biernat och 

Kobrynowicz (1986) menar i Terjesen, Sealy och Singh (2009) att kvinnor 

ständigt infinner sig i ett behov av att bevisa sin tillgänglighet och begränsas 

på grund av sin sociala identitet från bland annat styrelsen. Detta förklarar 
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Tajfel och Turner´s (1986) i Terjesen, Sealy och Singh (2009) att styrelsen 

trots allt är sammansatt av personer som identifierar sig med varandra, det 

vill säga är personer som tillhör samma kön vilket i detta sammanhang 

innebär att de är män som har liknande ålder, bakgrund och erfarenheter. 

Terjesen, Sealy och Singh (2009) menar vidare att styrelser ofta består av 

ledamöter som är män, medelålders, nationella och som har innehaft VD 

position. Företag som istället väljer att tillsätter en eller flera kvinnor i 

styrelsen gör det för att det sänder signaler om att företaget värdesätter 

kvinnors framgång enligt Terjesen, Sealy och Singh (2009). Att företag 

tenderar att efterlikna andra framgångsrika företag gör det intressant för oss 

att studera om styrelsen i svenska bolag också har denna tendens. Huruvida 

styrelsens ledamöter tenderar att likna varandra leder oss till följande 

propositioner: 

Proposition 5a: Styrelsens ledamöter är medelålders. 

Proposition 5b: Styrelsens ledamöter är svenska. 

Proposition 5c: Styrelsens ledamöter är män. 

Proposition 5d: Styrelsens ledamöter är verkställande direktörer. 

Den andra aspekt som sänder positiva signaler så som kvinnlig representation 

i styrelsen är när styrelsen representeras av ägarna enligt Meyer och Rowan 

(1991) i Louoma och Goodstein (1999). Detta menar författarna innebär att 

företaget på så sätt agerar utifrån värdesättande på ett korrekt och lämpligt 

sätt och att organisationen på så sätt garanterar att parteras intressen är 

representerade vid bolagets styrning och tar ett socialt ansvar Jones och 

Goldberg (1982) i Louoma och Goodstein (1999). Företagen strävar alltså 

efter att sätta samman styrelser genom att titta till omgivningen och dess 

förväntningar.   
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Den tredje aspekten är när styrelsen även består av internationella ledamöter, 

då det visar på att företag värdesätter mångfald. Genom att ta in 

internationella ledamöter får styrelsen även tillgång till internationell 

kompetens men det förutsätts att ledamöterna kan arbeta enligt den svenska 

styrelsekulturen samt att de sätter sig in i den svenska lagstiftningen. 

(Arlebäck, 1989) Terjesen, Sealy och Singh (2009) menar att även 

internationella ledamöter så som kvinnlig representation i styrelsen sänder 

positiva signaler om företaget.  

Terjesen, Sealy och Singhs (2009) anser att styrelserna mestadels består av 

ledamöter som är män, medelålders, nationella samt att de innehar eller har 

haft verkställande direktörsposition. För att underlätta förståelsen under 

studiens gång sammanfogdar vi egenskaperna till en sorts norm. Baserat på 

denna norm har vi utformat följande hypoteser: 

Hypotes 6a: Förekomsten av kvinnliga ledamöter i styrelsen är negativt 

relaterat till styrelsens sammansättning av manliga, medelålders, svenska 

verkställande direktörer.  

Hypotes 6b: Förekomsten av utländska ledamöter i styrelsen är negativt 

relaterat till styrelsens sammansättning av manliga, medelålders, svenska 

verkställande direktörer.  

2.6.4 Social nätverksteori 

Den sociala nätverksteorin antyder att ett bolags aktiviteter influeras av dess 

nätverk genom att påverka bolagets handlingar då sociala kontakter bidrar 

med kunskap och information. (Lynall, Golden & Hillman, 2003) Sociala 

nätverk är relationer som är socialt meningsfulla och som binder aktörer till 

varandra. Aktörer som är starkt bundna till varandra tenderar att dela med sig 

av råd och påverkas mer av varandra. De delar ofta liknande åsikter, de har 

förtroende för och vänder sig till varandra när de är i behov av hjälp. Sådana 
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relationer leder över tid till att parterna har tillgång till liknande information 

och kunskap. (Prell, Hubacek & Reed, 2009) Relationerna bidrar till att 

organisationer bildar strategiska allianser som kännetecknas av pålitlighet 

samt utbytande av kunskap och information. När organisationer bildar den 

här sortens relationer och ingår i varandras nätverk uppstår en slags 

pålitlighet från andra organisationer som kan bli potentiella deltagare i 

nätverket. Beslutsfattarna i en organisation väljer att förlita sig på individer 

som sedan tidigare ingår i deras nätverk som de rådfrågar inför viktiga beslut 

(Gulati & Gargiulo, 1999).  

Enligt Burt (1999) kan deltagande i sådant nätverk leda till tillgång till 

information samt proposition till andra aktörer i nätverket. Social 

nätverksteori föreslår att sådana nätverk kan identifieras genom att avgöra 

demografiska likheter mellan styrelsemedlemmarna. För till exempel 

nybildade organisationer kan dessa nätverk vara av stort värde då de vid 

behov av hjälp kan söka sig till andra organisationer. En ståndpunkt i social 

nätverksteorin är organisationens uppbyggnad av bland annat sitt rykte och 

sin pålitlighet. Den byggs upp genom tidigare relationer och resulterar i en 

ökad tillgång till resurser. (Lynall, Golden & Hillman, 2003) Att endast vilja 

samarbeta med individer som har gott rykte antyder att en generaliserad 

uppfattning påverkar individers egna uppfattningar (Granovetter, 1985). 

Granovetter (1985) antyder vidare att det dock är bättre för individer att bilda 

egna uppfattningar om någon genom tidigare erfarenheter med personen i 

fråga. 

Davis (1996) använder begreppet “interlocking”, med det menar han att 

bolagen är direkt kopplade till varandra genom sina styrelsemedlemmar som 

tillsammans bildar ett nätverk. Att styrelseledamöter sitter i fler styrelser 

samtidigt bidrar till ökad kunskap, då en styrelseledamot för vidare kunskap 

från en styrelse till en annan styrelse (Granovetter, 1985). På detta sätt kan 
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bolagen lära sig av varandras misstag samt avgöra vilka åtgärder som visar 

sig vara lönsamma för bolagen. Detta tillåter bolagen att via 

styrelsemedlemmarna dela viktig information och tillåter den att flöda fritt 

inom nätverket (Davis, 1996). Shorpshire (2010) menar att styrelseledamöter 

som sitter i flera styrelser samtidigt är olika benägna att dela med sig av 

kunskap mellan företag. Ett argument för varför styrelseledamöter skulle vilja 

sprida denna information finner Shorpshire (2010) vara om ledamöterna 

identifierar sig med organisationen så som att de känner bolagets VD. Med 

hänsyn till detta kan följande proposition formuleras:  

Proposition 7a: Styrelsens ledamöter sitter i flera styrelser samtidigt. 

Enligt social nätverksteorin påverkas en styrelses sammansättning av sociala 

nätverk då sociala relationer tenderar att påverka ekonomiska beslut. En 

styrelses sammansättning refererar till antalet ledamöter som är interna kontra 

externa. Ledamöter som inte är anställda i organisationen bidrar med 

information och råd till VD som inte alltid finns tillgänglig hos interna 

ledamöter. De externa ledamöterna kan även bidra till ett bättre rykte för 

bolaget samt bidra med tidigare erfarenheter. (Daily & Dalton, 1993) Lynall, 

Golden och Hillman (2003) menar exempelvis att styrelsens ledamöter kan 

speglas av olika intressenters nätverk. I studien väljer forskarna att rikta 

fokus mot två intressenter, bolagets VD eller de externa finansiärerna det vill 

säga bolagets ägare. För att testa om dessa antaganden även omfattar de 

svenska bolagens styrelseledamöter formuleras följande två propositioner.  

Proposition 7b: Styrelsens ledamöter kommer från ägarnas sociala nätverk. 

Proposition 7c: Styrelsens ledamöter kommer från VD:s sociala nätverk.  

De individuella externa ledamöterna i styrelsen spelar en stor roll i bolagets 

effektivitet genom att de bidrar med väsentlig expertis som organisationer 

själva inte besitter (Baysinger & Butler, 1985). Granovetter (1985) menar att 
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det sociala nätverket påverkar bolaget genom dess handlingar och 

preferenser. Det sociala nätverket kommer att influera informationen som 

styrelsen har tillgång till. Genom att ledamöterna därför sitter i flera styrelser 

får styrelsen och därigenom företaget tillgång till väsentlig information. När 

bolagen är osäkra på sin omgivning och den informationen som omgivningen 

besitter, kan andra individers kunskap och nätverk komma att spela stor roll 

för bolaget. Likt den resursberoende teorin är även social nätverksteori 

beroende av den kunskapen och informationen som styrelseledamöterna 

bidrar med. Ju mer information bolaget har tillgång till desto mindre 

osäkerhet upplever de i omgivningen. Därför formuleras följande hypoteser:  

Hypotes 8a: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter från ägarnas sociala nätverk 

Hypotes 8b: Osäkerhet i omgivningen är positivt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter från VD:s sociala nätverk 

2.6.5 Sammanfattning av teoretiska perspektiv  

Agentteorin, resursberoende teorin, institutionell teori och social 

nätverksteori är de fyra teorierna som belysts för att beskriva hur styrelsen 

utifrån dessa teorier betraktas sättas samman. Gränserna mellan teorierna är 

inte helt klara utan teorierna bygger på varandra och täcker upp för varandra. 

Resursberoende teorin betraktas exempelvis som ett komplement till 

agentteorin där social nätverksteori i sin tur bygger på resursberoende teorin.  

I agentteorin agerar styrelsen som en övervakare av företagsledningen och 

har det yttersta ansvaret för bolagets verksamhet. För att styrelsen ska kunna 

göra detta på optimalt sätt behöver den därför vara oberoende. I 

resursberoende teorin i sin tur handlar det om att styrelsen ska vara 

sammansatt så att varje ledamot tillför en specifik resurs detta också för att 

täcka upp för olika funktioner i styrelsen. Förutom oberoende och specifik 
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resurstillförsel har det konstaterats att styrelsen genom sin sammansättning 

kan sända positiva signaler som i sin tur skapar legitimitet för bolaget. Detta 

genom, som institutionella teorin förklarar, härma konkurrenterna. Men av 

betydelse förklarar socialnätverksteorin vara styrelsens interaktion genom 

nätverk med andra styrelser, då det öppnar upp vägar för information av 

värde.       

2.7  Lynall, Golden och Hillmans (2003) studie 

Lynall, Golden och Hillman (2003) tillägnar sin artikel till att beskriva de 

olika teorierna: agentteori, resursberoende teori, institutionell teori samt 

socialnätverksteori. Teorierna används för att förklara styrelsens 

sammansättning inför en börsnotering beroende på var i livscykeln mellan 

uppväxttid och mognad företaget befinner sig. Syftet med författarnas studie 

är att utifrån befintliga teorier beskriva när de kan vara tillämpliga och med 

hänsyn till det utveckla teori som beskriver styrelsens sammansättning och 

dess påverkande faktorer så som företagets livcykel och intressenter. Med 

andra ord bygger Lynall, Golden och Hillmans (2003) studie på att identifiera 

när de olika teorierna kan förklara styrelsens sammansättning beroende på 

var i livcykeln företaget befinner sig och om det är VD:n eller ägarna som har 

den dominerande makten i företaget.     

Lynall, Golden och Hillman (2003) väljer att använda Quinn och Camerons 

(1983) befintliga modell av företagets livscykel. Quinn och Cameron (1981) 

menar att varje livscykel stadie ett bolag kan befinna sig identifieras av ett 

antal olika karaktärer. Forskarna delar livscykeln i fyra olika stadier; the 

entrepreneurial stage, the collectivity stage, the formalization and control 

stage och an elaboration of structure stage. Vi har valt att översätta dessa till 

det entreprenöriella stadiet, kollektivitetsstadiet, formalisering och 

kontrollstadiet och utvecklande av strukturstadiet.  
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2.7.1 Entreprenöriella stadiet 

Detta skede av företagets livscykel omfattar främst utveckling av kreativitet, 

innovation samt valet av en marknadsinriktning. Under detta stadium 

försöker bolag ta sig över en tröskel som är väsentlig för dess överlevnad på 

marknaden (Quinn & Cameron, 1981). Då inträde på en marknad för att 

producera och sälja nya produkter är i fokus kan planering lämnas en aning 

försummad. En stor del av arbetet som omfattas inom detta stadium gäller det 

arbete som läggs in i organisationer. Bolags framgång i detta stadium beror 

främst på i vilken utsträckning krav för tillväxt möts, förberedelser görs, stöd 

från omgivning som fås och hur resursanskaffning sker. (Quinn & Cameron, 

1983) Det är anmärkningsvärt att organisationer i detta skede kan komma att 

söka finansiering för nytt kapital. VD i detta sammanhang kommer med 

tanke på verksamhetens omfattning krävas på både tid och energi. Genom att 

bli tilldelade nya medel får VD möjligheten att maximera flexibiliteten men 

samtidigt en personlig handlingsfrihet. Kapitaltillskottet är utifrån VD:s 

perspektiv till för affärsspecifika investeringar. (Lynall, Golden & Hillman, 

2003)  

Finansiärer i sin tur kommer istället kräva företag på högsta möjliga 

avkastning i samband med initiala investeringar under den angivna 

tidsperioden. I finansiärers intresse ligger att i detta skede se till att planer, 

ekonomisk avkastning och marknadsvärdet sköts. (Lynall, Golden & 

Hillman, 2003)  

Det är därför enligt Lynall, Golden och Hillman (2003) så att styrelsen som 

etableras i detta skede av företags livscykel kommer att speglas av VD:s eller 

externa finansiärers sociala nätverk beroende på vem av de som har den 

dominerande makten. Skedet är på så vis kopplat till den sociala 

nätverksteorin. För att testa detta kan vi formulera följande hypoteser: 
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Hypotes 9a: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter från ägarnas sociala nätverk när bolaget 

befinner sig i entreprenöriella stadiet och ägarna har dominerande makt. 

Hypotes 9b: Osäkerhet i omgivningen är positivt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter från VD:s sociala nätverk när bolaget befinner 

sig i entreprenöriella stadiet och VD har dominerande makt. 

2.7.2. Kollektivitetsstadiet  

I detta stadium etableras bland annat kommunikation inom företag och 

engagemang bland organisationers medlemmar formas. Betoning läggs därför 

på det som sker inom organisationer, så som hur medarbetare kommer 

överrens med varandra. Under skedets gång utformas också den informella 

strukturen inom organisationer då verksamheten strävar efter ett högt 

åtagande och en sammanhållning blad medlemmar. Målet är att alla inom 

organisationer ska sträva efter samma mål samt hjälpas åt för att uppfylla 

dessa. Stadiet värdesätter relationer mellan medlemmar i organisationen och 

forskarna hävdar att framgången beror på kommunikation mellan 

medlemmar. Förutom en sammanhållning inom organisationen strävas det i 

detta skede efter att uppnå en hög moral och en tillfredställelse. Detta skede 

kan dessutom ses som en period åtföljande av tillväxt som kan fortsätta in i 

nästa skede som är formalisering och kontrollstadiet. Från ledamöters sida 

krävs både engagemang och personligt ledarskap. (Quinn & Cameron, 1983).  

Lynall, Golden och Hillman (2003) förväntar sig även att andra ledande 

befattningshavare förutom VD kommer att ha ett intresse i styrelseuppdraget 

i detta skede då de ser styrelsen som en potentiell tillgång för att säkra 

resurser och minska osäkerheter i sina ansvarsområden.  På så vis präglas 

kollektivitetsstadiet av resursberoende teori samt även av institutionell teori. 
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Externa finansiärer i detta sammanhang kommer därför att stå inför en större 

och mer sammanhållen ledning i jämförelse med tidigare skede. Eftersom 

organisationer har utvecklats isolerat från granskningen av externa finansiella 

marknader, kan ledningsgrupper förlita sig på etablerade tankesätt och rutiner 

som gör det svårt att anpassa sig till ansvarighet och öppenhet som krävs av 

en extern investerare. Etablera legitimitet i den yttre miljön och positionering 

organisationen i investeringen gemenskap så att dess värde erkänns och 

återspeglas i aktiekursen är en ny uppgift för ledningar och, följaktligen, ett 

sätt i som styrelsen kan vara av värde (Daily & Schwenk, 1996). Utifrån detta 

kan vi formulera följande hypoteser:  

Hypotes 10a: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som sitter i flera styrelser samtidigt när 

bolaget befinner sig i kollektivitetsstadiet och VD har dominerande makt. 

Hypotes 10b: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som besitter branschspecifik kunskap när 

bolaget befinner sig i kollektivitetsstadiet och VD har dominerande makt. 

Hypotes 10c: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter med olika utbildningar när bolaget befinner 

sig i kollektivitetsstadiet och VD har dominerande makt. 

Hypotes 10d: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som har tidigare erfarenhet av VD uppdrag 

när bolaget befinner sig i kollektivitetsstadiet och VD har dominerande makt. 

Hypotes 10e: Förekomsten av kvinnliga ledamöter i styrelsen är negativt 

relaterat till styrelsens sammansättning av manliga, medelålders, svenska 

verkställande direktörer när bolaget befinner sig i kollektivitetsstadiet och 

ägarna har dominerande makt. 
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Hypotes 10f: Förekomsten av utländska ledamöter i styrelsen är negativt 

relaterat till manliga, medelålders, svenska verkställande direktörer när 

bolaget befinner sig i kollektivitetsstadiet och ägarna har dominerande makt. 

2.7.3. Formalisering och kontrollstadiet  

I detta stadium strävar organisationer efter att utforma klara mål, reducera 

flexibilitet, utveckla regler och procedurer. Detta leder i din tur till att 

produktionen effektiviseras. Organisationen vill förutom effektivitet inom 

produktionen även uppnå effektivitet inom kommunikation och stabilitet. Det 

handlar således främst om att sätta upp mål och att sedan uppfylla de uppsatta 

målen. (Quinn & Cameron, 1983)  

Det är i detta skede nödvändigt att införa en funktionell struktur, regler och 

ökad specialisering som ett resultat av fortsatta framgång och ökande 

strukturell komplexitet (Greiner, 1972).  Det gäller också att stabilisera 

produktion, produktens tillförlitlighet och upprätthålla kassaflödet. Även i 

detta skede kan organisationen behöva söka finansiering med eget kapital. Ett 

exempel är den offentliga noteringen av ett privat, familjeägt verksamhet i 

vilken övergången till professionell ledning åtföljs av familjens antagande i 

motsats till en VD intresse för verksamheten. I detta skede har organisationen 

etablerade strukturer och system för att möjliggöra en stabil verksamhet och 

det är troligt att det offentliga erbjudandet i detta stadium bygger på 

expansion inom och utanför dess nuvarande domän. Vikten i detta skede 

ligger på utarbetande av struktur, decentralisering, expansion och förnyelse 

(Quinn & Cameron, 1983). Omfattningen och komplexiteten av 

verksamheten ger större utrymme för ledningen att agera oberoende av 

ägarna. Denna större latitud ökar sannolikheten för inhyrda kostnader och 

skapar ytterligare incitament för styrelsens övervakning (Fama, 1980; Jensen 

& Meckling, 1976).  



 

  43 (176) 
 

I detta skede introducerar företaget en funktionell struktur vilket leder till att 

styrelsesammansättningen här antingen kommer att speglas av 

resursberoende teorin eller agentteorin beroende på vem som har den 

dominerande makten i organisationen. Utifrån det formuleras följande 

hypoteser:  

Hypotes 11a: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som sitter i flera styrelser samtidigt när 

bolaget befinner sig i formalisering och kontrollstadiet och VD har 

dominerande makt. 

Hypotes 11b: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som besitter branschspecifik kunskap när 

bolaget befinner sig i formalisering och kontrollstadiet och VD har 

dominerande makt. 

Hypotes 11c: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter med utbildning när bolaget befinner sig i 

formalisering och kontrollstadiet och VD har dominerande makt. 

Hypotes 11d: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som har tidigare erfarenhet av VD uppdrag 

när bolaget befinner sig i formalisering och kontrollstadiet och VD har 

dominerande makt. 

Hypotes 11e: Ägarkoncentration är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av oberoende ledamöter i förhållande till ägarna när 

bolaget befinner sig i formalisering och kontrollstadiet och ägarna har 

dominerande makt. 

Hypotes 11f: Ägarkoncentration är positivt relaterat till styrelsens 

sammansättning av oberoende ledamöter i förhållande till ledningen när 
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bolaget befinner sig i formalisering och kontrollstadiet och ägarna har 

dominerande makt. 

2.7.4 Utvecklande av strukturstadiet  

I detta steg av företagets livscykel utvecklas en intern struktur i 

organisationen. Denna struktur ligger till grund för bolagets framgång och 

hur väl det uppfyller målen. (Quinn & Cameron, 1981) I detta stadium 

utarbetas strukturen som ska markera engagemang för företagets valda 

marknad samt övergång från tonåren till mognad. Detta steg åtföljs av ett 

starkt kassaflöde och färre attraktiva investeringsmöjligheter (Jawahar & 

McLaugghlin, 2001). I detta stadium hävdar Lynall, Golden och Hillman 

(2003) att styrelsens sammansättning med större sannolikhet kommer att 

spegla den tid då den snarare grundades än nuvarande kraven i 

organisationen. Detta medför att några hypoteser inom detta stadium inte 

formuleras.  
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2.8 Översikt 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: De olika aspekterna, för förklaring av styrelsens sammansättning, 

inom varje teori, hänsyn tas till genom studien.  

Agentteori 
Oberoende i 

förhållande till 

ägare 

Oberoende i 

förhållande till 

ledning 

Ägarkoncentratio

n 

Nationalitet 

Kön 

 

Resursberoende 

teori 
Styrelsens 

kopplingar 

Branschspecifik 

kunskap  

Utbildning 

VD erfarenhet 

Osäkerhet i 

omgivningen  

Styrelsens storlek 

Bransch  

Nettoomsättning 

 

Institutionell 

teori  

Ålder 

Nationalitet 

Kön 

VD erfarenhet 

Normen  

Kvinna 

Utländsk  

Styrelsens storlek 

Nettoomsättning 

 

Social 

nätverksteori 

Styrelsens 

kopplingar  

Ägares sociala 

nätverk  

VD:s sociala 

nätverk  

Osäkerhet i 

omgivningen 

Nettoomsättning  

 

Styrelsens sammansättning i företag inför en 

börsnotering  

Livscykel 

Dominerande makt 
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2.9 Sammanställning av alla hypoteser  

Proposition 1a: Styrelsens ledamöter är oberoende i förhållande till ägare. 

Proposition 1b: Styrelsens ledamöter är oberoende i förhållande till ledning.  

Hypotes 2a: Ägarkoncentration är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av oberoende ledamöter i förhållande till 

ägarna.  

Hypotes 2b: Ägarkoncentration är positivt relaterat till styrelsens 

sammansättning av oberoende ledamöter i förhållande till 

ledningen.  

Proposition 3a: Styrelsens ledamöter sitter i flera styrelser samtidigt.  

Proposition 3b: Styrelsens ledamöter besitter branschspecifik kunskap. 

Proposition 3c: Styrelsens ledamöter har olika utbildningar. 

Proposition 3d: Styrelsens ledamöter har erfarenhet av VD uppdrag. 

Hypotes 4a: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som sitter i flera styrelser 

samtidigt. 

Hypotes 4b: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som besitter branschspecifik 

kunskap. 

Hypotes 4c: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter med olika utbildningar. 

Hypotes 4d: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som har tidigare erfarenhet av 

VD uppdrag. 
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Proposition 5a: Styrelsens ledamöter är medelålders. 

Proposition 5b: Styrelsens ledamöter är svenska. 

Proposition 5c: Styrelsens ledamöter är män. 

Proposition 5d: Styrelsens ledamöter är verkställande direktörer. 

Hypotes 6a:  Förekomsten av kvinnliga ledamöter i styrelsen är negativt 

relaterat till styrelsens sammansättning av manliga, 

medelålders, svenska verkställande direktörer.  

Hypotes 6b:  Förekomsten av utländska ledamöter i styrelsen är negativt 

relaterat till styrelsens sammansättning av manliga, 

medelålders, svenska verkställande direktörer.  

Proposition 7a: Styrelsen ledamöter sitter i flera styrelser samtidigt. 

Proposition 7b: Styrelsens ledamöter kommer från ägarnas sociala nätverk. 

Proposition 7c: Styrelsens ledamöter kommer från VD:s sociala nätverk.  

Hypotes 8a: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter från ägarnas sociala nätverk. 

Hypotes 8b: Osäkerhet i omgivningen är positivt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter från VD:s sociala nätverk. 

Hypotes 9a: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter från ägarnas sociala nätverk 

när bolaget befinner sig i entreprenöriella stadiet och ägarna 

har dominerande makt. 

Hypotes 9b: Osäkerhet i omgivningen är positivt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter från VD:s sociala nätverk när 
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bolaget befinner sig i det entreprenöriella stadiet och VD har 

dominerande makt. 

Hypotes 10a: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som sitter i flera styrelser 

samtidigt när bolaget befinner sig i kollektivitetsstadiet och 

VD har dominerande makt. 

Hypotes 10b: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som besitter branschspecifik 

kunskap när bolaget befinner sig i kollektivitetsstadiet och VD 

har dominerande makt. 

Hypotes 10c: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter med olika utbildningar när 

bolaget befinner sig i kollektivitetsstadiet och VD har 

dominerande makt. 

Hypotes 10d: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som har tidigare erfarenhet av 

VD uppdrag när bolaget befinner sig i kollektivitetsstadiet och 

VD har dominerande makt. 

Hypotes 10e: Förekomsten av kvinnliga ledamöter i styrelsen är negativt 

relaterat till styrelsens sammansättning av manliga, 

medelålders, svenska verkställande när bolaget befinner sig i 

kollektivitetsstadiet och ägarna har dominerande makt 

 

Hypotes 10f: Förekomsten av utländska ledamöter i styrelsen är negativt 

relaterat till styrelsens sammansättning av manliga, 

medelålders, svenska verkställande direktörer när bolaget 
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befinner sig i kollektivitetsstadiet och ägarna har dominerande 

makt. 

Hypotes 11a: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som sitter i flera styrelser 

samtidigt när bolaget befinner sig i formalisering och 

kontrollstadiet och VD har dominerande makt. 

Hypotes 11b: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som besitter branschspecifik 

kunskap när bolaget befinner sig i formalisering och 

kontrollstadiet och VD har dominerande makt. 

Hypotes 11c: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter med utbildning när bolaget 

befinner sig i formalisering och kontrollstadiet och VD har 

dominerande makt. 

Hypotes 11d: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som har tidigare erfarenhet av 

VD uppdrag när bolaget befinner sig i formalisering och 

kontrollstadiet och VD har dominerande makt. 

Hypotes 11e: Ägarkoncentration är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av oberoende ledamöter i förhållande till 

ägarna när bolaget befinner sig i formalisering och 

kontrollstadiet och ägarna har dominerande makt. 

Hypotes 11f: Ägarkoncentration är positivt relaterat till styrelsens 

sammansättning av oberoende ledamöter i förhållande till 

ledningen när bolaget befinner sig i formalisering och 

kontrollstadiet och ägarna har dominerande makt. 
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Kapitel 3. Empirisk metod  

I detta kapitel framförs en genomgång av val av metoder för genomförandet 

av studien. Urvalet presenteras, hur datamaterialet samlats in och vad för 

bortfall som förekommit. Under avsnittet för operationalisering framförs hur 

informationen vi samlat in översatts till variabler för att under dataanalys 

presentera hur detta kommer analyseras. Kapitlet avrundas med studiens 

kvalitetsmått.  

3.1 Undersökningsdesign  

För att förklara styrelsens sammansättning i företag inför en börsnotering och 

studera vilka faktorer det är som kan påverka och förklara den, har studien 

genomförts utifrån en kvantitativ ansats. Fördelen med kvantitativ 

undersökning är möjligheten att dra mer generella slutsatser, eftersom att man 

använder sig av ett representativt urval. (Bryman & Bell, 2003:86) Då vi vill 

dra mer generella slutsatser som kan vara till praktiskt nytta för alla bolag, 

väljer vi att studera ett större antal företag istället för att fokusera och djupare 

undersöka ett fåtal företag och därmed använda en kvalitativ ansats, vilket 

skulle ha varit alternativet.  

Kvalitativ forskning lägger mer fokus på ett induktivt angreppssätt genom att 

generera teorier och strävar efter att förklara individers uppfattning och 

tolkningar av den sociala verkligheten. Den kvantitativa inriktningen strävar 

snarare efter att pröva teorierna. En kritisk punkt som riktas mot den 

kvantitativa forsningsmetoden är att de kopplingar mellan olika variabler 

sällan undersöks i en vardaglig kontext och att undersökningen av vad som 

har skapat relationen mellan variablerna ofta lämnas outforskat.  Att 

undersöka relationer och individers tolkningar tillhör den kvalitativa 

undersökningsformen. För att samla in vårt empiriska material kan vi bortse 

från kritiken mot kvantitativa studier, då vi inte strävar efter att undersöka 
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individers tolkningar utan snarare om individernas egenskaper har någon 

koppling till en styrelses sammanställning.  (Bryman & Bell, 2010:40) 

3.2 Studiens genomförande 

3.2.1 Urval  

Efter en teoretisk genomgång om styrelsens sammansättning inför en 

börsnotering var nästa steg i vår studie att studera hur detta i verkligheten ser 

ut. Detta genomfördes genom en undersökning av alla svenska företag som 

under de senaste fem åren genomfört en börsnotering på Stockholmsbörsen 

och utifrån det prospekt som företaget lämnat in bland annat utläsa 

information om dess styrelse. Med hänsyn till studiens omfattning valde vi 

tidsperioden fem år för att begränsa studien till företag som nyligen noterat 

sig på börsen samt att datamaterialet på så sätt blev mer hanterbart. Fördelen 

med att använda detta urval är att kravet på information om företag inför en 

börsnotering då är densamma, lättare att få tillgång till och också jämförbar. 

Samtidigt som att intresset ligger i att studera hur styrelsernas 

sammansättning tenderar att vara i nutiden och vad för faktorer det är som 

påverkar dess sammansättning. Nackdelen är att ingen historisk jämförelse 

har kunnat göras eftersom att vi inte har tillgång till samma information för 

senare år. Vi syftar då på att vi inte har möjlighet att göra en jämförelse 

exempelvis med ett företag som börsnoterat sig för 1 år sedan och möjligtvis 

ett företag som börsnoterat sig för 50 år sedan för att se likheter och 

skillnader mellan styrelsernas sammansättning över tid. 

Populationen för vår totalundersökning fann vi till att börja med vara 49 

aktiebolag som under de senaste 5 åren det vill säga som under 2008-2012 

genomfört en börsnotering enligt nyemissioner.se (2013). Vi kom fram till att 

två av de 49 ursprungliga bolagen inte hade noterats på Stockholmsbörsen så 

vi valde att inte räkna med dem i undersökningen. För att försäkra oss om att 

informationen vi hade var korrekt valde vi att komma i kontakt med Andreas 
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Poike, som arbetar för nyemissioner.se. Han bekräftade våra misstankar om 

att det rörde sig om felskrivning på hemsidan. Det ena företaget planerade en 

notering på First North och det andra företaget planerade istället en flytt från 

stockholmsbörsen till First North under den tidsperiod vår studie avser. 

Slutligen uteslöt vi de bolag som var utländska då vi riktar fokus på endast 

svenska bolag, vilket lett till att vår studie omfattar totalt 38 bolag och 

därmed 219 styrelseledamöter.  

Vi valde dessutom att se över stockholmsbörsens tre listor, Large Cap, Mid 

Cap och Small Cap för att se om det finns fler företag som under angiven 

tidsperiod noterat sig på börsen och nyemissioner uteslutit. Vi ser detta som 

ett steg för att säkerställa att totalundersökningen, vi har valt att genomföra, 

avser alla företag som under de senaste fem åren noterat sig på 

stockholmsbörsen. Vi fann då inga andra än de bolag studien redan avser.   

Vi har valt att inte ta hänsyn till om bolag som vi använt i vår studie inte 

längre är verksamma. Detta val gör vi för att vi anser det varken påverkar 

undersökningen eller resultatet. De företag som har eller ska noteras under år 

2013 har vi inte heller valt att räkna in i vår studie då vi strävar efter en tydlig 

början och slut på vald tidsperiod och året 2013 ännu inte är förbi vid tiden 

för studiens genomförande. 

Genom att göra en totalundersökning kommer våra resultat att kunna 

användas av de flesta bolag som uppfyller de kriterier som bolagen vi har 

använt uppfyller såsom; svenskt bolag, står inför börsnotering eller redan har 

noterats etc. Vi valde dessutom att rikta vår studie till enbart 

Stockholmsbörsen som är en av de olika marknadsplatserna som finns i 

Sverige. Detta eftersom att det är en börs och inte en handelsplattform som 

alternativen skulle vara. En börs har hårdare krav på företagen som vill notera 

sig där jämfört med en handelsplattform, vilket gör det tryggare för 

investerare att investera där då det redan finns ett minimikrav på företagen 
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som de måste uppfylla (Aktiespararna, 2013). Stockholmsbörsen är dessutom 

nordens största börslista med flest noterade bolag och har högst omsättning 

(Aktiespararna, 2013).  

3.2.2 Datainsamling 

När material ska samlas in till en studie finns flera alternativ att välja bland 

såsom enkät, strukturerade intervjuer och observationer för att nämna några. I 

denna studie har vi valt att utgå från primärdata som innefattar information 

från de prospekt företagen skapat och finansinspektionen publicerat. På dessa 

dokument har vi därefter genomfört en dokumentstudie, innehållsanalys, för 

att generera nödvändig data. Enligt Bryman och Bell (2003) görs detta utifrån 

kategoriseringar som i förväg utformats för att innehållet på ett systematiskt 

och replikerbart sätt kvantifieras. Denna kategorisering presenteras under 

avsnittet för operationalisering där datamaterialet översatts till variabler.  

Den information vi kunde hämta från finansinspektionens hemsida avser 

godkända prospekt som vi från deras prospektregister kunnat ladda ner. Varje 

företag som står inför en börsnotering, det vill säga vill att värdepapper så 

som aktier, obligationer eller andra derivatinstrument ska erbjudas till 

allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, måste lämna in 

detta prospekt till finansinspektionen för granskning och godkännande. 

(Finansinspektionen, 2013) Detta har ökat tillförlitligheten till den 

information vi använt oss av i denna studie.   

I de fall där informationen i prospekten inte varit tillräcklig har vi hämtat den 

kompletterande informationen från företagens hemsidor, årsredovisningar 

och bolagsstämmoprotokoll. Vi har även tagit kontakt med organisationer så 

som Finansinspektionen, nyemissioner.se och Avanza bank för att minska 

risken för misstolkning av informationen vi använder oss av. Dessutom har vi 

använt oss av böckerna Styrelser och revisorer i Sveriges Börsföretag för 

åren 2008 till och med 2013 för att i de fall där de varit nödvändigt dels 
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stämma av informationen i prospekten samt komplettera med om 

informationen saknats i prospekten. Eftersom att vi från bolagens prospekt 

och de kompletterande källorna har funnit all nödvändig information för 

genomförandet av denna studie, har vi således inte behövt genomföra varken 

enkäter, strukturerade intervjuer eller dylikt.   

 

3.2.3 Bortfallsanalys 

I vissa fall har vi inte kunnat finna all information som vi har behövt i 

bolagens prospekt. Vid de tillfällena har vi sökt oss till som tidigare nämnt 

bland annat bolagens hemsidor, årsredovisningar och bolagsstämmoprotokoll 

för kompletterande information. Men om vi även där inte lyckats finna den 

information vi sökt har det blivit ett bortfall. I det sammanställda 

datamaterialet saknas totalt sätt enbart utbildningen på två av de 219 

styrelseledamöter som ingår i studien. Således är studiens bortfall av minimal 

karaktär. Det som bidragit till detta minimala bortfall är att vi valt att basera 

informationen på bolagens prospekt, vilka i största utsträckning, 

innehållsmässigt är lika. En annan bidragande orsak är att det är krav på att 

all bolagen som planerar genomföra en börsnotering lämnar in en sådan till 

finansinspektionen som sedan publicerar dokumentet för allmänheten.  Till 

följd av denna reduktion anser vi att detta inte har haft någon större påverkan 

på studiens resultat då bortfallet inte anses vara av väsentlig storlek.   

3.3 Operationalisering  

I detta avsnitt beskriver vi den information vi i huvudsak från prospekten 

samlat in. Vi vill också poängtera att vi under studiens gång både vad gäller i 

presentation här samt vid insamling av data har valt att inte presentera namn 

på ledamöterna samt företagen som ingår i denna studie. Detta dels för att det 

inte har varit relevant och dels för att vi anser att våra resultat om förklaringar 

för styrelsers sammansättning är applicerbara för alla företag som står inför 

en börsnotering.  
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Den insamlade informationen beskriver vi nedan hur de översatts i variabler i 

dess olika former. Variablerna presenteras utifrån de fyra teoretiska 

perspektiven. Där vi har variabler som och ena sidan omfattar ledamöterna 

och dess egenskaper och andra sidan styrelsen dessa ledamöter har en plats i. 

Utifrån dessa variabler har vi därefter sammanställt datamaterialet i ett 

excellark. Variablerna i dess form har varit beroende, oberoende och 

kontrollvariabler (Bryman & Bell, 2003) och kategoriseras enligt nedan. Den 

första variabeln vi skapade var börslista, den används inte i några tester utan 

enbart för en överblick över vilka listor på stockholmsbörsen bolagen 

noterats på.  

Variabel – Börslista 

Denna variabel skapades för en bild över fördelningen på vilken börslista 

företagen noterats på hos Nasdaq OMX. Stockholmsbörsen är nämligen 

indelad i tre olika listor beroende på företagets storlek. Listorna är Large Cap, 

Mid Cap och Small Cap. Således registrerade vi vilken lista företagen är 

skrivna under utifrån börslistorna på avanza.se, kodningen blev i formen av 

ordinalvariabler enligt följande:  

Börslista  Kod 

Large Cap  1 

Mid Cap  2 

Small Cap  3 

 

3.3.1 Agentteorin  

Beroende variabel – Oberoende i förhållande till ägare  

När styrelsen tillsätts för att övervaka ledningen så att de arbetar i ägarnas 

intressen råder det utifrån ett agentteoretiskt perspektiv en strävan efter att 

styrelsen agerar på ett oberoende sätt (Fama & Jensen, 1983). Enligt den 
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svenska koden definieras oberoende som oberoende från ägare. Vi har själva 

inte behövt avgöra om ledamöterna i styrelserna inom denna studie är 

oberoende eller inte. Utan utgått ifrån bolagets angivning om ledamöterna är 

oberoende i förhållande till ägare. Utifrån den informationen har vi kodat 

oberoende som en dikotomvariabel där ledamöter som är oberoende i 

förhållande till ägare registrerats som 1 och ledamöter som inte är oberoende 

i förhållande till ägare som 0.  

 

Beroende variabel – Oberoende i förhållande till ledning  

När det istället gäller bolagsstyrningskontexten i USA på oberoende anses 

oberoende vara från ledningen. Därför har vi valt att även ta hänsyn till denna 

variabel då de vetenskapliga artiklarna som utgjort den teoretiska grunden för 

studien omfattar den amerikanska förståelsen. Vi har som för oberoende i 

förhållande till ägare inte själva behövt avgöra huruvida ledamöterna är 

oberoende i förhållande till ledningen eller inte utan denna information har vi 

haft tillgång till via prospekten. Om ledamöterna är oberoende i förhållande 

till ledningen registrerade vi detta som 1 och om ledamöterna inte är 

oberoende i förhållande till ledning som 0.  

Oberoende variabel – Ägarkoncentration 

Forskarna Berle och Means (1932) menar att styrelseledamöternas oberoende 

kan förklaras av ägarstrukturen i bolag. När ägandet sprids separeras ägarna 

från kontrollen av bolaget och företagets ledning ansvar för utförandet av 

denna uppgift istället. Styrelsen tillsätts då för att övervaka ledningen. (Fama 

& Jensen, 1983) Eftersom att ägarkoncentrationen är det avgörande för 

styrelsens tillsättande och funktion inom agentteorin har den fått utgöra den 

oberoende variabeln. För att få fram information om ägarkoncentrationen har 

vi utifrån företagens prospekt tagit fram andelen av rösterna den största 

ägaren i bolaget har.  Utgångspunkten ligger i La Porta, Lopez-De-Silanes & 

Shleifers (1999) artikel om koncentrerat ägande i bolag. Författarna menar att 
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ägandet anses som koncentrerat då en ägare innehar mer än 20 procent av 

rösterna. Även studier så som Jonnergård och Larsson (2010) och 

Sönderström et al. (2003) använder samma definition på ägarkoncentration. 

Det innebär att vi anser att bolag har koncentrerade ägande, utifrån tidigare 

forskning, om en ägare innehar mer än 20 procent av rösterna och spritt 

ägande om den största ägaren innehar mindre än 20 procent av rösterna.  

I Aktiebolagslagen räknas dock majoriteten som 50 procent. Om en part 

innehar mer är 50 procent av rösterna är det den som har majoritet över 

besluten. I samma lag nämns även en tiondel som ett mått på majoritet vid 

många rösttillfällen. Det innebär att i de flesta fall har en part som innehar 

mer än 10 procent av rösterna rätt att begära röstning eller ta del i 

beslutstagandet.  

Vi har således valt att ta hänsyn till tre olika procentandelar och skapat tre 

olika dikotomvariabler för att avgöra ägarkoncentrationen. Dessa är om en av 

de största ägarna har mer än 20 % av rösterna i bolaget, så har vi registrerat 

det som 1 och om ingen av ägarna har mer än 20 % av rösterna har vi 

registrerat det som 0. Om en av ägarna har majoriteten av aktierna det vill 

säga 50 % av rösterna, så har vi registrerat det som 1 och om ingen av ägarna 

har mer än 50 % av rösterna har vi registrerat det som 0. Slutligen om en eller 

flera av de största ägarna har över 10 % av rösterna, så har vi registrerat det 

som 1 och om ingen av ägarna har mindre än 10 % av rösterna har vi 

markerat det som 0. Vi har även registrerat hur många av ägarna det är som 

har över 10 % av aktierna.  

Kontrollvariabel – Nationalitet  

För att studera om styrelsen består av ledamöter med utländsk bakgrund har 

vi valt att ta med denna variabel som en kontroll för att även ta hänsyn till 

ledamöternas nationalitet. Detta eftersom att författarna, Ruigrok, Peck och 

Tacheva (2007), belyser att styrelseledamöternas bakgrund och karaktär är av 
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betydelse vad gäller dess agerande som oberoende part. De anser bland annat 

att ledamotens nationalitet kan komma att påverka dess oberoende.  

Vad styrelseledamoten har för nationalitet har vi i första hand utgått ifrån om 

det är angivet i prospekten. I de fall där denna information inte funnits i 

prospekten har vi kunnat avgöra om ledamoten är utländsk utifrån boken 

Styrelser och Revisorer i Sveriges Börsföretag för de olika åren företagen 

noterats på börsen. Med utländsk avser vi således ledamöter som inte är 

svenska och inte har medborgarskap i Sverige. Om ledamoten innehar mer än 

ett medborgarskap varav det ena är svenskt, så har vi även då ansett personen 

vara svensk och inte utländsk. Om styrelseledamoten är utländsk kodade vi 

det som 1 och om styrelseledamoten inte är utländsk kodade vi det som 0. Vi 

har även utifrån denna information registrerat om styrelsen består av minst en 

utländskledamot, detta för den oberoende variabeln i institutionell teori.  

Kontrollvariabel – Kön  

Förutom nationalitet kommer författarna, Ruigrok, Peck och Tacheva (2007), 

med sin studie fram till att styrelseledamöternas kön också kan påverka dess 

oberoende. En av dessa kontrollvariabler är därför också om 

styrelseledamöterna är män eller kvinnor. Vidare beskrivning av denna 

variabel kommer under institutionell teori. Om styrelseledamoten är kvinna 

registrerade vi detta som 1 och om den är en man som 0.  

3.3.2 Resursberoende teorin  

Beroende variabel – Styrelsens kopplingar   

Med styrelsens kopplingar som kvotvariabler kan vi i enlighet med teorin 

studera om ledamöter sitter i mer eller mindre antal styrelser samtidigt. Detta 

eftersom att ledamöter enligt resursberoende teorin anses väljas in beroende 

på deras kontaktnät. Genom att ha goda erfarenheter och kunskap om andra 

organisationer kan de bidra med råd till ledningen och viktig information till 
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bolaget. Styrelseledamöterna kan även bidra med kontakter till externa 

organisationer i deras omgivning. Dessa kontakter med externa 

organisationer bidrar till ett bra arbetssätt inom organisation samt att 

verksamheten blir mer effektivt. (Zahra & Pearce, 1989). Vi sammanställde 

således antalet styrelser ledamöterna är kopplade till förutom det bolaget 

studien avser och kodade antalen som kontinuerliga variabler.  

Beroende variabel - Branschspecifik kunskap  

I enlighet med resursberoende teorin ska ledamöterna ha branschspecifik 

kunskap. Då det i princip anses vara en fördel för ledamöterna att ha särskilda 

kvalifikationer för att få en plats i styrelsen och bidra till bolags framgång. 

(Pearce & Zahra, 1992) Denna information har vi tagit fram genom att 

jämföra branschen bolaget är verksamt inom med de andra företagens 

branscher som styrelseledamoten är eller har varit verksam i. Om 

styrelseledamoten då är verksam eller har varit verksam i bolag inom samma 

bransch har vi bedömt det som att denne har branschspecifik kunskap och 

registrerat det som 1. Om styrelseledamoten inte är eller inte har varit 

verksam i andra bolag inom samma bransch har vi bedömt det som att 

styrelseledamoten inte har branschspecifik kunskap och registrerat det som 0.  

Beroende variabel – Utbildning  

I samband med en börsnotering består styrelsen av ledamöter som uppfyller 

en funktionell roll (Baker & Gomper, 2003). Bolagets prestationer påverkas 

även av styrelseledamöternas tidigare erfarenheter, bakgrund och kunskaper. 

(Zahra & Pearce, 1989) Olika ledamöter kan tillföra olika kunskaper genom 

utbildning; civilekonomer kan exempelvis bidra med kunskap om 

företagsamhet, jurister kan tillföra kunskap om lagar och företagsrätt, 

ingenjörer eller branschrelaterade yrken bidra med specialistkunskap om just 

branschen bolaget befinner sig i. Genom att ha ledamöter med olika sorters 

kunskaper kan de tillsammans avgöra om ledningens beslut är de rätta 
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besluten. Utifrån den presenterade data kunde det konstateras att de 

vanligaste utbildningarna styrelseledamöter har är civilekonom, jurist och 

ingenjör. Vi valde därför att göra en kategorisering utifrån det och skapade 

fyra olika kategorier för att sammanställa styrelseledamöternas utbildning. 

Dessa presenteras nedan.  

Varje utbildning kodades i formen av dikotom variabel. Om 

styrelseledamoten har civilekonomutbildning registrerades det med 1. Om 

styrelseledamoten inte har civilekonomutbildning registrerades det med 0. 

Liknande gjordes för styrelseledamöter som är jurister och ingenjörer. För 

ledamöter som inte har en av de tre utbildningar utan istället bara har 

gymnasieutbildning eller har någon annan form av utbildning skapade vi en 

sista kategori och döpte denna till övrig utbildning.  Även här registrerades 

om styrelseledamoten har en övrig utbildning med 1 och om 

styrelseledamoten inte har en övrig utbildning med 0. 

Utbildning   Kod 

Civilekonom  0/1 

Jurist   0/1 

Ingenjör   0/1 

Övrig utbildning 0/1  

Beroende variabel – VD erfarenhet  

Med detta avser vi om styrelseledamöterna i de bolag studien avser har eller 

har haft uppdrag som verkställande direktörer. En VD från framförallt andra 

bolag i styrelsen bidrar till bland annat ökat humankapital samt till att VD 

kan bära med sig information och erfarenhet från andra bolag. Denna variabel 

presenteras närmare under institutionell teori och är kodad som 

dikotomvariabel. Där styrelseledamöter med erfarenhet av VD uppdrag 

registrerats som 1 och styrelseledamöter utan denna erfarenhet med 0.   
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Oberoende variabel – Osäkerhet i företags omgivning 

Vi valde i likhet med Agle, Nagarajan, Sonnenfeld och Srinivasan (2006) att 

använda företagets risk som ett objektivt mått på osäkerhet i företags 

omgivning. Författarna argumenterar för att studier inom redovisning, 

finansiering och strategisk forskning använt samma mått och refererar till 

studier så som Core, Holthausen och Larcker (1999), Gray och Canella 

(1997); Miller, Wiseman och Gomez-Mejia (2002). Företagets risk delas in i 

två olika risker, den ena delen utgör företagsspecifik risk (osystematisk risk) 

och är diversifierbar och den andra delen är systematisk risk och är inte 

diversifierbar. Den företagsspecifika risken omfattar de faror som omger ett 

enskilt bolag och dess närmaste konkurrenter. Denna risk går att eliminera 

men det som återstår är den systematiska risken som också benämns för 

marknadsrisk. (Brealey, Meyers & Allen, 2011 s. 198)   

Marknadsrisk är den risk som påverkas av ekonomiska förändringar och 

påverkar alla bolag inom branschen (Brealey, Meyers & Allen, 2011 s. 198) 

och motsvarar således osäkerheten i omgivningen. Ett mått på marknadsrisk 

är betavärdet för företaget. Betavärdet anger hur känslig värdet på bolaget, 

vilket mäts genom det totala värdet på alla aktier, är för förändringar på 

marknaden. Ett högt värde på beta innebär en hög risk. Om värdet överstiger 

1, så innebär det att företaget är mer känsligt för förändringar på marknaden. 

Om värdet istället är mellan 0 och 1, så innebär det att företaget tenderar att 

röra sig i samma riktning som marknaden.  (Brealey, Meyers & Allen, 2011 

s.202) 

Vi väljer således att använda företagets betavärde som mått på osäkerhet i 

omgivningen. Professorn Aswath Damodaran har stått till grund för vår 

insamling av betavärdet.  Han är professor i finans på New Yorks 

Universitets Leonard N. Stern Ekonomihögskola och har genom åren fått 

många utmärkelser däribland år 1994 av Business Week Nationens som bästa 

ekonomilärare (Damodaran, 2002). På sin hemsida (Damodaran, 2013) har 
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han sammanställt betavärden för alla bolag i Europa där vi sedan har plockat 

ut informationen om de svenska bolagen. Sammanställningen av betavärdena 

har gjorts för år 2012, vilket innebär att vi har kunnat använda det betavärde 

som var aktuellt för alla bolag samma år. Betavärdena mellan bolagen anses 

då mer jämförbara och beräknats på samma grunder. Betavärdena för varje 

bolag har kodats som kontinuerliga variabler med värden mellan 0 och 2.  

Kontrollvariabel – Styrelsens storlek 

Pfeffer och Salancik (1978) menar att styrelsens storlek inom resursberoende 

teorin utgör ett mått på företagens möjliga kopplingar med dess omgivning. 

Samtidigt som en större storlek på styrelsen har större möjligheter för bolaget 

att ta in olika kompetenser som kan bidra med olika kunskaper. Dessutom 

kan en större styrelse anses öppna upp möjligheterna för kvinnliga ledamöter 

eller utländska ledamöter att få en plats i styrelsen i enlighet med 

institutionell teori. Genom antalet ledamöter i styrelsen som kvotvariabler 

kan vi konstatera storleken på styrelsen och har således kodat antalet i formen 

av kontinuerliga variabler.  

Kontrollvariabel – Bransch  

De företag som under de senaste fem åren noterats på stockholmsbörsen 

tillhör olika branscher. Kategoriseringen av de olika branscherna och 

informationen om vilken bransch företagen tillhör har tagits ifrån 

nyemissioner.se. För att testa om branschen är av avgörande betydelse kodas 

de i formen av dikotomvariabler. Om bolaget befinner sig i en nämnd 

bransch, så kodas det som 1. Om bolaget inte befinner sig i nämnd bransch 

kodas det som 0. Kodningen för branscherna görs därmed enligt följande:  

Bransch    Kod 

Industri   0/1 

Råvaror   0/1 

Data/IT   0/1 
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Detaljhandel   0/1 

Tjänster   0/1 

Läkemedel/Medicin  0/1 

Livsmedel   0/1 

Fastighet   0/1 

Telekom   0/1 

Energi   0/1 

Finans   0/1 

Mode/Kläder   0/1 

Jordbruk/Odling  0/1 

Kontrollvariabel – Nettoomsättning 

Pfeffer (1972) menar att mindre organisationer som ännu inte säkrat sin plats 

på marknaden möts av starkare konkurrens. Detta innebär att det för dessa 

bolag uppstår komplexitet. Vi valde därför att i samband med att studera den 

risk företaget är utsatt för också ta hänsyn till om storleken på företaget kan 

ha en betydelse. Vi ansåg att företagets omsättning kan vara en indikator på 

omfattningen av storleken på företagets verksamhet. Ett större bolag anser vi 

ha större möjlighet att generera högre omsättning i jämförelse med mindre 

bolag. Omsättningen registrerade vi i formen av nettoomsättning för det år 

som företagen noterar sig på börsen. Nettoomsättningen för varje bolag har 

kodats som kontinuerlig variabel.  

3.3.4 Institutionell teori 

Beroende variabel – Ålder  

Styrelsen är vanligast sammansatt av liknande individer. Detta innebär enligt 

Terjesen, Sealy och Singh (2009) att styrelseledamöterna bland annat i större 

utsträckning är män som är i medelåldern.  Söderström et al. (2003) anser 

också just styrelsen i svenska börsnoterade företag för att i princip enbart 

innehålla medelålders män med liknande bakgrunder. Det gör det därför 
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intressant för oss att se till denna kvotvariabel. Genom att avgöra åldern på 

styrelseledamöterna i de bolag studien avser kan vi konstatera om Terjesen, 

Sealy och Singhs (2009) och Söderström et als. (2003) påstående kan 

bekräftas och att det även stämmer överens med vårt empiriska material.  

Edling et al. (2012) kommer i en studie fram till att åldern på 

styrelseledamöterna i de skandinaviska länderna är mellan 50 till 60 år. Vi 

valde därför att utgå ifrån denna intervall på ålder som medelålder för 

styrelseledamöterna. Efter att ha tagit fram varje ledamots ålder från 

prospekten markerade vi dessa som 1 om ledamöterna är mellan 50 och 60 år 

gamla och som 0 om ledamöterna inte är mellan 50 och 60 år gamla.  

Beroende variabel/Oberoende variabel – Nationalitet  

Se tidigare beskrivning under agentteorin. 

Beroende variabel/Oberoende variabel – Kön  

Teorier om institutionell isomorfism kan också förklara styrelsens 

sammansättning (Lynall, Golden & Hillman, 2003). Enligt dessa teorier har 

organisationer i en population benägenhet att likna andra organisationer som 

är verksamma under liknande förhållanden vilket tyder på att även styrelser 

kommer tendera vara mer lika varandra än styrelser i organisationer utanför 

deras uppsättning (DiMaggio & Powell, 1983). Det gör det därför intressant 

att studera om kvinnan har en plats i styrelsen. Det anses trots allt att mer 

heterogena grupper troligen mer avstår från ledningens dominans och 

tenderar att vara med självständiga samt främst strävar efter att representera 

aktieägarnas intressen. Styrelser som är heterogena kommer bättre övervaka 

ledningens och VD:s arbete. Vilket är ett samband vi kanske kan studera. Vi 

har utifrån detta registrerat två olika variabler. Den ena utgör dikotom 

variabel där vi först registrerade om ledamoten är kvinna eller man. Utifrån 

den informationen har vi sedan registrerat teorins oberoende variabel: om det 

finns en kvinna i styrelsen. Finns det en kvinna i styrelsen ledamoten är 
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verksam i har det registrerats som 1 och om det inte finns en kvinna i 

styrelsen ledamoten är verksam i har det registrerats som 0.  

Beroende variabel – VD erfarenhet  

Terjesen, Sealy och Singhs (2009) forskning antyder förutom att stor del av 

styrelserna består av ledamöter som är män, medelålders, inte utländska 

dessutom att de innehar eller har haft verkställande direktörsposition. 

Westphal och Zajac (1997) menar att ledamöter som har erfarenhet av VD 

uppdrag eller arbetar som VD kommer bära med sig information från andra 

bolag Westphal och Zajac (1997) till de bolag den är styrelseledamot i. Detta 

är också anledningen till varför denna variabel även var relevant under 

resursberoende teorin. 

För att avgöra om styrelseledamöterna i denna studie har eller har haft 

uppdrag som VD utgick vi ifrån den presenterade informationen i prospekten. 

Utifrån det har vi sedan registrerat informationen i formen av 

dikotomvariabel. Om styrelseledamoten vid tillfället för prospektets 

utförande arbetar som VD eller tidigare har arbetat som VD, så markerade vi 

det med 1. Om styrelseledamoten vid tillfället för prospektets utförande inte 

arbetar som VD eller inte har haft uppdrag som VD tidigare, så markerade vi 

det med 0.  

Beroende variabel – Normen  

I enlighet med hypoteserna inom institutionell teori skapade vi variabeln 

”normen” för att testa om manliga, medelålders, svenska verkställande 

direktörer som forskare så som Terjesen, Sealy och Singhs (2009) menar kan 

relateras till styrelsens sammansättning. Då normen i sig innefattar fyra olika 

beroende variabler valde vi att slå samman dessa i formen av en 

indexvariabel. Beroende på hur många av de fyra variablerna ledamöterna 

uppfyller registrerade vi en siffra mellan 1 och 4.    
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Kontrollvariabel – Styrelsens storlek  

Se tidigare beskrivning under resursberoende teorin.  

Kontrollvariabel – Nettoomsättning 

Se kommande beskrivning under socialnätverksteori 

3.3.3 Social nätverksteori  

Beroende variabel – Styrelsens kopplingar  

Se tidigare beskrivning under resursberoende teorin.  

Beroende variabel – VD:s sociala nätverk eller Ägarnas sociala nätverk 

För att undersöka om styrelsen speglas av VD:s sociala nätverk eller ägarnas 

sociala nätverk letade vi efter deras kopplingar till styrelseledamöterna i 

prospekten. Davis och Greve (1997) menar att styrelsens ledamöter kommer 

att speglas av ägarnas eller VD:s sociala nätverk genom deras tidigare 

relationer eller kopplingar.  Om en ledamot har suttit i eller vid utförandet av 

prospektet sitter i samma styrelse som VD så avgör vi att ledamoten indirekt 

representerar VD. Det gäller även om styrelserna avser moderbolagets 

dotterbolag och även om de enbart är suppleanter. Detsamma görs för att 

avgöra om ledamoten ingår i de största aktieägarnas sociala nätverk. Om 

ledamoten vid utförandet av prospektet sitter i samma styrelse som de största 

ägarna (om de är enskilda individer) eller om de sitter i styrelsen hos de bolag 

som är en av de största ägarna. Ledamöter som arbetar för något av de bolag 

som är bland de tio största ägarna anser vi att de har kopplingar till ägarna.   

Om majoriteten av styrelseledamöterna kommer från ägarnas sociala nätverk 

har vi översatt detta till dikotomvariabler och markerat detta som 1 om 

styrelseledamöterna inte kommer från ägarnas sociala nätverk har vi markerat 

det som 0. Om majoriteten av styrelseledamöterna istället kommer från VD:s 

sociala nätverk har vi markerat det som 1 och om styrelseledamöterna inte 
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kommer från VD:s sociala nätverk har vi markerat det som 0. Vi har fått dela 

upp detta i två olika variabler då de inom senare hypoteser använts avskilda.  

Oberoende variabel – Osäkerhet i företagets omgivning  

Se tidigare beskrivning under resursberoende teorin.  

Kontrollvariabel – Nettoomsättning  

Se tidigare beskrivning inom resursberoende teorin.  

3.3.5 Lynall, Golden och Hillmans (2003) studie  

Lynall, Golden och Hillman (2003) beskriver i sin studie att styrelsens 

sammansättning förklaras av i vilket skede i företagets livscykel styrelsen 

sätts samman och beroende på om VD eller ägarna har den dominerande 

makten. Med hänsyn till detta skapade vi två modererande variabler, vilka 

fungerar som villkor mellan två andra variabler (Hair, Black, Babin & 

Anderson, 2010), enligt följande:  

Modererandevariabel - Stadium i företagets livscykel 

Beroende på vilket stadium i livscykeln företaget befinner sig i är det enligt 

Lynall, Golden och Hillman (2003) olika teorier som förklarar styrelsens 

sammansättning inför en börsnotering. Vi har så som Lynall, Golden och 

Hillman använt Quinn och Camerons (1983) befintliga modell av företagets 

livscykel med en indelning på fyra olika stadier. Vi har utifrån Quinn och 

Camerons (1983) beskrivning av de olika stadierna och informationen vi haft 

tillgång till i huvudsak via företagens prospekt delat in företagen i ett av de 

fyra stadierna. Vi radade upp punkter som beskrev varje livscykel och 

kollade efter de i prospekten. Dessa punkter finns med i Appendix 1. De olika 

stadierna har kodats i formen av dikotom variabler. Om företaget anses 

befinna sig under det entreprenöriella stadiet har det registrerats som 1 och 

om företaget inte befinner sig under det entreprenöriella stadiet har det 

registrerats som 0. Om företaget befinner sig under kollektivitetsstadiet har 

det kodats som 1 och om företaget inte befinner sig under kollektivitetsstadiet 
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har det kodats som 0 och lika så för de två andra stadierna i företagets 

livscykel. Kodningen presenteras nedan.     

Stadium    Kod  

Entreprenöriella stadiet   0/1 

Kollektivitetsstadiet   0/1 

Formalisering och kontrollstadiet  0/1 

Utvecklande av strukturstadiet 0/1 

Modererande variabel - dominerande makt   

I den vetenskapliga artikeln från Lynall, Golden och Hillman (2003) kan 

dominerande makt i organisationen mellan VD och företagets ägare avgöras 

baserat på om VD sitter i valberedningen eller inte. Om företagets VD har en 

plats i valberedningen anses den ha dominerande makten i organisationen om 

inte så är det ägarna som har den dominerande makten. Vi har därför studerat 

valberedningen som tillsatte styrelsen det år företaget noterats på börsen och 

om namnet på VD i organisationen är densamma som en av de som har en 

plats i valberedningen har vi konstaterat att VD:n sitter i valberedningen. 

Detta kodade vi i formen av dikotom variabler där VD i valberedning avser 

att VD har dominerande makt som 1 och om VD inte sitter i valberedningen 

avser det att istället ägarna har dominerande makt. Det kodade vi som 0. 

Eftersom att det under visa hypoteser istället efterfrågas ägarnas dominerande 

makt har vi i de fall där VD inte har dominerande makt skapat ytterligare en 

dikotom variabel och markerat att ägaren har dominerande makt med 1 och 

om ägaren inte har dominerande makt som 0.  

 

3.4 Dataanalys  

Efter att vi hade bestämt urvalet för studien, sammanställt informationen med 

hänsyn till operationaliseringen och genomfört analys av det bortfall som 

förekommit analyserades allt datamaterial. Variablerna i studien har avsett 
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både styrelserna som helhet samt om respektive ledamöters egenskaper. 

Under kapitlet för empiriska resultat och analys har det således inledningsvis 

presenterats en översiktlig sammanställning av studiens datamaterial där 

framförallt styrelserna i dess helhet belysts. Vad gäller styrelserna som helhet 

har detta även avsett aspekter som beskriver företaget.   

Under avsnittet för operationalisering kategoriserades variablerna i termer av 

beroende, oberoende och kontroll variabler. De oberoende och 

kontrollvariablerna, var de variabler som i stort avsedde styrelserna som 

helhet för att bibehålla strukturen valdes därför för att underlätta för läsaren 

att därefter presentera de beroende variablerna som utgör grunderna för alla 

hypoteser i studien. De beroende variablerna presenterades i samma ordning 

som under operationaliseringen med avseende på den teori den representerar. 

I det avsnittet genomförs således en analys av alla studiens beroende 

variabler med hänsyn till de formulerade hypoteserna under teoriavsnittet. 

Med avseende på att de första hypoteserna inom varje teoriavsnitt enbart 

består av en beroende variabel kan dessa inte testas utan enbart analyseras 

utifrån de presenterade frekvenserna.  

Vidare följer analys i termer av regression och korrelationer för att testa de 

övriga hypoteserna som formulerats under respektive teori. Även här 

genomförs analysen med indelning, så som tidigare, utifrån studiens fyra 

teoretiska perspektiv. Vi har i denna studie valt att förutom att söka en 

förklaring genom de fyra teoretiska perspektiven för 

styrelsenssammansättning i bolag inför en börsnotering också sökt om 

företaget livscykel och vem i denna som har den dominerande makten kan 

bidra till ytterligare förklaring. Denna dimmension av vår studie är inspirerad 

av Lynall, Golden och Hillmans (2003) teoretisks studie och är därför döpt 

utifrån dessa forskare. Lynall, Golden och Hillman (2003) menar så som även 

presenterats under teoriavsnittet att beroende på vilken stadie i livscykeln 
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bolag befinner sig under och vem det är som har den dominerande makten så 

förklarar en viss teori styrelsenssammansättning i företag inför en 

börsnotering. 

Vi har för att testa om livscykeln och den dominerande makten i bolaget kan 

bidra med en förklaring till styrelsens sammansättning analyserat detta 

genom att så som presenterats under operationaliseringen ha dessa variabler 

som modererande. I det tredje och sista steg av analysen genomförs således 

detta utifrån Hair et als (2010) beskrivning. Vidare vad gäller 

tillvägagångssättet för denna analysen presenteras  i samband med det 

avsnittet under empiriskt resultat och analys.  

 

3.5 Kvalitetsmått   

3.5.1 Validitet 

Huruvida ett mått verkligen utformats att mäta ett visst koncept avgörs 

genom validitet. Det finns flera olika sätt att mäta validiteten. Ytvaliditet 

exempelvis avgör i vilken utsträckning ett mått speglar innehållet i det 

begrepp som är aktuellt. Om forskaren vet att olika faktorer skiljer sig åt och 

att det kan påverka begreppet i fråga används samtidig validitet. I de fallen 

kan man istället använda sig av ett kriterium för att avgöra om det finns något 

samband. Vid prediktiv validitet gäller liknande principer som vid samtidigt 

validitet, det som dock skiljer de åt är att vid prediktiv validitet används 

framtida kriterium. Begreppsvaliditet innebär att forskaren deducerar 

hypoteser från en teori. (Bryman & Bell, 2003) Validiteten i den här studien 

grundas på att informationen som använts är hämtat från dokument som blivit 

godkända av externa parter från de som har utformat dem. Vi har samtidigt 

varit tydliga i operationaliseringen och kategoriseringen av den information 

vi hämtat och baserat studiens datamaterial på. Alla hypoteser i studien är 
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dessutom baserade på den teori som ståt till grund för studien. Detta anser vi 

har genererart en hög validitet för vår studie.  

3.5.2 Reliabilitet 

I grunden berör reliabilitet faktorer som är kopplade till måttens och 

mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Reliabilitet har främst tre 

betydelser; stabilitet, intern reliabilitet och internbedömarreliabilitet. 

Stabiliteten syftar till att avgör just stabiliteten av ett mått över tid. Om ett 

mått används vid två olika tillfällen ska resultaten inte variera. (Bryman & 

Bell, 2003) Vid användning av studiens material kommer inte stabiliteten på 

måtten påverkas. Den största del av alla mått och informationen som avgör 

måtten är hämtade från godkända dokument. På så sätt menar vi att 

stabiliteten i studien inte är ett problem. Intern reliabilitet rör 

flerindikatorsmått och mäter huruvida sambanden mellan olika indikatorer är 

pålitligt. Då data ska översättas till kategorier kan olika subjektiva 

bedömningar uppstå, särskilt när flera observatörer är inblandade kan det vara 

oerhört betydelsefullt att ha interbedömarreliabilitet. Interbedömarreliabilitet 

är betydelsefull för att tolkningarna mellan observatörer ofta kan vara alltför 

varierad. (Bryman & Bell, 2003)  

3.5.3 Replikerbarhet 

Det är viktigt att vår undersökning inte är påverkad och inte innehåller 

subjektiva förväntningar från oss författare. Vår studie kan anses pålitlig om 

vi avvecklar oss från subjektiva bedömningar. Genom att enbart hålla oss till 

de resultat vi fått fram av testerna och utifrån vad som presenterats analysera 

detta anser vi oss inte ha lämnat utrymme till subjektiva bedömningar i vår 

studie. Vi har på ett utförligt sätt beskrivit vårt tillvägagångssätt av studiens 

genomförande för att andra forskare ska kunna reproducera vår studie och 

uppnå samma resultat och på så sätt generera ytterligare validitet för vår 

studie. (Bryman & Bell, 2003)  
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3.5.4 Generaliserbarhet 

Generalisering betraktas som något som eftersträvas vid en kvantitativ 

undersökning. Bryman och Bell (2003) menar att forskare av en kvantitativ 

undersökning vill kunna använda resultaten från undersökningen i andra 

situationer och kunna applicera de till andra grupper. Insamlandet av data i 

den här studien har genomförts på samma sätt och inga avvikelser har gjorts 

gällande de riktlinjer vi satt upp i form av operationalisering. Resultaten ska 

nämligen kunna vara aktuella även för personer som inte deltagit i 

undersökningen men vars förutsättningar är likgiltiga. För att kunna få fram 

ett generaliserbart resultat krävs det att ett representativt urval används. Det 

är ofta svårt att göra en undersökning på en hel population, därför gäller det 

att göra ett urval där resultatet är så representativt som möjligt och inte unikt 

för just det specifika urvalet. (Bryman & Bell, 2003) Ledamöterna som har 

ingått i urvalet är inte valda på några andra grunder än just för att de ingick 

inom tidsramen av en börsnotering de senaste fem åren. Generalisering kan 

uppnås genom att använda sig av sannolikhetsurval som är den viktigaste 

tekniken. Genom den elimineras avvikelser i ett urval genom att 

slumpmässigt välja enheter. Nackdelen är att urvalet inte alltid blir 

representativt. (Bryman & Bell, 2003) Resultatet av vårt datamaterial anser vi 

kan användas vid andra studier och är generaliserbart då vi valt att studera 

alla svenska företag som under de senaste fem åren genomfört en notering på 

stockholmsbörsen.  

  



 

  73 (176) 
 

Kapitel 4. Empiriskt resultat och analys  

Vi inleder detta kapitel med en sammanfattande presentation av det 

datamaterial studien är baserad på. Vidare följt av resultat och analys av de 

statistiska regressions- och korrelationsanalyserna vi har genomfört. Kapitlet 

ger en analys av hypoteserna som har testats för att i nästa kapitel kunna 

presenteras som studiens slutsats. Slutligen kommer en sammanställning av 

resultatet presenteras.  

4.1 Studiens företag och dess styrelse  

För att skapa en bild av de bolag som ingick i studiens urval har den 

insamlade informationen sammanställts i Appendix 2 och presenteras 

sammanfattande nedan. Informationen om företagen och deras styrelse 

omfattar vilken bransch bolagen tillhör och vilken börs företagen är noterade 

på. Vi har även studerat bolagens storlek i termer av nettoomsättning, deras 

risksituation samt deras ägarstruktur. En kategorisering av bolagen utifrån 

vilken livscykel de befinner sig i samt vem av VD eller ägarna som har den 

dominerande makten i bolagen har också genomförts. Vad gäller bolagens 

styrelse har aspekter så som om styrelsen består av kvinnliga och utländska 

ledamöter, styrelsens storlek och om styrelsen speglas av VD:s eller de 

största aktieägarnas sociala nätverk lyfts fram. Dessa resultat finns även 

sammanställda i Appendix 3.   

De 38 bolag som omfattas av denna studie är fördelad på 12 olika branscher. 

Utifrån sammanställningen kunde det konstateras att den största delen av 

styrelseledamöterna sitter i bolag som under de senaste fem åren genomfört 

en notering på stockholmsbörsen är bolag inom data/IT branschen med en 

andel på 31,5 %. Vad gäller resterande styrelseledamöters branschfördelning 

är 12,3 % av de inom läkemedel och medicinbranschen, 11 % inom 

industribranschen, 10 % inom detaljhandelsbranschen, 9,6 % inom 
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tjänstebranschen, 8,2 % inom råvarubranschen, 4,6 % inom finansbranschen, 

vardera 2,7 % inom energibranschen, livsmedelsbranschen och mode och 

klädesbranschen och slutligen vardera 2,3 % inom fastighetsbranschen och 

telekom. Bland alla dessa företag sitter 29 % av styrelseledamöterna i bolag 

noterade på stockholmsbörsens Mid Cap lista och resterande 71 % i bolag på 

stockholmsbörsens Small Cap lista.  

Förutom att listan i vilken bolaget är noterat på, kan fungera som en indikator 

på storleken av bolaget, sammanställdes varje bolags nettoomsättning. Detta 

visade att nettoomsättningen mellan bolagen varierar från 1,7 miljoner kronor 

uppemot 18 885 miljoner kronor. Därtill kommer osäkerhet i företagets 

omgivning i form av företagens risk som vidare aspekt värda att belysa. Vad 

gäller företagens risk, mätt i termer av betavärde mellan 0 och 2, framkom att 

de flesta av styrelseledamöterna det vill säga 49,3 % av de i studien är 

verksamma i bolag med en risk runt 1. Medan 35,6 % av styrelseledamöterna 

är verksamma i bolag med en risk runt 0 och några enstaka i bolag med en 

risk uppemot 2. Medelvärdet för bolagens risker ligger runt 0,78 det vill säga 

att företagen tenderar att röra sig i samma riktning som marknaden 

Vidare vad gäller bolagens ägarstruktur i de svenska bolagen valde vi att 

inom agentteorin ha ägarkoncentrationen som den oberoende variabeln och 

avgjorde om företagen har koncentrerat eller spritt ägande utifrån La Porta, 

Lopez-De-Silanes & Shleifers (1999) definition som vi tidigare tagit upp i 

metodkapitlet under operationalisering. Resultat visade att i 68 % av alla 

styrelseledamöter i undersökningen är verksamma i bolag med koncentrerat 

ägande. Det innebar därmed att 32 % av styrelseledamöterna istället är 

verksamma i bolag med spritt ägande, det vill säga att den största ägaren 

innehade mindre än 20 % av aktierna i bolaget.  

I och med att bolagen vi undersökte var svenska valde vi även att granska 

ägarfördelningen utifrån lagstiftningens definitioner. Utifrån det, 
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sammanställdes om en ägare innehade över 50 % respektive 10 % av rösterna 

samt hur många ägare som hade över 10 % av rösterna. Resultaten visade att 

16 % av styrelseledamöterna har en plats i styrelserna i bolag med en ägare 

med över 50 % av rösterna. Bland samma urval togs information fram om hur 

många av ägarna som hade över 10 % av rösterna. Sammanställningen visade 

på att alla bolag hade minst en ägare med över 10 % av rösterna. Av dessa 

hade nästan hälften av ledamöterna plats i bolags styrelse med bara en ägare, 

26 % av ledamöterna verksamma i bolag med två ägare, 16,9 % i bolag med 

tre ägare och resterande 8,2 % i bolag med fyra ägare med över 10 % av 

rösterna vardera.  

Efter en inblick i ägarkoncentrationen gjordes en kategorisering av bolagen i 

fyra olika stadier i livscykeln. Resultatet blev att 16,9 % av 

styrelseledamöterna innehar en plats i bolag, vilka befinner sig under det 

entreprenöriella stadiet. I nästa skede i livscykeln, kollektivitetsstadiet infinns 

20,1 % av styrelseledamöterna verksamma i bolag. I tredje stadiet, 

formalisering och kontroll, är 37,4 % av ledamöterna verksamma i bolag 

inom. Resterande styrelseledamöter, med andra ord 25,6 % av dessa är 

verksamma i bolag som befinner sig under det fjärde stadiet i livscykeln, 

utvecklande av strukturstadiet. Information har även tagits fram om det är 

VD eller aktieägarna som har den dominerande makten i bolaget. Det gjordes 

genom att kontrollera huruvida VD satt i bolagets valberedning eller inte. 

Utifrån de bolagen som hade information om sina valberedningar visade 

resultaten att 80,8 % av 38 bolag dominerades av ägarna medan endast i 9,6 

% av fallen hade VD dominerande makt. 

Vidare vad gäller styrelsernas sammansättning sitter ungefär 71 % av alla 219 

styrelseledamöter i styrelser med minst en kvinnlig ledamot. Resultatet för 

utländska ledamöters platser i de svenska bolagens styrelser var inte lika 

omfattande. Det visade sig att enbart 22,8 % av styrelseledamöterna delar 
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plats med minst en utländsk ledamot i styrelsen. För att studera de möjliga 

platserna i en styrelse sammanställdes även styrelsernas storlekar.  

Styrelsens storlek mäter bland annat hur mycket kunskap och erfarenhet som 

kan innehas av styrelsens ledamöter, ju fler ledamöter, desto mer kunskap 

och erfarenheter kan bidras genom fler ledamöter. Bland de 219 ledamöter i 

studiens urval beräknades hur många ledamöter som i genomsnitt sitter i 

varje styrelse. Utifrån beräkningarna kunde det konstateras att den minsta 

styrelsen består av 4 ledamöter och den största av 8 ledamöter. I genomsnitt 

hade de 38 bolagen 5,92 alltså 6 ledamöter i varje styrelse. 

 

4.2 Studiens beroende variabler  

Inom de fyra teoretiska perspektiven vilka utgjort grunden för denna studie 

har olika beroende variabler identifierats. De beroende variablerna beskriver 

styrelseledamöternas egenskaper och är formulerade som propositioner inom 

respektive teori. Eftersom att propositionerna enbart har en beroende variabel 

går de inte att testa, därför väljer vi att presentera den information vi 

sammanställt utifrån studiens datamaterial väglett av propositionerna. En 

sammanställning av frekvenserna från SPSS finns under Appendix 4.  

4.2.1 Agentteorin  

Proposition 1a: Styrelsens ledamöter är oberoende i förhållande till ägare. 

I prospekten var ledamöternas  

beroende eller oberoende i förhållande 

till ägare presenterat. Vi valde att 

sammanställa denna information i 

cirkeldiagrammet nedan för att få en 

överblick över hur fördelningen är 

mellan de ledamöter som ingår i urvalet 

32,4% 

67,6% 

Beroende

Oberoende

Figur 1: Oberoende i 

förhållande till ägare 
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för denna studie. Resultatet blev att styrelseledamöterna i 67,6 % av fallen 

var oberoende i förhållande till ägarna inför en börsnotering och 32,4 % av 

fallen beroende i förhållande till ägarna.  Det råder således en klar dominans 

av oberoende ledamöter i förhållande till ägare.  

Proposition 1b:Styrelsens ledamöter är oberoende i förhållande till ledning. 

I figur 3 framkommer det att hela 81 % 

av styrelseledamöterna i urvalet ansågs 

vara oberoende i förhållande till 

ledningen utifrån den presenterade 

informationen i bolagens prospekt. 

Därmed var enbart 19 % av 

ledamötersom beroende i förhållande 

till ledning. Även här råder det i likhet 

med oberoende i förhållande till ägare 

en klar dominas av att styrelseledamöter är oberoende i förhållande till 

ledning.  

4.2.2 Resursberoende teorin  

Proposition 3a: Styrelsens ledamöter sitter i flera styrelser samtidigt.  

Pfeffer (1972) fastställer att många organisationer använder sig av individer 

som representerar konkurrenter i sina egna organisationer. Detta menar 

forskaren  görs för att organisationer ska kunna få tillgång till varandras 

information. Bland de svenska bolagen som ingick i studiens urval påvisades 

det att likande metoder används i Sverige i form av styrelseledamöternas 

kopplingar till andra styrelser i andra bolag. Resultaten visade att  cirka 90 % 

av styrelseledamöterna sitter i minst en ytterligare styrelse där 12 % av dessa 

sitter i över 10 andra styrelser samtidigt medan resterande inte innehar någon 

annan styrelseposition. Fördelningen presenteras i följande figur:  

19% 

81% 

Beroende

Oberoende

Figur 2: Oberoende i 

förhållande till ledning 



 

  78 (176) 
 

 

Det totala antalet styrelser ledamöterna är kopplade till skiljs från inga 

styrelser alls ända upp till 40 andra styrelser. Men i genomsnitt innehar 

ledarmötena 5,54, med andra ord mellan 5 till 6 ytterligare styrelsepositioner. 

Detta är således vanligt att styrelseledamöter sitter i flera styrelser samtidigt.   

Proposition 3b: Styrelsens ledamöter besitter branschspecifik kunskap. 

I många fall grundas valet av styrelseledamöter på deras tidigare 

kvalifikationer och det är enligt Pearce och Zahra (1992) gynnsamt för 

bolaget att ha ledamöter som har tidigare erfarenheter av att arbeta med 

liknande yrke eller inom samma bransch. Information om huruvida 

ledamöterna besitter branschspecifik kunskap valde vi att ta fram för 

styrelseledamöterna i vårt urval där det visade sig att 63,9 % av 219 

ledamöter hade sedan tidigare erfarenhet av att arbeta i samma bransch. De 

övriga 36,1 % hade annan typ av erfarenhet men ingen som var relaterad till 

samma bransch som bolaget som stod inför börsnotering. Fördelningen 

presenteras i figuren nedan: 
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Figur 3: Styrelseledamöters antal kopplingar  
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Proposition 3c: Styrelsens ledamöter har olika utbildningar. 

Proposition 3d: Styrelsens ledamöter har erfarenhet av VD uppdrag. 

Ledamöterna i styrelsen bör ha kompletterande egenskaper då det sällan 

förekommer ledamöter med samma egenskaper och kompetenser. På så vis 

kan ledamöterna uppfylla olika roller i styrelsens arbete. (Kärreman, 1999) 

Det kan innebära individer som har arbetat som VD eller har gått en särskild 

utbildning som gör att ledamoten är kunnig inom ett visst område (Jansson, 

Jonnergård och Larsson, 2010). För att undersöka relevansen i dessa studier 

har vi även undersökt styrelseledamöternas utbildning samt om de har 

erfarenhet av VD arbete.  

Utbildningsfördelningen såg ut på följande vis; 59,4 % hade ekonomisk 

utbildning, 24,9 % hade övrig utbildning, 23 % var ingenjörer och 9,2 % var 

jurister. Styrelseledamöterna i de 38 svenska bolag som ingick i vårt urval 

uppgick till 219 individer, varav 59,4 % hade innehaft VD positioner 

antingen vid utförandet av prospektet eller tidigare erfarenhet. Fördelningarna 

presenteras i figur 5 nedan:  

36% 64% 

Branschspecifik erfarenhet 

Ingen erfarenhet

Erfarenhet

Figur 4: Branschspecifik 

erfarenhet 
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Vanligast förekommande är således att styrelseledamöter har en 

ekonomutbildning samt innehar erfarenhet av VD uppdrag.  

4.2.3 Institutionell teori  

Lynall, Golden och Hillman (2003) menar att bolag tenderar att likna 

varandra när det kommer till styrelsernas sammansättning. Homogeniteten 

bland styrelserna når ut till ledamöterna. Det innebär att bolagen strävar efter 

att ha liknande styrelser som består av liknande individer. Andra forskare så 

som Tajfel och Turner´s (1986) i Terjesen, Sealy och Singh (2009) lyfter 

fram det faktum att styrelsen är sammansatt av individer som identifierar sig 

med varandra, det vill säga är personer som tillhör samma kön vilket i detta 

sammanhang innebär att de är män som har liknande ålder, bakgrund och 

erfarenheter. Därav testades om samma antaganden är lika användbara bland 

de svenska bolag i studiens urval. Vi utformade följande propositioner under 

institutionell teori: 

Proposition 5a: Styrelsens ledamöter är medelålders. 

Proposition 5b: Styrelsens ledamöter är svenska. 

Proposition 5c: Styrelsens ledamöter är män. 

59% 
25% 

23% 

9% 

Utbildning 

Civilekonom

Övrig
utbildning
Ingenjör

Jurist

41% 59% 

VD Erfarenhet 

Ingen
erfarnhet

Erfarenhet

Figur 5: Fördelning av utbildning och VD erfarenhet 
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Figur 6 Fördelning över omfattningen av kriteriernas uppfyllelse  

Proposition 5d: Styrelsens ledamöter är verkställande direktörer. 

Medelåldern, nationalitet, kön samt VD erfarenhet är vardera beroende 

variabler. Medelåldern utgör de ledamöter som är mellan 50-60 år. Bland de 

219 styrelseledamöter i studiens urval var det 33,8 % som räknades som 

medelålders. Baserat på samma urval togs andelen svenskar fram. Det visade 

att 94,5 % av ledamöterna var svenskar  och därmed var 5,5 % utländska. 

Andelen kvinnliga styrelseledamöter var också lågt, endast 16,4 % var 

kvinnor. Däremot var det 59,4 % av de 219 styrelseledamöterna som hade 

erfarenhet av VD uppdrag. Fördelningen presenteras i diagrammet nedan. 

 

Diagram 1: Fördelning av ledamöternas egenskaper utifrån institutionell 

teori 

Medelåldern, nationalitet, kön och VD erfarenhet utgör som ovan nämnt 

egentligen de beroende variablerna inom den institutionella teorin. Vi har då 

även utformat ytterligare en variabel där vi slagit samman de ovan nämnda 

variablerna, och döpte denna till ”normen”. 

För att kunna göra utförliga tester på den svenska normen i 

styrelsesammanhang har vi tagit fram fyra olika kriterier som ingår i normen. 

Kriterierna antyder att en typisk ledamot i Sverige bör vara en medelålders, 
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svensk man som även har erfarenhet av VD uppdrag. För att få fram hur 

många kriterier som uppfylls bland de ledamöterna som ingick i vårt urval 

gjordes ett intervall från 1-4. Intervallet innebär att ju högre siffra desto fler 

kriterier uppfylls av ledamoten. Resultatet vi fick fram visade på att 7,8 % av 

ledamöterna uppfyllde ett av kriterierna medan 31,1 % uppfyllde två kriterier. 

44,7 % respektive 16,4 % utgjorde ledamöter som uppfyllde 3 samt fyra 

kriterier. Illustration av fördelningen kommer nedan:  

 

 

4.2.4 Socialnätverksteori 

Proposition 7a: Styrelsen ledamöter sitter i flera styrelser samtidigt. 

Proposition 7b: Styrelsens ledamöter kommer från ägarnas sociala nätverk. 

Proposition 7c: Styrelsens ledamöter kommer från VD:s sociala nätverk.  

Enligt den sociala nätverksteorin influeras bolagets nätverk av ägares eller 

VD:s sociala nätverk som i sin tur påverkar bolagets handlingar då sociala 

kontakter bidrar med kunskap och information (Lynall, Golden & Hillman, 

2003). Prell, Hubacek och Reed, (2009) menar även att sociala nätverk är 

relationer som är socialt meningsfulla och som binder aktörer till varandra. 

Aktörer som är starkt bundna till varandra tenderar att dela med sig av råd 

7,8 % 

31,1 % 

44,7 % 

16,4 % 

Norm bland ledamöterna 

1 Kriterie uppfylls

2 Kriterier uppfylls

3 Kriterier uppfylls

4 Kriterier uppfylls

Figur 6: Fördelning över omfattningen av kriteriernas uppfyllelse  
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30% 

70% VDs

Ägarnas

och påverkas mer av varandra. De delar ofta liknande åsikter, de har 

förtroende för och vänder sig till varandra när de är i behov av hjälp. Sådana 

relationer leder över tid till att parterna har tillgång till liknande information 

och kunskap. Det är därför av stor vikt att underöka hur situationen är bland 

styrelseledamöterna i de 38 bolag som vårt urval består av. Kopplingaarna 

mellan ledamöterna sker genom att de sitter i andra styrelser tillsammans och 

på så sätt sprids information. Resultatet av antalet kopplinga 

styrelseledamöterna har presenteras tidigare och upprepas därför inte igen. 

De sociala nätverken handlar även om styrelseledamöternas tidigare 

relationer. Burt (1999) menar att ledamöter som har en tidigare relation till 

bolagets VD delar med sig av viktig information som VD inte annars har 

tillgång till. För att undersöka styrelseledamöternas relationer berör 

informationen som tagits fram om ledamoten har tidigare relationer med VD 

eller någon av de största aktieägarna. 

Om det är flest ledamöter i en 

styrelse som är relaterade till VD så 

speglas styrelsen av VD:s sociala 

nätverk och vise versa om det istället 

är ägarnas sociala nätverk. Av 38 

styrelser speglades 70 % av 

aktieägarnas sociala nätverk medan 

30 % speglades av VD:s. 

Fördeleningen presenteras i figur 7.   

 

  

Figur 7: Fördelning av social 

nätverk  
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4.3 Regressionsanalys och korrelationsanalys   

Under studiens fyra teoretiska perspektiv formulerades olika hypoteser för 

studerandet av relationer som kan komma att beskriva och förklara respektive 

teori. I detta avsnitt presenteras således först linjära regressioner följt av 

korrelationsanalyser. Alla analyser sker med dem tidigare presenterande 

beroende, oberoende och kontroll variablerna.   

4.3.1 Agentteorin  

Vi formulerade under agentteorin två olika hypoteser för att testa om 

agentteorin kan användas som förklaring för styrelsens sammansättning i 

företag inför en börsnotering. Dessa två hypoteser var följande:  

Hypotes 2a: Ägarkoncentration är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av oberoende ledamöter i förhållande till ägarna.  

Hypotes 2b: Ägarkoncentration är positivt relaterat till styrelsens 

sammansättning av oberoende ledamöter i förhållande till ledningen.  

De variabler, vilka presenterats under avsnittet för operationalisering, inom 

agentteorin vi använt oss av för genomförandet av testerna är två beroende 

variabler; oberoende i förhållande till ägare och oberoende i förhållande till 

ledning. Den oberoende variabeln är ägarkoncentration och då använder vi 

definitionerna för 20 % och 50 %. Ägarkoncentration vid 10 % uteslöts 

eftersom att alla företag i studien har ägare med minst 10 % av rösterna. Vi 

använde också två kontrollvariabler; nationalitet och kön.  

Analysen inleds med ett test av den beroende variabeln Oberoende i 

förhållande till ägare mot den oberoende variabeln ägarkoncentration, med 

kontrollvariablerna kön och nationalitet i en linjär regresspions analys. 

Resultatet presenteras i tabellen nedan:  
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Regression 1 – Ägarkoncentration 20 %:  

MODELL B STDA

V 

BETA SIGNIFIKA

NS 

TOLLERAN

S 

VÄRDE 

Oberoende i 

förhållande 

Aktieägare 

,746 ,058  ,000   

Ägarkoncentration   

20 % 

-,151 ,067 -,151 ,026 ,988  

Kön ,201 ,085 ,159 ,019 ,985  

Nationalitet  -,004 ,138 -,002 ,979 ,981  

R²      ,045 

Justerad R²      ,032 

Signifikans       ,020 

 

I Regression 1 utläses variablernas toleransnivå, detta för att se om några av 

de oberoende variablerna orsakar multikollinearitet. Det är här viktigt att 

toleransvärdena inte understiger 0,10, vilket de inte gör. Således rymmer 

modellen ingen multikollinearitet. Signifikansen på modellen ligger på 0,020 

eftersom att värdet understiger accepterad signifikansnivå på 5 % innebär det 

att modellen är signifikant. R² värdet, förklaringsgraden, är 0,045. Detta 

innebär att variansen i den beroende variabeln oberoende i förhållande till 

ägare med 4,5 % kan förklaras av oberoende och kontrollvariablerna. 

Vidare över till variablernas signifikanser och finner att ägarkoncentration 

och kön är de enda signifikanta variablerna och nationalitet inte är 

signifikant. Betavärdena i tabellen visar riktningen på variationen. För 

ägarkoncentration råder ett negativt värde vilket innebär att bolag med 

koncentrerat ägande sätter samman styrelser med styrelseledamöter som 

istället är beroende i förhållande till ägarna. Utifrån det positiva betavärdet 
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för kön kan utläsas att kvinnliga ledamöter i större utsträckning är oberoende 

i jämförelse med män.  

Nästa steg i analysen blev således att ställa regressionsanalysen ovan emot en 

korrelationsanalys. Resultatet från denna analys presenteras i 

korrelationstabellen nedan. Likt regressionsanalysen finner vi signifikans 

mellan den beroende variabeln oberoende i förhållande till ägare och den 

oberoende variabeln ägarkoncentration. Det råder även signifikans mellan 

den beroende variabeln och kontrollvariabeln kön men det råder ingen 

signifikans mellan den beroende variabeln och kontrollvariabeln nationalitet. 

Detta anser vi bero på att vårt urval inte innefattar tillräckligt många 

utländska ledamöter, då studien avser svenska bolag.  

Vad gäller korrelationen har vi som betavärdet i regressionsanalysen ett 

negativt värde på Ägarkoncentration och ett positivt värde på Kön.  

Korrelation 1 – Ägarkoncentration 20 %:  
 Medel. Stdav OberÄ Ägarko

nc 

Kön Natio. 

Oberoende 

i 

förhållande 

Aktieägare 

Korr. ,68 ,469 1 -,140* ,149* -,005 

Signi.  ,038 ,027 ,945 

Ägarkonce

ntration 

20% 

Korr. ,68 ,467 -,140* 1 ,066 -,093 

Signi. ,038  ,329 ,170 

Kön Korr. ,16 ,371 ,149* ,066 1 -,107 

Signi. ,027 ,329  ,115 

Nationalitet  Korr. ,05 ,228 -,005 -,093 -,107 1 

Signi.  ,945 ,170 ,115  
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Den andra definitionen för ägarkoncentration var när en av ägarna innehar 

minst 50 % av företagets totala röster. I regressionen nedan presenteras att det 

inte finns någon multikollinearitet i modellen. Kontrollvariablerna kön och 

nationalitet utesluts eftersom att de inte förekommer någon variation i dessa. 

Modellen är inte signifikant då den överstiger accepterad signifikansnivå på 5 

%.  

Regression 2 – Ägarkoncentration 50 %:  

MODELL B STDA

V 

BETA SIGNIFI

KANS 

TOLLER

ANS 

VÄRDE 

Oberoende i förhållande 

Aktieägare 

,654 ,038  ,000   

Ägarkoncentration 50 

% 

,025 ,139 ,012 ,859 ,988  

R²      ,026 

Justerad R²      ,012 

Signifikans       ,135 

För att säkerställa resultatet körs även en korrelationsanalys. I denna 

presenteras nedan i likhet med regressionsanalysen inget signifikant samband 

mellan oberoende i förhållande till ledning och ägarkoncentration. Däremot 

råder det signifikans mellan oberoende i förhållande till ledning och kön. 

Medan variabeln nationalitet är utesluten eftersom att det vid 50 % 

ägarkoncentration inte finns några utländska ledamöter i styrelsen i dessa 

bolag.  
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Korrelation 2 – Ägarkoncentration 50 %:  

 Medel. Stdav OberÄ Ägarkonc Kön 

Oberoende i 

förhållande 

Aktieägare 

Korr. ,68 ,469 1 -,005 ,149 

Signi.  ,945 ,027 

Ägarkoncentr

ation  50 % 

Korr. ,05 ,228 -,005 1 -,107 

Signi. ,945 ,947 ,115 

Kön Korr. 0,16 ,371 ,149 -,107 1 

Signi. ,027 ,115  

Studiens nästa hypotes inom agentteorin var att testa om ägarkoncentrationen 

istället kunde förklaras av styrelseledamöternas oberoende i förhållande till 

ledning. Med samma variabler som i testet ovan där vi enbart bytt ut den 

beroende variabeln från oberoende i förhållande till ägare till oberoende i 

förhållande till ledning. Regressionsanalysen visar med toleransvärdena att 

det inte råder multikollinearitet mellan variablerna. Vidare vad gäller 

signifikansen för modellen är den 0,146 vilket innebär att den överstiger 

signifikansnivån 5 %. Modellen är således inte signifikant.  
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Regression 3 – Ägarkoncentration 20 %:  

MODELL B STDA BETA SIG TOLL VÄRDE  

Oberoende i förhållande till 

ledning 

,774 ,049  ,000   

Ägarkoncentration 20 % ,006 ,057 ,007 ,918 ,988  

Kön ,166 ,072 ,156 ,022 ,985  

Nationalitet  ,057 ,118 ,033 ,631 ,981  

R²      ,025 

Justerad R²       ,011 

Signifikans       ,146 

 

Detsamma gäller korrelationsanalysen nedan, det råder ingen signifikans 

mellan dessa variabler förutom för kön. Eftersom att inget samband råder 

behöver modellen inte analyseras vidare.  

Korrelation 3 – Ägarkoncentration 20 %:  

 Medelv Stnda ObLed Ägark Natio. Kön 

Oberoende 

Ledning 

Korr.  ,81 ,395 1 ,014 ,015 ,153 

Sig.   ,833 ,821 ,023 

Ägarkoncen

tration 

Korr.  ,68 ,467 ,014 1 -,093 ,066 

Sig.  ,833  ,170 ,329 

Nationalitet  Korr.  ,16 ,371 ,015 -,093 1 -,107 

Sig. ,821 ,170  ,115 

Kön Korr. ,05 ,228 ,153 ,066 -,107 1 

Sig.  ,023 ,329 ,115  
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Vi testar nedan om det råder någon relation mellan koncentrerat ägande när 

en av ägarna har mer än 50 % av rösterna och oberoende ledamöter i 

förhållande till ledning. Regressionsanalysen visar att det inte finns någon 

multikollineraritet i modellen. Signifikansen för modellen är 0,039, vilket 

innebär att den är signifikant. Förklaringsgraden är 0,038 och innebär att den 

oberoende variabeln med 3,8 % förklarar variansen i den beroende variabeln. 

Den justerade förklaringsgraden för jämförelse med andra modeller är 0,025. 

Regressionen har uteslutit kontrollvariablerna nationalitet och kön. Men vad 

gäller den oberoende variabeln, ägarkoncentration, är denna inte signifikant.  

Regression 4 – Ägarkoncentration 50 %:  

MODELL B STDA BETA SIG TOLL VÄRDE  

Oberoende i förhållande till 

ledning 

,796 ,032  ,000   

Ägarkoncentration 50 % ,058 ,116 ,034 ,618 ,998  

R²      ,038 

Justerad R²       ,025 

Signifikans       ,039 

 

I korrelationsanalysen nedan presenteras att det även här inte finns något 

signifikant samband mellan oberoende i förhållande till ledning och 

ägarkoncentration.  
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Korrelation 4 – Ägarkoncentration 50 %:  

 Medelv Stnda ObLed Ägarkonc Kön 

Oberoende 

Ledning 

Korr.  ,81 ,395 1 ,015 ,153 

Sig.   ,821 ,023 

Ägarkoncen

tration 50% 

Korr.  ,05 ,228 ,015 1 -,107 

Sig.  ,821 ,947 ,115 

Kön Korr. ,16 ,371 ,156 -,107 1 

Sig.  ,023 ,115  

 

4.3.2 Resursberoende teorin  

Osäkerhet i omgivningen anses vara en påverkande faktor inom 

resursberoende teorin. För att testa huruvida teorin stämmer hypotestestas 

nedan om osäkerhet i omgivningen har ett samband till styrelseledamöter 

som samtidigt sitter i flera styrelser.  

Hypotes 4a: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som sitter i flera styrelser samtidigt. 

Data om osäkerhet i omgivningen har framställts i form av företagens 

betavärde. Det värdet används i relation till ledamöter som sitter i andra 

styrelser. Osäkerhet i omgivningen utgör således den oberoende variabel och 

styrelsens kopplingar den beroende variabeln. Kontrollvariablerna styrelsens 

storlek, nettoomsättning och bransch tas också hänsyn till. Resultatet 

presenters i regressionstabellen nedan och vad gäller kontrollvariabeln för 

bransch presenteras enbart resultaten för de signifikanta då det annars skulle 

ta för mycket plats.  

 

 



 

  92 (176) 
 

Regression 5:  

 

Regressionstestet påvisade att det inte råder någon multikolliniaritet i 

modellen. Signifikans värdet för hela modellen på 0,208 innebär att den inte 

är signifikant på 5 % nivån. För att säkerställa resultatet ställs regressionen 

emot en korrelationsanalys. Resultatet av denna presenteras nedan:  

  

 B Standard fel Beta Signifikans Tollerans Värde 

StyrelseKop 5,111 3,416  ,136   

Osäkerhet -,915 ,680 -,111 ,180 ,660  

StyrelseSto ,219 ,492 ,038 ,657 ,624  

Nettoomsätt ,150 2,182 0,006 ,945 ,685  

Tjänster 3,539 1,651 ,185 ,033 ,601  

R2      ,087 

Justerat R2      ,020 

Signifikans      ,208 
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Korrelation 5:   

 Medel Stnd StyK Osäk Stor Netto Tjä. 

Styrelsens 

kopplingar  

 

Korr.  5,54 5,633 1 -,146 -,026 ,034 ,214 

Sig.   ,030 ,704 ,622 ,001 

Osäkerhet  Korr.  ,79 ,683 -,146 1 0,273 -,255 -,129 

Sig.  ,030  ,000 ,000 ,056 

Styrelsens 

storlek  

Korr.  5,92 ,971 -,026 ,273 1 -,163 -,182 

Sig. ,704 ,000  ,016 ,007 

Nettoomsät

tning  

Korr. 15667

54059 

3679

0683

39 

,034 -,255 -,163 1 -,071 

Sig.  ,622 ,000 ,016 ,623 ,294 

Tjänster Korr. ,10 ,295 ,214 -,129 -,182 -,072 1 

Sig. ,001 0,56 ,007 ,294  

 

Korrelationsanalysen visar i likhet med regressionsanalysen ett signifikant 

positivt samband mellan styrelsens kopplingar med bolag som är verksamma 

inom tjänstebranschen. Dessutom visar den ett signifikant negativt samband 

mellan styrelsens kopplingar med osäkerhet i omgivningen vilket 

regressionen inte gör. Det kan ha att göra med att regressionen tar hänsyn till 

flera variabler samtidigt medan korrelationen testar varje variabel var för sig 

och således visar annorlunda resultat.  

Nästa hypotes inom resursberoende teorin avser att undersöka relationen 

mellan osäkerhet i omgivningen och ledamöter med branschspecifik kunskap. 

Vilket därav gav följande formulering på hypotes:  
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Hypotes 4b: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som besitter branschspecifik kunskap. 

Ledamöter med branschspecifik kunskap utgör således den beroende 

variabeln medan osäkerhet i omgivningen kvarstår som den oberoende 

variabeln med samma kontrollvariabler som tidigare.  

Regression 6:  

 

Regressionsanalysen visar att det inte föreligger någon risk för 

multikollinearitet. Hela modellen har ett värde på 0,488, vilket innebär att 

den inte är signifikant. Vi väljer att ställa resultatet mot korrelationsanalysen 

nedan för att säkerställa resultaten.  

  

 B Stndav Beta Signifikans Tolerans Värde 

Bransch kunsk. ,452 ,295  ,127   

Osäkerhet -,080 ,059 -,113 ,176 ,660  

StyrelseStorlek ,039 ,043 ,079 ,358 ,624  

Nettoomsättning ,345 ,189 ,150 ,069 ,685  

R2      ,067 

Justerat R2      -,002 

Signifikans      ,488 
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Korrelation 6:  

 Medel Stnd Brans Osäk Stor Netto 

Bransch 

erfarenhet  

Korr.  ,64 ,481 1 -,157 -,011 -,086 

Sig.   ,020 ,870 ,206 

Osäkerhet  Korr.  ,79 ,683 -,157 1 ,273 ,082 

Sig.  ,020  ,000 ,229 

Styrelsens 

storlek  

Korr.  5,92 ,971 -,011 ,273 1 ,232 

Sig. ,870 ,000  ,001 

Nettoomsät

tning  

Korr. 15667

54059 

3679

0683

39 

-,086 ,082 ,232 1 

Sig.  ,206 ,229 ,001  

 

Vid en jämförelse av regressions- och korrelationsmodellen ser vi att 

korrelationsanalysen också presenterar signifikans värden på variabler som 

inte är på accepterbar nivå förutom för osäkerhet i omgivningen som har en 

negativt signifikant relation till ledamöter i styrelsen med branscherfarenhet. 

Att resultatet i korrelationsanalysen avviker från resultaten i 

regressionsanalysen anser vi har att göra med att regressionsanalysen gör en 

samlad bedömning av alla variabler medan korrelationsanalysen testar varje 

variabel var för sig. Detta leder oss vidare till nästa hypotes inom 

resursberoende teorin:  

Hypotes 4c: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter med olika utbildningar. 

Många bolag vill ha ledamöter som har särskilda utbildningar då de kan bidra 

med särskild kunskap inom ett visst område. För att undersöka om utbildning 

hör till de resurser som bolagen förväntas få från sina styrelseledamöter testar 
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vi utbildning mot osäkerhet i omgivningen. Kunskap inom ett område som 

t.ex. ekonomi eller juridik han tänkas sänka osäkerheten för företaget. 

Utbildning blir den beroende variabeln medan osäkerhet i omgivningen 

förblir den oberoende. Styrelsens storlek, företagets nettoomsättning och 

bransch blir analysens kontrollvariabler. Vi inleder med att testa sambandet 

på de ledamöter som har ekonomisk utbildning. 

Regression 7 - Civilekonom: 

Regressionstestet påvisar att modellen inte rymmer multikollinearitet. 

Modellen har ett värde på signifikans överstigande 0,05, vilket innebär att 

den inte är signifikant. För att säkerställa resultatet jämförs det med en 

korrelationsanalys.   

  

 B Standardav Beta Signifikans Tollerans Värde 

Civilekonom  1,113 ,302  ,000   

Osäkerhet -,008 ,059 -,011 ,891 ,653  

StyrelseStorlek -,078 ,044 -,152 ,075 ,617  

Nettoomsättning -,005 ,190 -,002 ,977 ,683  

Telecom -,714 ,242 -,218 ,004 ,819  

R2      ,100 

Justerat R2      ,033 

Signifikans      ,110 
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Korrelation 7 - Civilekonom:   

 Medel Stnd Civil Osäk Stor Netto Telec 

Civil. Korr.  ,59 ,492 1 -,086 -,101 ,056 -,186 

Sig.   ,209 ,139 ,411 ,006 

Osäker

het  

Korr.  ,79 ,683 ,086 1 ,273 ,082 ,046 

Sig.  ,209  ,000 ,229 ,498 

Styrelse

ns 

storlek  

Korr.  5,92 ,971 -,101 ,273 1 ,232 -,145 

Sig. ,139 ,000  ,001 ,031 

Nettoo

msättni

ng  

Korr. 15667

54059 

3679

0683

39 

,056 ,082 ,232 1 -,058 

Sig.  ,411 ,229 ,001  ,391 

Teleco

m 

Korr ,02 ,150 ,186 ,046 -,145 -,058 1 

Sig.  ,006 ,498 ,031 ,391  

Korrelationsanalysen visar i likhet med regressionsanalysen att ingen av 

variablerna förutom telekombranschen har ett signifikant negativt samband.  

När vi istället genomförde regressionstest med juridik som utbildning visade 

resultatet att den inte finns någon multikollinearitet. Men vidare vad gäller 

signifikansen för modellen är den inte signifikant enligt illustration nedan.  
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Regression 8 – Jurist  

  

Vi ställer även här regressionsanalysen mot korrelationsmodellen nedan. 

Även här presenteras att alla variablerna påvisar samma negativa samband 

samt samma signifikansnivå.  

Korrelation 8 – Jurist:  

 Medel Stnd Jurist Osäk Stor Netto 

Jurist Korr.  ,09 ,290 1 -,020 ,037 ,080 

Sig.   ,771 ,591 ,240 

Osäker

het  

Korr.  ,79 ,683 -,020 1 ,723 ,082 

Sig.  ,771  ,000 ,229 

Styrelse

ns 

storlek  

Korr.  5,92 ,971 ,037 ,273 1 ,232 

Sig. ,591 ,000  ,001 

Nettoo

msättni

ng  

Korr. 15667

54059 

36790

68339 

,080 ,082 ,232 1 

Sig.  ,240 ,229 ,001  

 B Stdav.  Beta Signifikans Tolerans Värde 

Jurist   

-,020 ,182 
 

,913 
  

Osäkerhet 

-,021 ,036 -,050 ,558 ,653 

 

StyrelseStorlek 

,017 ,026 ,056 ,525 ,617 

 

Nettoomsättning 

-,068 ,114 -,049 ,553 ,683 

 

R2      ,058 

Justerat R2      -,013 

Signifikans      ,653 
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Nästa utbildningsgrupp utgörs av ingenjörer. Modellen innefattar enligt 

toleransvärdena på variablerna ingen multikollinearitet. Modellen har ett 

signifikansvärde på 0,021 vilket innebär att den är signifikant. Vidare har 

modellen ett värde på R
2
 med 0,127, det innebär att 12,7 % av variansen i den 

beroende variabeln förklaras av de oberoende variablerna. Det justerade R
2 

värdet som används vid jämförelse mellan andra modeller är 6,1 %. Vad 

gäller signifikansvärdena på variablerna överstiger alla förutom för 

råvarubranschen accepterad nivå på 5 %. Råvarubranschen har ett svagt 

positivt samband till styrelseledamöter med ingenjörsutbildning. För att 

säkerställa resultatet ställs regressionsanalysen nedan mot en 

korrelationsanalys.  

Regression 9 – ingenjör:  

 

  

 B Stdav.  Beta Signifikans Tolerans Värde 

Ingenjör  

-,105 ,255 
 

,681 
  

Osäkerhet 

-,030 ,050 -,048 ,554 ,653 

 

StyrelseStorlek 

,053 ,037 ,120 ,156 ,617 

 

Nettoomsättning 

-,169 ,160 -,084 ,294 ,683 

 

Råvaror  

,277 ,125 ,182 ,027 ,650 

 

R2      ,127 

Justerat R2      ,061 

Signifikans      ,021 
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Korrelation 9 – Ingenjör:  

 Medel Stnd Ingen. Osäk Stor Netto Råv. 

Ingenjör Korr ,23 ,422 1 ,086 ,137 ,031 ,153 

Sig.   ,208 ,043 ,653 ,024 

Osäkerhet  Korr ,79 ,683 ,086 1 ,273 ,082 ,383 

Sig.  ,208  ,000 ,229 ,000 

Styrelsens 

storlek  

Korr 5,92 ,971 ,137 ,273 1 ,232 ,058 

Sig. ,043 ,000  ,001 ,391 

Nettoomsät

tning  

Korr 15667

54059 

3679

0683

39 

,031 ,082 ,232 1 ,123 

Sig.  ,653 ,229 ,001  ,070 

råvaror korr ,08 ,275 ,153 ,383 ,058 -,123 1 

sig ,024 ,000 ,391 ,070  

 

Korrelationsanalysen visar i likhet med regressionsanalysen ett positivt 

signifikant samband i variabeln för råvarubranschen. Analysen visar även att 

styrelsens storlek har ett signifikant positivt samband till skillnad från vad 

regressionsanalysen visar. Det kan anses bero på att regressionsanalysen tar 

hänsyn till flera variabler samtidigt till skillnad från i en korrelation där varje 

variabel korreleras var för sig.  

Vidare till nästa hypotes: 

Hypotes 4d: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som har tidigare erfarenhet av VD uppdrag. 

Styrelseledamöter som har erfarenheter av att arbeta inom ledande position 

då speciellt som VD kan bidra med kunskap och information till styrelser. 
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Regressionstesten visade på att det inte råder någon multikollinearitet i 

modellen. Modellen är inte signifikant med ett värde på 0,488. Illustration av 

regressionen nedan.  

Regression 10 – VD erfarenhet:  

 

Vid jämförelse med korrelationsanalysen presenteras inget signifikant 

samband för variablerna. Detta har att göra med att regressionen tar hänsyn 

till flera variabler samtidigt till skillnad från en korrelation.  

  

 B Stdav. Beta Signifikans Tollerans Värde 

VD erfarenhet  

-,105 ,255 
 

,681 
  

Osäkerhet 

-,030 ,050 -,048 ,554 ,653 

 

StyrelseStorlek 

,053 ,037 ,120 ,156 ,617 

 

Nettoomsättning 

-,169 ,160 -,084 ,294 ,683 

 

Industri  

,225 ,106 ,167 ,036 ,693  

Råvaror  

,277 ,125 ,182 ,027 ,650  

R2      ,067 

Justerat R2      -,002 

Signifikans      ,488 
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Korrelation 10 – VD erfarenhet:  

 Mdv Stnd VD Osäk Stor Nett Indu råva 

VD 

erfar.  

K ,59 ,492 1 -,004 -,030 ,054 ,022 -,091 

S

  

 ,954 ,663 ,430 ,741 ,180 

Osäke

rhet  

K ,79 ,683 -,004 1 ,273 ,082 ,020 ,383 

S ,954  ,000 ,229 ,769 ,000 

Styrel

sens 

storle

k  

K 5,92 ,971 -,030 ,273 1 ,232 ,058 ,058 

S ,663 ,000  ,001 ,391 ,391 

Netto

omsät

tning  

K 1566

7540

59 

3679

0683

39 

,054 ,082 ,232 1 ,027 -,123 

S ,430 ,229 ,001  ,692 ,070 

Indus

tri 

K ,11 ,313 ,022 ,020 ,058 ,027 1 -,105 

S ,741 ,769 ,391 ,692  ,121 

Råvar

or 

K ,08 ,275 -,091 ,383 ,058 -,123 -

,105 

1 

S ,180 ,000 ,391 ,070 ,121  

 

4.3.3 Institutionell teori  

Hypotes 6a:  Förekomsten av kvinnliga ledamöter i styrelsen är negativt 

relaterat till styrelsens sammansättning av manliga, medelålders, svenska 

verkställande direktörer.  

Hypotesen ovan formulerades inom institutionell teori för att undersöka 

sambandet mellan medelålders, svenska män som hade erfarenhet av VD 

uppdrag alltså normen, som vi även kallar det, och kvinnliga ledamöter i 

styrelsen. I analysen användes normen som beroende variabel medan 
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kvinnliga ledamöter var den oberoende variabeln. Vi lade till styrelsens 

storlek och nettoomsättning som kontrollvariabler.  

Det finns ingen multikollineraritet i modellen. Den har ett signifikans värde 

på 0,409, vilket innebär att det överstiger den accepterade signifikansnivån på 

5 %. Modellen är således inte signifikant.  

Regression 11 – Normen:  

 B Standav. Beta Signifikans Tolerans Värde 

Normen  2,646 ,350  ,000   

Kvinna styrelsen  -,051 ,122 -,029 ,673 ,989  

StyrelsenStorlek  ,011 ,059 ,013 ,852 ,936  

Nettoomsättning 2,387E-011 ,000 ,108 ,124 ,944  

R2      ,013 

Justerat R2      ,000 

Signifikans      ,409 

 

Härefter ställs regressionsanalysen mot en korrelationsanalys. Även i 

korrelationsanalysen påvisas inget signifikant samband mellan variablerna.  
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Korrelation 11 – Normen/Kvinnlig ledamot: 

 Medel Stnd Norm Kvinna Stor Netto 

Normen Korr.  2,71 ,815 1 -,030 ,035 ,111 

Sig.   ,661 ,602 ,100 

Kvinna 

i styrel. 

Korr.  ,71 ,456 -,030 1 ,098 -,020 

Sig.  ,661  ,168 ,764 

Styrelse

ns 

storlek  

Korr.  5,92 ,971 ,035 ,094 1 ,232 

Sig. ,602 ,168  ,001 

Nettoo

msättni

ng  

Korr. 15667

54059 

36790

68339 

,111 -,020 ,232 1 

Sig.  ,100 ,764 ,001  

 

Inom institutionell teori formulerades nästa hypotes i enlighet med samma 

princip som föregående men där den oberoende variabeln kvinna i styrelsen 

byts ut mot utländsk i styrelsen. Hypotesen hade följande formulering:  

Hypotes 6b: Förekomsten av utländska ledamöter i styrelsen är negativt 

relaterat till styrelsens sammansättning av manliga, medelålders, svenska 

verkställande direktörer.  

Modellen innefattar ingen multikollineraritet. Den har ett värde på signifikans 

på 0,007, vilket innebär att den är signifikant. Resultat av R
2 

visar hur stor 

andel av den beroende variabeln som förklaras av de oberoende variablerna. I 

det här fallet är värdet på 5,4 %. Det justerade R
2 

är 4,1 %. Vad gäller 

variablerna har endast den oberoende variabeln utländsk ledamot i styrelsen 

ett svagt negativt signifikant samband till normen. Resultaten presenteras 

nedan.  
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Regression 12 – Normen/Utländsk ledamot: 

 B Stdav.  Beta Signifikans Tolerans Värde 

Normen 2,588 ,339     

Utländsk styr.  -,736 ,238 -,206 ,002 ,989  

StyrelseStorlek  ,023 ,057 ,027 ,695 ,940  

Nettoomsättning 2,004E-011 ,000 ,090 ,188 ,939  

R2      ,054 

Justerat R2      ,041 

Signifikans      ,007 

 

För att säkerställa resultatet från regressionsanalysen ställdes detta mot 

korrelationsanalysen nedan. Korrelationsmatrisen visar i likhet med 

regressionsanalysen ett negativt samband för utländska ledamöter i styrelsen 

men detta värde är inte signifikant. Även de andra variablerna i modellen är 

inte signifikanta. Resultatet illustreras i tabellen nedan.  
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Korrelation 12 -  Normen/Utländsk ledamot: 

 Medel Stnd Norm Utlänsk Stor Netto 

Normen Korr.  2,71 ,815 1 -,066 ,035 ,111 

Sig.   ,330 ,602 ,100 

Utländs

k i styr. 

Korr.  ,22 ,418 -,066 1 ,280 -,150 

Sig.  ,330  ,000 ,026 

Styrelse

ns 

storlek  

Korr.  5,92 ,971 ,280 ,094 1 ,232 

Sig. ,000 ,168  ,001 

Nettoo

msättni

ng  

Korr. 15667

54059 

36790

68339 

,111 -,150 ,232 1 

Sig.  ,100 ,026 ,001  

 

4.3.4 Socialnätverksteori  

Hypotes 8a: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter från ägarnas sociala nätverk. 

Osäkerhet i omgivningen är en faktor som anses vara en förklarande för 

styrelsers sammansättning enligt social nätverksteorin. Utifrån de 

antagandena formulerades hypotesen ovan för att testa huruvida teorin 

stämmer.  

Data om osäkerhet i omgivningen har framställts i form av företagens 

betavärde. Det värdet används i relation till ledamöter som sitter i andra 

styrelser. Osäkerhet i omgivningen är en oberoende variabel och styrelsen 

spegling av ägarnas sociala nätverk är den beroende variabeln. Vidare 

användes även nettoomsättning som kontrollvariabel. 

Regressionstesterna påvisade att det inte råder någon multikollinearitet 

mellan variablerna. Eftersom att modellens signifikans ligger på 0,002 
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innebär det att den är signifikant. R
2
 värdet visar på att de oberoende 

variablerna med 5,4 % förklarar variansen i den oberoende variabeln. Den 

justerade förklaringsgraden är istället på 4,5 %. Vad gäller den oberoende 

variabeln är denna signifikant med ett värde på 0,013. Det råder även 

signifikans för variabeln nettoomsättning med ett värde på 0,024. Vidare 

undersöks även sambandet mellan variablerna. Genom att ta fram betavärdet 

ges information om vilket sorts samband det råder mellan variablerna. I 

tabellen nedan ser vi att betavärdet är -0,166 för osäkerhet i företags 

omgivning. Det negativa sambandet innebär att när osäkerheten i 

omgivningen är hög kommer styrelseledamöterna inte speglas av ägarnas 

sociala nätverk. Detsamma gäller även för variabeln nettoomsättning. 

Resultatet illustreras nedan.   

Regression 13 – Ägares nätverk:  

 B Stdav.  Beta Signifikans Tolerans Värde 

Ägares nätverk ,800 ,048  ,000   

Osäkerhet -,113 ,045 -,166 ,013 ,993  

Nettoomsättning -1,915E-011 ,000 -,151 ,024 ,993  

R2      ,054 

Justerat R2      ,045 

Signifikans      ,002 

 

För att säkerställa resultatet från regressionsanalysen ställdes denna mot 

korrelationsanalysen nedan. Resultaten visar att det så som i 

regressionsanalysen råder signifikans bland variablerna och de har också ett 

svagt negativt samband.  
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Korrelation 13 – Ägares nätverk:  

 Medel Stnd Ägare Osäkerhet Netto 

Ägare 

nätverk 

Korr.  ,68 ,467 1 -,178 -,164 

Sig.   ,008 ,015 

Osäker

het 

Korr.  ,79 

 

,683 -,178 1 ,082 

Sig.  ,008  ,229 

Nettoo

msättni

ng  

Korr. 15667

54059 

3679068

339 

-,164 ,082 1 

Sig.  ,015 ,229  

 

Hypotes 8b: Osäkerhet i omgivningen är positivt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter från VD:s sociala nätverk. 

Nästa hypotes avser att undersöka samband mellan osäkerhet i omgivningen 

och styrelsens sammansättning av ledamöter från VD:s sociala nätverk 

istället.  Spegling av VD:s sociala nätverk är den beroende variabeln medan 

osäkerhet i omgivningen kvarstår som den oberoende variabeln.  

Regressionsanalysen visar att det inte finns någon multikollineraritet. 

Modellen har en signifikans på 0,000, vilket innebär att den är signifikant. 

R
2
- värdet på 0,076 som innebär att varianser av styrelser som speglas av 

VD:s sociala nätverk förklaras med 7,6 % säkerhet av osäkerheten i 

omgivningen. Den justerade förklaringsgraden ligger på 6,7 %. Variabeln 

VD:s nätverk har ett signifikant värde på 0,002, osäkerhet i omgivningen har 

ett värde på 0,001 och kontrollvariabeln nettoomsättning har ett värde på 

0,041. Betavärdet i sin tur förklarar sambandet och vi har för alla variabler 

svaga positiva relationer. Resultatet presenteras nedan. 
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Regression 14 – VD sociala nätverk: 

 B Standard  Beta Signifikans Tolerans Värde 

VD nätverk ,149 ,047  ,002   

Osäkerhet ,153 ,044 ,229 ,001 ,993  

Nettoomsättning 1,678E-011 ,000 ,135 ,041 ,993  

R2      ,076 

Justerat R2      ,067 

Signifikans      ,000 

 

Vid en jämförelse av regressions- och korrelationsmodellen för att säkerställa 

resultatet visar korrelationen så som regressionen samma positiva samband 

samt samma signifikansnivå. Resultatet presenteras nedan.  

Korrelation 14 – VD sociala nätverk: 

 Medel Stnd VD Osäkerhet Netto 

VD 

nätverk 

Korr.  ,30 ,458 1 ,240 ,154 

Sig.   ,000 ,023 

Osäker

het 

Korr.  ,79 

 

,683 ,240 1 ,082 

Sig.  ,000  ,229 

Nettoo

msättni

ng  

Korr. 15667

54059 

3679068

339 

,154 ,082 1 

Sig.  ,023 ,229  
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4.3.5 Sammanställning av regression och korrelationsanalys    

Hypo

tes 

Beroende 

variabel 

Oberoende 

variabel 

Predicerad 

riktning 

Regressi

on 

signifika

ns 

Utfall 

riktning 

Korrelati

on 

signifika

ns 

Utfallet

s 

riktnin

g 

2a1 Oberoende 

förhållande 

till ägare 

Ägarkoncentr

ation 20 % 

Negativ ,026 Negativ ,038 Negativ 

2a2 Oberoende 

förhållande 

till ägare 

Ägar-

koncentration 

50 % 

Negativ ,859 Positiv ,945 Negativ 

2b1 Oberoende 

förhållande 

till 

ledningen 

Ägar-

koncentration 

20 % 

Positiv ,918 Positiv ,833 Positiv 

2b2 Oberoende 

förhållande 

till 

ledningen 

Ägar-

koncentration 

50 % 

Positiv ,615 Positiv ,821 Positiv 

4a Styrelse 

kopplingar 

Osäkerhet i 

omgivningen 

Negativ ,180 Negativ ,030 Negativ 

4b Bransch 

kunskap 

Osäkerhet i 

omgivningen 

Negativ ,176 Negativ ,020 Negativ 

4c1 Utbildning 

Civilekon. 

Osäkerhet i 

omgivningen 

Negativ ,891 Negativ ,209 Negativ 

4c2 Utbildning 

Jurist 

Osäkerhet i 

omgivningen 

Negativ ,558 Negativ ,771 Negativ 

4c3 Utbildning 

Ingenjör 

Osäkerhet i 

omgivningen 

Negativ ,554 Negativ ,208 Positiv 

4d VD 

erfarenhet 

Osäkerhet i 

omgivningen 

Negativ ,554 Negativ ,954 Negativ 

6a Normen Kvinnliga 

ledamöter 

Negativ ,673 Negativ ,661 Negativ 

6b Normen Utländska 

ledmöter 

Negativ ,002 Negativ ,330 Negativ 

8a Ägarnas 

sociala 

nätverk 

Osäkerhet i 

omgivningen 

Negativ ,013 Negativ ,008 Negativ 

8b VD:s 

sociala 

nätverk 

Osäkerhet i 

omgivningen 

Positiv ,001 Positiv ,000 Positiv 
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4.3.6 Lynall, Golden och Hillmans (2003) studie  

Detta är tredje och sista steget i studiens analys. Utgångspunkten är i tidigare 

grundhypoteser ifrån respektive teori men med tillägg för de modererande 

variablerna livscykel och dominerande makt. Hypoteserna i detta avsnitt följs 

av ordningen av de tre första stadierna i ett företags livscykel enligt Quinn 

och Camerons (1983) indelning. För utvecklande av struktur stadiet, vilket är 

det fjärde och sista stadiet i livscykeln förekommer inga hypoteser. Detta 

eftersom att Lynall, Golden och Hillman (2003) anser att styrelserna i de 

företagen kommer vara sammansatta i enlighet med hur det var när bolaget 

grundades.  

I detta avsnitt kommer den modererande effekten i enlighet med Hair et al. 

(2010) testas i tre steg. Upplägget följs av ordningen av hypoteserna det vill 

säga efter hur stadierna följs efter varandra indelat i vem som har en 

dominerande makten. Lynall, Golden och Hillman (2003) menar att olika 

teorier under olika stadier i livscykeln, beroende av vem det är som har den 

dominerande makten i bolaget, ger en förklaring till styrelsens 

sammansättning i bolag inför en börsnotering. De olika teorierna avser de 

fyra teoretiska perspektiven: agentteorin, resursberoende teorin, institutionell 

teori och socialnätverksteori. 

I första steget körs regression av enbart kontroll variablerna inom varje teori. 

I andra steget körs samma regression fast med tillägg för de oberoende och 

modererande variablerna. I tredje och sista steget har de modererande 

variablerna multiplicerats med den oberoende variabeln och körs igen som 

tillägg i den andra regressionen. Om R
2
 med significant F Change värdet 

efter tredje steget är signifikant innebär det då att det råder en modererande 

effekt och livscykeln och dominerande makten utgör en förklaring till 

teoriernas förklaring av styrelsens sammansättning inför en börsnotering.  
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Entreprenöriella stadiet – Ägare eller VD dominerande makt  

Styrelsens sammansättning i bolag under det entreprenöriella stadiet av 

livscykeln kommer enligt Lynall, Golden och Hillman (2003) att speglas av 

socialnätverksteori.  

Hypotes 9a – Ägares 

sociala nätverk   

 

Hypotes 9b – VD:s 

sociala nätverk  

 Steg 1 

 
Steg 1 

 Nettoomsättning -0,164* Nettoomsättning 0,154* 

  

 

 R
2 

0,027* R
2
 0,091* 

Sig. F Change 0,015 Sig. F Change 0,023 

  

 

 Steg 2 

 
Steg 2 

 
Osäkerhet i omgivning -0,177* Osäkerhet i omgivning 0,243** 

Entrepr. stad. 1 -0,042 Entrepr. stad. 1 0,079 

Ägare dom. makt -0,087 VD dom. makt -0,053 

R
2
 0,065** R

2
 0,086** 

Sig. F Change 0,006 Sig. F Change 0,001 

  

 

 Steg 3 

 
Steg 3 

 

Ägare makt * Entrepr. * 

Osäkerhet 0,223* 

VD makt * Entrepr. * 

Osäkerhet - 

R
2
 0,091** R

2
 - 

Adjusted R
2
 0,069 Adjusted R

2
 - 

Sig. F Change 0,001 Sig. F Change - 

 

De olika antalen stjärnor i tabellerna representerar olika signifikansnivåer. Vi 

kommer i detta steg av analysen acceptera 10 % som signifikansnivå då vi 

anser att denna typ av studie tidigare inte genomförts accepterar vi 

signifikans och därmed kan inrymma en högre accepterad signifikansnivå. 

* = 5 % ** = 1 % *** = 10 % 
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Hypotesen för när ägare har dominerande makt hade formulerats enligt 

följande:  

Hypotes 9a: Osäkerhet i omgivningen är negativ relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter från ägarnas sociala nätverk när bolaget 

befinner sig i entreprenöriella stadiet och ägarna har dominerande makt. 

I Steg 1 visade nettoomsättning ett signifikant samband till ägarnas sociala 

nätverk. Det negativa sambandet innebär att styrelsen speglas av ägarnas 

sociala nätverk när bolaget är mindre.  Förklaringsgraden ökade till 6,5 % i 

Steg 2. I Steg 2 kunde även samband påvisas mellan ägarnas sociala nätverk 

och osäkerhet i omgivningen. När styrelsen speglas av ägarnas sociala 

nätverk minskar osäkerheten i omgivningen. Den förklarade variansen ökade 

till 9,1 % i Steg 3 och sambandet mellan osäkerhet i omgivning, det 

entreprenöriella stadiet då ägarna har dominerande makt och när styrelsen 

speglas av ägarnas sociala nätverk var signifikant. Detta innebär att det råder 

en modererande effekt.  

När bolag i det entreprenöriella skedet av livscykeln istället har en VD med 

dominerande makt är det enligt Lynall, Golden och Hillman (2003) 

fortfarande social nätverksteorin som förklarar styrelsens sammansättning 

men med följande formulering på hypotesen: 

Hypotes 9b: Osäkerhet i omgivningen är positivt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter från VD:s sociala nätverk när bolaget befinner 

sig i det entreprenöriella stadiet och VD har dominerande makt. 

Kontrollvariabeln nettoomsättning har i Steg 1 ett signifikant samband med 

styrelser som speglar av VD:s sociala nätverk. Styrelser i större 

organisationer kommer i större utsträckning att speglas av VD:s sociala 

nätverk. Steg 2 visar ett signifikant samband med osäkerhet i omgivningen. 

Styrelser som speglas av VD:s sociala nätverk upplever större osäkerhet i 
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omgivningen.  Den modererande variabeln påvisade inget samband med 

VD:s sociala nätverk. Det innebär att modellen inrymmer en modererande 

effekt.  
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Kollektivitetsstadiet – VD dominerande makt 

Nästa skede i företags livscykel är kollektivitetsstadiet. I detta skede menar 

Lynall, Golden och Hillman (2003) att styrelsens sammansättning förklaras 

av resursberoende teorin när VD har den dominerande makten i bolaget. 

Resultaten presenteras nedan:  

 

10a/Styrelsens 

kopplingar  

10b/Bransch 

kunskap  

10c1/Civil 

ekonom 

Steg 1  

   Styrelsens storlek 0,023 0,064 -0,154*** 

Nettoomsättning  0,033 0,178* 0,000 

Industri -0,077 0,045 0,019 

Råvaror -0,118 -0,068 -0,103 

Data/IT -0,091 -0,016 -0,062 

Detaljhandel 0,048 0,06 0,058 

Tjänster 0,202* 0,043 0,007 

Läkemedel/Medicin 0,027 -0,034 0,064 

Telekom 0,014 -0,057 -0,219* 

Energi -0,018 0,017 -0,045 

Finans       

Mode/Kläder 0,026 0,018 0,010 

Jordbruk/Odling       

    R
2
 0,079 0,058 0,100 

Sig. F Change  0,240 0,555 0,080 

    Steg 2 

   Osäkerhet i 

omgivningen -0,097 -0,168 0,016 

Kollektivitetsstadiet  0,137 -0,034 0,041 

VD makt  -0,066 -0,263* 0,121 

    

    R
2
 0,099 0,113 0,110 

Sig.  F Change  0,197 0,098 0,119 

    Steg 3 

   Osäkerhet* Stadium 

2* VD makt  -0,307* -0,100 0,066 

        R
2
 0,122*** 0,115 0,111 

Adjusted R
2
  0,042 0,035 0,030 

Sig. F Change 0,082 0,115 0,149 
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10c2/Jurist 

     10c3/ 

Ingenjör 

10d/VD 

erfarenhet 

Steg 1  

   Styrelsens storlek 0,048 0,112 -0,001 

Nettoomsättning  -0,037 -0,072 -0,053 

Industri -0,087 0,169* 0,000 

Råvaror -0,009 0,166* -0,101 

Data/IT 0,134 0,054 -0,147*** 

Detaljhandel                 0,024 -0,117 -0,049 

Tjänster -0,042 0,091 0,081 

Läkemedel/Medicin 0,052 -0,007 0,125+ 

Telekom 0,078 0,023 -0,129*** 

Energi 0,059 0,123 0,069 

Mode/Kläder 0,057 -0,072 0,014 

    R
2 

0,056 0,125* 0,085 

Sig. F Change 0,605          0,015 0,175 

    Steg 2 

   Osäkerhet i 

omgivningen -0,074 -0,032 0,119 

Kollektivitetsstadiet  -0,113             0,083 0,061 

VD makt  -0,017 -0,001 0,081 

 
   

    R
2 

0,064   0,130* 0,097 

Sig. F Change  0,699          0,040 0,221 

    Steg 3 

   Osäkerhet* 

Stadium 2* VD 

makt  -0,034         -0,131 0,163 

        R
2
  0,064    0,134* 0,103 

Adjusted R
2
  -0,021          0,054 0,022 

Sig. F Change 0,757           0,044 0,210 
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Styrelsens kopplingar  

Hypotes 10a:  Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som sitter i flera styrelser samtidigt när 

bolaget befinner sig i kollektivitetsstadiet och VD har dominerande makt. 

I Steg 1 ser vi att endast tjänstebranschen har ett signifikant samband med 

styrelsens kopplingar. R
2 

visade ett värde på 7,9 % i Steg 1 och ökade till 9,9 

% i Steg 2.  När vi förde in den modererande variabeln i steg 3 ökade 

förklaringsgraden och vi hade ett Significant F Change värde som visade att 

det råder en modererande effekt i modellen.  

Branschspecifik kunskap  

Hypotes 10b:   Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som besitter branschspecifik kunskap när 

bolaget befinner sig i kollektivitetsstadiet och VD har dominerande makt. 

Det var endast nettoomsättning av våra kontrollvariabler som hade ett 

samband med branschkunskap i Steg 1. Förklaringsgraden blev 5,8 % men 

ökade till 11,3 % i Steg 2. I Steg 2 kunde vi även avmäta ett signifikant 

samband mellan branschkunskap och när VD har den dominerade makten.  I 

Steg 3 kunde ingen korrelation finnas men förklaringsgraden ökade till 12,2 

%. 

Utbildning 

Hypotes 10c:  Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter med olika utbildningar när bolaget befinner 

sig i kollektivitetsstadiet och VD har dominerande makt. 

Civilekonom 

Samband mellan utbildningen civilekonom och endast en av våra 

kontrollvariabler kunde urskiljas. Det uppstod ett negativt signifikant 

samband mellan utbildningen och de bolag som var inom telekom branschen.  
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I Steg 2 steg förklaringsgraden från 10 % till 11 %.  Ingen av de oberoende 

variablerna hade något signifikant samband med ledamöter som var 

civilekonomer. I Steg 3 ökade förklaringsgraden med 0,1 % enhet.  

Jurist 

Ledamöter som var utbildade jurister hade inga samband med några 

kontrollvariabler eller någon av de oberoende variablerna. Förklaringsgraden 

ökade dock från 5,6 % till 6,4 %. Steg 3 visade ingen förändring i 

förklaringsgraden och inte heller något signifikant samband. 

Ingenjör 

Steg 1 visade ett signifikant samband mellan Ingenjörer och industri- och 

råvarubranschen. I de branscherna kunde tendens av fler ledamöter som var 

utbildade ingenjörer utskiljas.  Vi kunde även påvisa en ökning i 

förklaringsgraden från Steg 1 till 2. Förklaringsgraden som ökat till 13,4 % i 

steg 3 var signifikant och visar på att det råder en modererande effekt i 

modellen. 

VD erfarenhet 

Hypotes 10d:  Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som har tidigare erfarenhet av VD uppdrag 

när bolaget befinner sig i kollektivitetsstadiet och VD har dominerande makt. 

Steg 1 identifierade inga signifikanta samband mellan VD erfarenhet och 

våra kontrollvariabler. Modellen som avser Steg 2 och 3 hittade inga 

samband mellan VD erfarenhet och de oberoende variablerna, inte heller 

kunde vi hitta ett samband mellan VD erfarenhet och vår modererande 

variabel.  Däremot kunde vi identifiera en ökning av förklaringsgraden från 

9,7 % till 10,3% 

  



 

  119 (176) 
 

Kollektivitetsstadiet – Ägarna dominerande makt  

Författarna Lynall, Golden och Hillman (2003) menar att styrelsens 

sammansättning kan förklaras av institutionell teori när det istället är ägarna 

som har den dominerande makten i bolag under kollektivitetsstadiet.  

10e/Normen 

 

10f/Normen 

 
Steg 1 

 

Steg 1 

 Nettoomsättning 0,109 Nettoomsättning 0,01 

Antal ledamöter i styrelsen 0,01 Antal ledamöter i styrelsen 0,109 

R
2 

0,012 R
2
 0,012 

Sig. F Change 0,257 Sig. F Change 0,257 

    Steg 2 

 

Steg 2 

 Kvinnliga ledamöter -0,014 Utländska ledamöter -0,215 

Kollektivitetsstadiet, 2 0,02 Kollektivitetsstadiet, 2 0,017 

Ägare dominerande makt -0,065 Ägare dominerande makt -0,108 

R
2 

0,024 R
2
 0,067* 

Sig. F Change 0,442 Sig. F Change 0,011 

    Steg 3 

 

Steg 3 

 

Kvinnliga ledamöter * 

kollektivitetsstadiet * ägare 

dominerade makt 0,076 

Utländska ledamöter * 

kollektivitetsstadiet * ägare 

dominerade makt 0,131 

R
2 

0,024 R
2
 0,035 

Ajdusted R
2
 -0,004 Adjusted R

2
 0,008 

Sig. F Change 0,532 Sig. F Change 0,258 

     

 

Normen och kvinnliga ledamöter 

Hypotes 10e:  Framkomsten av kvinnliga ledamöter i styrelsen är negativt 

relaterat till styrelsens sammansättning av manliga, medelålders, svenska 

verkställande när bolaget befinner sig i kollektivitetsstadiet och ägarna har 

dominerande makt. 
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Steg 1 och 2 påvisade inga signifikanta samband därmed ingen förändring i 

förklaringsgraden. Även i Steg 3 förekommer ingen signifikant 

förklaringsgrad.  

Normen och utländska ledamöter 

Hypotes 10f:  Framkomsten av utländska ledamöter i styrelsen är negativt 

relaterat till styrelsens sammansättning av manliga, medelålders, svenska 

verkställande direktörer när bolaget befinner sig i kollektivitetsstadiet och 

ägarna har dominerande makt. 

I Steg 1 kunde inte några samband påvisas mellan utländska ledamöter och 

våra kontrollvariabler. Vi kunde inte heller påvisa någon förändring i 

förklaringsgraden. 

Formalisering och kontrollstadiet – VD dominerande makt 

Detta är företagens tredje stadium i livscykeln. Enligt Lynall, Golden och 

Hillman (2003) är det resursberoende teorin som speglar styrelsernas 

sammansättning när bolag befinner sig under detta stadium och det är VD i 

bolaget som har den dominerande makten.   
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11a/Styrel

sens 

koppling 

11b/Br

anschk

un 

11c1/ 

Civilek. 

11c2/ 

Jurid. 

11c3/ 

Ingenj 

11d/VD-

erf. 

       Steg 1 

      Nettoomsättning -0,107 -0,107 0,035 0,11 0,005 0,001 

Antal ledamöter 0,108 0,108 -0,154 0,048 0,112 -0,001 

Industri 0,088 0,088 -0,183 -0,087 0,169 

 Råvaror 0,059 0,059 -0,183 -0,009 0,166* -0,101 

Data/it -0,013 -0,013 -0,104 0,134 0,054 -0,147*** 

Detaljhandel 0,095 0,095 0,095 0,024 -0,117 -0,049 

Tjänster 0,076 0,076 0,011 -0,042 0,091 0,081 

Läkemedel/Medicin -0,056 -0,056 0,191 0,052 -0,007 0,125 

Fastighet 0,054 0,054 -0,117 0,077 -0,048 0,053 

Telecom 0,046 0,046 -0,716 0,078 0,023 -0,129 

Energi 0,122 0,122 -0,136 0,059 0,123*** 0,069 

Finans 0,156 0,156 0,001 -0,037 -0,072 -0,053 

Mode/Kläder 0,124 0,124 0,03 0,057 -0,072 0,014 

       R
2
 0,079 0,091 0,1* 0,056 0,125* 0,085 

Sig. F Change 0,24 0,282 0,08 0,605 0,015 0,175 

 

Steg 2 

      

       Osäkerhet i 

omgivning -0,154 -0,154 -0,086 -0,053 0,051 0,109 

Formalisering och 

Kontroll, 3 0,122 0,122 0,028 -0,035 -0,066 0,041 

VD dominerande 

makt -0,261* -0,261 -0,012 -0,011 0,002 0,082 

R
2
 0,091 0,116* 0,116 0,059 0,129* 0,097 

Sig. F Change 0,282 0,08 0,102 0,769 0,038 0,212 

       Steg 3 

       

Vd makt * 

Formalisering och 

kontroll. * 

Osäkerhet -0,099*** 0,181 0,139 0,006 -0,027 -0,147 

R
2
 0,093 0,091 0,116 0,059 0,13*** 0,101 

Adjusted R
2
 0,011 0,036 0,035 -0,027 0,050 0,020 

Sig. F Change 0,322 0,282 0,117 0,822 0,054 0,231 
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Styrelsens kopplingar  

Hypotes 11a:  Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som sitter i flera styrelser samtidigt när 

bolaget befinner sig i formalisering och kontrollstadiet och VD har 

dominerande makt. 

Styrelsens kopplingar som beroende variabel har inga samband till våra 

kontrollvariabler. Däremot påvisades i Steg 2 ett signifikant samband till när 

VD har den dominerande makten. När VD har den dominerande makten har 

ledamöterna färre kopplingar till andra styrelser. Förklaringsgraden ökar i 

Steg 3 till 9,3 % och var inte signifikant.  

Branschspecifik kunskap 

Hypotes 11b:  Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som besitter branschspecifik kunskap när 

bolaget befinner sig i formalisering och kontrollstadiet och VD har 

dominerande makt. 

I Steg 1 framgår det inga samband mellan våra variabler och branschspecifik 

kunskap. Variansens förklaring ökade till 11,6 % i Steg 2 men minskade till 

9,1 % i Steg 3 och var inte signifikant.  

Utbildning 

Hypotes 11c: Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter med utbildning när bolaget befinner sig i 

formalisering och kontrollstadiet och VD har dominerande makt. 

Civilekonom 

I steg 1 hade ingen av kontrollvariablerna något signifikant samband med 

styrelseledamöter med ekonomutbildning. Förklaringsgraden ökade från 10 

% till 11,6 % men var inte signifikant i Steg 2. Steg 3 sker ingen signifikant 

förändringen i förklaringsgraden.    
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Jurist 

För styrelseledamöter med juristutbildning förekommer det inga signifikanta 

samband i hela modellen.  

 

Ingenjör 

I Steg 1 finner vi ett signifikant samband mellan styrelseledamöter med 

ingenjörutbildning och att bolaget är verksamt inom råvaru- och 

energibranschen. Förklaringsgraden är i detta steg 12,5 % och är signifikant. I 

Steg 2 ökar förklaringsgraden till 12,9 % och är också signifikant för att 

slutligen i Steg 3 förändras till 13 % där signifikant F change värdet visar på 

att modellen således inrymmer en modererande effekt.     

 

VD erfarenhet 

Hypotes 11d:  Osäkerhet i omgivningen är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av ledamöter som har tidigare erfarenhet av VD uppdrag 

när bolaget befinner sig i formalisering och kontrollstadiet och VD har 

dominerande makt. 

VD erfarenhet hade inga signifikanta samband med kontrollvariablerna, och 

inte heller med de oberoende variablerna. Från steg 2 till Steg 3 ökade R
2 

till 

10,1 %. 

Formalisering och kontrollstadiet – Ägare dominerande makt 

Lynall, Golden och Hillman (2003) anser att styrelsens sammansättning 

förklaras av agentteorin när bolag befinner sig i formalisering och 

kontrollstadier och ägarna har den dominerande makten i bolaget.  
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Oberoende i förhållande till ägare 

Hypotes 11e:  Ägarkoncentration är negativt relaterat till styrelsens 

sammansättning av oberoende ledamöter i förhållande till ägarna när 

bolaget befinner sig i formalisering och kontrollstadiet och ägarna har 

dominerande makt. 

Vi kunde avgöra samband mellan ledamöter som var oberoende i förhållande 

till ägarna och kön i steg 1.  Kvinnor var i större utsträckning oberoende i 

förhållande till ägarna än vad män var.  Steg 2 visade även på ett negativt 

samband mellan oberoende ledamöter och ägarkoncentrationen vid 20 %. När 

det är koncentrerat ägande är färre ledamöter oberoende. Den förklarade 

11e1/Oberoende i 

förhållande till 

Ägare 20%   

11e2/Oberende 

i förhållande 

till Ägare 50 %  

 Steg 1    Steg 1    

Kön  0,149* Kön  0,149* 

Nationalitet  -0,005 Nationalitet    

        

R
2 

0,022 F 0,086 

F 0,086 R2 0,022 

        

Steg2   Steg 2    

Ägarkonc. 20 %  -0,14* Ägarkonc. 50 %  -0,005 

Stadium 3 -0,029 Stadium 3 -0,029 

Ägare makt  -0,005 Ägare makt    

        

R
2
 0,046* R

2
 0,046 

Sig. F Change 0,039 Sig. F Change 0,073 

        

Steg 3    Steg 3    

Ägarkonc. 20% * 

Stadium3 * Ägare 

makt -0,149 

Ägarkonc. 50% 

* Stadium3 * 

Ägare makt -0,053 

        

    R
2
 0,06* R

2
 0,046 

Adjusted R
2 

0,038 Adjusted R
2 

0,019 

Sig. F Change 0,021 Sig. F Change 0,120 
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variansen ökade till 6 % i Steg 3. Modellen är signifikant och visar på att den 

inrymmer en modererande effekt.  

När vi istället tog koncentrerat ägande vid 50 % kunde modellen urskilja 

några signifikanta modeller. Variansens förklaring visade inte på några 

förändringar. Modellen är således inte signifikant.  

11f/Ober. ledning 

 

11f/Ober. ledning 

 
 

Steg 1  

 

Steg 1  

 kön  0,168* kön  0,166* 

nationalitet  0,033 nationalitet  0,034 

  

 

  

 R2 0,025 R2 0,025 

Sig. F Change 0,068 Sig. F Change 0,068 

  

 

  

 Steg 2  

 

Steg 2  

 Ägarkonc. 20 %  0,014 Ägarkonc. 50 %  -0,11, 

Stadium 3 0,113 Stadium 3 0,119*** 

Ägare makt  0,014 Ägare makt  

   

 

  

 R2 0,041 R2 0,054* 

Sig. F Change 0,0613 Sig. F Change 0,037 

  

 

  

 Steg 3  

 

Steg 3  

 Ägar Konc. 20% * 

Stadium3 * Ägare 

makt  0,141 

Ägar Konc. 50% 

* Stadium3 * 

Ägare makt  -0,075 

  

 

  

 R2 0,046*** R2 0,058* 
Adjusted R2 0,024 Adjusted R2 0,031 

Sig. F Change 0,07 Sig. F Change 0,048 

 

 

Oberoende i förhållande till ledning  

Hypotes 11f:  Ägarkoncentration är positivt relaterat till styrelsens 

sammansättning av oberoende ledamöter i förhållande till ledningen när 

bolaget befinner sig i formalisering och kontrollstadiet och ägarna har 

dominerande makt. 
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Modellen avser testet för ledamöter som är oberoende i förhållande till 

ledningen när bolaget befinner sig i formalisering och kontrollstadiet då 

ägarna har den dominerande makten. Vi har även testas om en skillnad kan 

påvisas vid 20 respektive 50 % ägande. Vi kan även avgöra en signifikans vid 

50 % men då uppstår ett negativt samband.   
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4.3.7 Sammanställning – Lynall, Golden och Hillman (2003) 

Signifikanta resultat är de som accepteras och är markerande med stjärnor.  

Hypo

tes 

Beroende 

variabel 

Oberoende 

variabel 

Modererande 

variabel 

Predicer

ad 

riktning 

Regression  Utfallets 

riktning 

9a1 Ägares 

sociala 

nätverk 

Osäkerhet i 

omgivning 

Entreprenöriella 

stadiet * ägare 

dominerande makt 

Negativt 0,223* Positiv 

9b VD:s 

sociala 

nätverk 

Osäkerhet i 

omgivning 

Entreprenöriella 

stadiet * VD 

dominerande makt 

Positiv - - 

10a Styrelsens 

kopplinga

r 

Osäkerhet i 

omgivning 

Kollektivitetsstadiet 

* VD dominerande 

makt 

Negativ -0,307* Negativ 

10b 

Branschsp

ecifik 

kunskap 

Osäkerhet i 

omgivning 

Kollektivitetsstadiet 

* VD dominerande 

makt 

Negativ -0,100 Negativ 

10c1 Civilekon

om 

Osäkerhet i 

omgivning 

Kollektivitetsstadiet 

* VD dominerande 

makt 

Negativ 0,066 Positiv 

10c2 Jurist Osäkerhet i 

omgivning 

Kollektivitetsstadiet 

* VD dominerande 

makt 

Negativ -0,034 Negativ 

10c3 Ingenjör Osäkerhet i 

omgivninge

n 

Kollektivitetsstadiet 

* VD dominerande 

makt 

Negativ -0,131* Negativ 

10d VD 

erfarenhet 

Osäkerhet i 

omgivninge

n 

Kollektivitetsstadiet 

* VD dominerande 

makt 

Negativ 0,163 Positiv 

10e Normen Kvinnliga 

ledamöter 

Kollektivitetsstadiet 

* ägare dominerande 

makt 

Negativ 0,076 Positiv 

10f Normen Utländska 

ledamöter 

Kollektivitetsstadiet 

* ägare dominerande 

makt 

Negativ 0,131 Positiv 

11a Antal 

Interlock 

Osäkerhet i 

omgivninge

n 

Formalisering & 

kontrollstadiet* VD 

dominerande makt 

Negativ -0,099*** Negativ 

11b Branschsp

ecifik 

kunskap 

Osäkerhet i 

omgivninge

n 

Formalisering & 

kontrollstadiet* VD 

dominerande makt 

Negativ 0,181 Positiv 
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Hypo

tes 

Beroende 

variabel 

Oberoende 

variabel 

Modererande 

variabel 

Predicer

ad 

riktning 

Regression 

signifikans 

Utfallets 

riktning 

11c1 Civilekon

om 

Osäkerhet i 

omgivning 

Formalisering & 

kontrollstadiet* VD 

dominerande makt 

Negativ 0,139 Positiv 

11c2 Jurist Osäkerhet i 

omgivning 

Formalisering & 

kontrollstadiet* VD 

dominerande makt 

Negativ 0,006 Positiv 

11c3 Ingenjör Osäkerhet i 

omgivninge

n 

Formalisering & 

kontrollstadiet* VD 

dominerande makt 

Negativ -0,027*** Negativ 

11d VD 

erfarenhet 

Osäkerhet i 

omgivning 

Formalisering & 

kontrollstadiet* VD 

dominerande makt 

Negativ -0,147 Negativ 

11e1 Oberoend 

förhålland

Ägare 

Ägarkoncen

tration, 20% 

Kontrollstadiet * 

ägare dominerande 

makt 

Negativ -0,149* Negativ 

11e2 Oberoend 

förhålland 

Ägare 

Ägarkoncen

tration, 50% 

Kontrollstadiet * 

ägare dominerande 

makt 

Negativ -0,053 Negativ 

11f1 Oberoend 

förhålland

Ledning 

Ägarkoncen

tration, 20% 

Kontrollstadiet * 

ägare dominerande 

makt 

Positiv 0,141*** Positiv 

11f2 Oberoend 

förhålland

Ledning 

Ägarkoncen

tration, 50% 

Kontrollstadiet * 

ägare dominerande 

makt 

Positiv -0,075* Negativ 
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4.4 Diskussion  

Resultatet från regressions- och korrelationstesterna kommer att presenteras 

och diskuteras. Följaktligen presenteras hypoteserna som har banat väg för 

den här undersökningen. För att kunna bidra med ett väl utformat resultat ska 

vi inledningsvis acceptera/förkastar hypoteserna som har utformats för att 

kunna reflektera över förväntat resultat och vad utfallet av testerna slutligen 

blev.  

De hypoteserna som är utformade utifrån teorierna kan accepteras förutsatt 

att Lynall, Golden och Hillmans (2003) teorier om bolag i livscyklarna 

hypoteserna förkastas. För att testa om Lynall, Golden och Hillmans (2003) 

studie kan bidra med en ytterligare förklaring till befintliga teorier För att 

underlätta förståelsen för läsaren har en sammanställning gjorts av 

hypoteserna samt deras utfall. Kolumnen som avser Teori är menad att skilja 

på de hypoteserna som är menade att testa teorierna om styrelsens 

sammansättning samt de hypoteser som avser Lynall, Golden och Hillmans 

(2003) teorier om styrelsens sammansättning i olika stadier i företagets 

livscykel. Även här innebär de tre stjärnorna (***) att hypotesen accepterats 

på 10 % signifikansnivå. I övriga fall har 5 % signifkansnivå gällt.  
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4.4.1 Sammanställning av hypoteserna för diskussion  

 Teori Lynall, Golden och Hillman 

(2003) 

Teori Hypotes Acc

epte

ra 

För

kast

a 

Hypotes Acceptera Förkasta 

Agent  

teori 

 

2a1  X  11e1 X  

2a2  X 11e2  X 

2b1  X 11f1 X***  

2b2 X  11f2 X  

Resurs 

beroend

e 

teori 

4a X  10a/11a X***/Z***  

4b X  10b/11b  X/Z 

4c1  X 10c1/11c1  X/Z 

4c2  X 10c2/11c2  X/Z 

4c3 X  10c3/11c3 X/Z***  

4d  X 10d/11d1  X/Z 

Institutio

nell 

teori 

6a  X 10e  X 

6b X  10f  X 

Social 

nätverk 

teori 

8a X  9a X  

8b X  9b  X 
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4.4.2 Agentteori 

Jensen och Meckling (1976) antyder att styrelsens ledamöter ska vara 

oberoende, då deras främsta uppgift är att kontrollera ledningen i ägarnas 

intresse. Berle och Means (1932) menar vidare att sammansättningen av 

oberoende styrelseledamöter kan förklaras av ägarkoncentrationen i bolaget. 

Vid spritt ägande kommer ägarna inneha mindre kontroll än om bolaget ägs 

av ett fåtal större ägare. För att undersöka huruvida samma principer kan 

appliceras på den svenska marknaden testades vårt empiriska urval genom 

hypotes 2a. 

Resultat påvisade en signifikant, negativ korrelation mellan styrelseledamöter 

som var oberoende emot ägarna och ägarkoncentrationen i bolaget. Det 

innebär att hypotes 2a1 kan accepteras vid 20 % ägarkoncentration. En 

negativ korrelation kan alltså påvisas, vilket följaktligen innebär att vid 

koncentrerat ägande kommer styrelsen inte att vara sammansatt av ledamöter 

som är oberoende gentemot de största ägarna i bolaget. 

Fama och Jensen (1983) betonar att ägarna kommer ha större intresse av 

styrelsens arbete och deras arbete som en kontrollerande roll av ledningen. 

Särskilt i formalisering och kontrollstadiet då företaget utvecklas och växer 

då ledningen får möjlighet att agera fristående (Quinn & Cameron, 1983). 

När bolaget har få, stora ägare menar Berle och Means (1932) att styrelsen 

kommer vara sammansatt av ledamöter som är oberoende mot ledningen. 

Bolag som istället har spritt ägande, med många små ägare kommer 

sammansätta en styrelse som istället inte är oberoende mot ledningen. Då 

ägarna är små har de svårare att påverka beslut som tas inom bolaget. Det ger 

utrymme för ledningen att utnyttja bolagets resurser utan den kontroll som 

annars hade funnits vid koncentrerat ägande. 



 

  132 (176) 
 

Hypotes 2b2 kunde enligt våra tester accepteras, då modellen var signifikant 

med en positiv korrelation som tyder på att teorin stämmer. När bolaget har 

koncentrerat ägande vid 50 % kommer styrelsen att bestå av ledamöter som 

är oberoende mot ledningen. 

4.4.3 Resursberoende teori 

Styrelsens kopplingar   

Den resursberoende teoretiska utgångspunkten grundas i att bolag är i stort 

behov av olika resurser för att kunna konkurera på marknaden. Resursen 

innebär då främst information om omgivningen, expertis och erfarenhet. 

Tillgång till den sortens resurser tillkommer genom styrelsen, eller snarare 

genom styrelseledamöternas kontaktnät. Genom att styrelseledamöterna 

bidrar med kunskap om omgivningen och information om deras arbetssätt 

minskar bolagets osäkerhet i omgivningen. Styrelseledamöternas kontaktnät 

utökas genom att ha kopplingar till andra bolag genom att sitta i deras 

styrelser. (Pfeffer & Salancik, 1978) Hypotes 4a utformades för att undersöka 

om samma principer gäller för svenska bolag.  

Resultatet av hypotestestet påvisade främst att modellen var signifikant men 

även att ett negativt samband kunde påvisas. Sammantaget innebär det att när 

styrelsen består av ledamöter som även sitter i styrelser hos andra bolag står 

bolaget i fråga inför lägre osäkerhet i omgivningen. Anledningen till det här 

anser vi vara att ledamöterna genom sina kunskaper om andra företag även 

kan ta in samma kunskap i det aktuella bolaget. En ökad kunskap om 

omgivningen minskar företagets osäkerhet i den. 

Bransch  

Många styrelseledamöter anses attraktiva att ha i styrelser då de har 

erfarenheter av arbete i samma bransch. Det gör att ledamoten kan bidra med 

kunskap som kan gynna bolaget. Pearce och Zahra (1992) menar vidare att de 
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särskilda kvalifikationerna som vissa ledamöter har kan vara ett bidrag till 

bolagets framgångar. Forskarna anser att tidigare erfarenheter och ett känt 

namn inom branschen kan leda till att en särskild ledamot väljs in i styrelsen. 

Vid utförandet av testerna kunde ett negativt samband påvisas, då modellen 

var signifikant. Hypotes 4b kunde alltså accepteras. När ledamöterna besitter 

en särskild kunskap kunde alltså en relation påvisas till minskad osäkerhet i 

omgivningen. En anledning till detta är att när ledamöterna har tidigare 

branscherfarenhet har de även tidigare kunskaper om hur särskilda situationer 

hanteras och kan bidra med relevant information. De har även kunskap om 

alternativa perspektiv på problem som kan förekomma. (Jansson, Jonnergård 

& Larsson, 2010) 

Utbildning 

När styrelsen består av individer som är heterogena kan de öka kunskapen 

och erfarenheter i styrelsen. Individer som har olika utbildningar kan bidra 

med olika kunskap inom deras område. Det kan då vara individer som har 

särskild finansiell kunskap, jurister eller branschspecifika proffs. Individer 

som sitter i styrelsen som är jurister kan bidra med kunskap om lagar och 

förordningar, särskild när sådana förändras och behöver anpassas efter. 

Styrelseledamöter som kan kunskap inom det finansiella området bidrar med 

kunskap om bolagets finansiella situation. (Hillman, Cannella & Paetzold, 

2000) 

De testerna som utfördes i enlighet med hypotes 4c visade att endast ingenjör 

kunde accepteras. Vi antyder att anledningen till att endast ingenjör var 

signifikant kan bero på att de företag som ingått i studiens urval till stor del är 

från de branscher där ingenjörer i styrelsen är relevant. Således anser vi det 

bero på typen av företag som under de senaste fem åren genomfört en 

notering på stockholmsbörsen vara förklaringen. De andra utbildningarna 
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kunde dessvärre inte accepteras då ingen av de övriga modellerna var 

signifikanta på 5 % - nivån. Hypotes 4c kan i enlighet med testerna förkastas.  

VD-erfarenhet 

Styrelseledamöter som har tidigare erfarenhet av VD uppdrag kan tillföra 

erfarenheter av beslutsfattande men kan även öppna upp kommunikationen 

med andra organisationer för att legitimera sig på marknaden. Då styrelsen 

består av ledamöter som har denna sortens kunskap kan leda till att bolagets 

osäkerhet i omgivningen minskar då informationen ökar. Resultatet av 

testerna påvisade ingen signifikans vilket innebär att hypotes 4d förkastas.  

4.4.4 Institutionell teori 

Lynall, Golden och Hillman (2003) identifierar de faktorer som bidrar till en 

styrelse som präglas av institutionell teori. Enligt dem präglas styrelsen av 

homosocial reproduktion som innebär att individer föredrar andra individer 

som liknar de själva. Anledningen till att bolag väljer att sätta samman 

styrelser som liknar andra bolags är för att uppnå legitimitet på marknaden. 

Terjesen, Sealy och Singh (2009) menar däremot att det finns företag som 

medvetet inte väljer att inte uppnå legitimitet på samma sätt. Bolag väljer 

exempelvis istället att ha kvinnliga eller utländska ledamöter i styrelsen. En 

del bolag väljer in kvinnliga ledamöter för att de vill sända signaler om att de 

värdesätter kvinnors framgångar. Utländska ledamöter bidrar med kunskap 

om internationella affärer, en annan anledning är för att visa för omgivningen 

att bolaget värdesätter mångfald.   

Hypotes 6a samt 6b har utformats för att undersöka om kvinnliga och 

utländska ledamöter har plats i styrelser eller om normen om manliga, 

medelålders, nationella män som har arbetat eller arbetar som VD sitter i 

styrelserna. Hypotes 6a kunde förkastas då modellen inte kunde påvisa ett 

signifikant samband. 
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Resultaten visade däremot ett negativt samband för hypotes 6b. Det innebär 

att normen om att styrelseledamöterna präglas av homosocial reproduktion 

stämmer. Det leder oss till att acceptera hypotes 6b.  

4.4.5 Socialnätverksteori 

I enighet med den sociala nätverksteorin influeras bolaget av dess nätverk 

genom att påverka bolagets handlingar (Lynall, Golden & Hillman, 2003).  

Främst för att det leder till att det sociala nätverket bidrar med kunskap och 

information. Över tid kommer aktörerna ha tillgång till liknande information 

och kommer därmed påverkas av varandra. (Prell, Hubacek & Reed, 2009) 

När bolaget befinner sig i en situation som utgör en osäkerhet i omgivningen 

bidrar det sociala nätverket till information och kan leda till att denna 

osäkerhet minskar (Baysinger & Butler, 1985). Lynall, Golden och Hillman 

(2003) riktar fokus på att antingen VD eller ägarna speglar styrelsen.  

Resultatet av testerna för hypotes 8a visar en signifikans på 5 %- nivån där en 

negativ relation kan påvisas mellan osäkerhet i omgivningen och styrelsens 

sammansättning av ledamöter från ägarnas sociala nätverk. Med andra ord 

innebär det att styrelser som speglas av ägarnas sociala nätverk bidrar till att 

minska den osäkerhet bolaget upplever i omgivningen. Det betyder även att 

hypotes 8a kan accepteras. När styrelseledamöter ingår i ägarnas sociala 

nätverk innebär det att de får kunskap om vilka åtgärder som bör vidtas vid 

olika situationer. Enligt Granovetter (1985) kommer beslut och handlingar 

speglas av det sociala nätverket. Om då styrelsen speglas av ägarnas sociala 

nätverk kommer beslut som styrelsen tar präglas av ägarna.  

När styrelsen istället speglas av VD:s sociala nätverk kommer det inte leda 

till minskad osäkerhet i omgivningen. Enligt våra hypotestester påvisades ett 

positivt samband mellan osäkerhet i omgivningen och styrelsen som speglas 

av VD:s sociala nätverk. Hypotes 8b kan även den accepteras vid en 



 

  136 (176) 
 

signifikansnivå på 5 %. Lynall, Golden och Hillman (2003) antyder att det är 

den informationen och kunskapen som styrelsen kan bidra med till bolaget 

som är av vikt. Om styrelseledamöterna har ett brett socialt nätverk som gör 

att de har tillgång till information utanför bolaget, det vill säga information 

från andra aktörer och andra organisation ökar kunskapen om hur bolaget 

legitimeras sig på marknaden. Pfeffer och Salancik (1978) menar även att 

styrelseledamöter som har tillgång till mer information bidrar till minskad 

osäkerhet i omgivningen. När styrelsen istället tillhör VD:s sociala nätverk 

förloras den externa kopplingen till andra bolag och informationen blir inte 

lika bred. 
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4.5.6 Lynall, Golden och Hillmans (2003) studie 

Lynall, Golden och Hillman (2003) antyder att styrelsens sammansättning 

utöver agentteori, resursberoende teori, institutionell teori och social 

nätverksteori även påverkas av ett företags fas i livscykeln. De menar att var i 

livscykeln företaget befinner sig och beroende på om ägarna eller VD har den 

dominerande makten kommer styrelsen sammansättning speglas av de olika 

teorierna. Bolagen i vårt urval har delats in i diverse stadium och resultatet av 

våra tester presenteras mer utförligt nedan.  

Agentteori/Formalisering och kontrollstadiet 

Oberoende i förhållande till ägare 

I nästa steg valde vi att undersöka huruvida livscykelteorierna kunde 

appliceras på svenska bolag. Lynall, Golden och Hillman (2003) antyder att 

när bolag befinner sig i formalisering och kontrollstadiet kommer styrelsens 

sammansättning att speglas av agentteorin. Som våra tidigare resultat visade 

så är de agentteoretiska attributen som oberoende ägande relaterat till 

ägarkoncentrationen relevanta vid styrelsesammansättning i svenska bolag.  

Genom resultaten av våra empiriska tester kan ett signifikant negativt 

samband påvisas när ägarkoncentrationen beräknas vid 20 % till styrelsens 

sammansättning av oberoende ledamöter när bolaget befinner sig i 

formalisering och kontrollstadiet då ägarna har den dominerande makten. Vi 

kan därmed acceptera hypotes 11e1.  

Det negativa sambandet antyder att i formalisering och kontrollstadiet, då 

bolaget har spritt ägande, kommer styrelsen bestå av fler ledamöter som är 

oberoende i förhållande till ägarna än om det vore koncentrerat ägande. Berle 

& Means (1932) menar att när ett bolag inte har koncentrerat ägande utan 

istället spritt har de många ägarna svårare att påverka besluten som tas.  

Oberoende i förhållande till ledning  
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Vi kan i nästa steg acceptera hypotes 11f2, vid ägarkoncentration av 50 %. 

Våra tidigare tester påvisade ett positivt samband mellan ägarkoncentration 

och styrelsens sammansättning av oberoende ledamöter i förhållande till 

ledning. Vi kan även poängtera att detsamma gäller när bolaget befinner sig i 

formalisering och kontrollstadiet, då ägarna har den dominerande makten 

När bolagen har ägare som äger över 50 % kommer de, i formalisering och 

kontrollstadiet, ha en styrelse som är sammansatt av ledamöter som är 

oberoende i förhållande till ledningen då ägarna har den dominerande 

makten.  Vi anser att det, utifrån våra modeller, beror på att det krävs en stor 

ägarandel av ägarna för att de ska kunna ha så pass stor påverkan på 

styrelsens sammansättning av ledamöter som är oberoende i förhållande till 

ledningen.  

Ägarkoncentration vid 20 % kunde endast accepteras vid 10 % 

signifikansnivå.  Vi väljer att acceptera hypotes 11f1 även för 20 %. 

Anledningen till detta är att koncentrerat ägande även kan noteras av ägare 

som äger mer än 20 % av rösterna. Även de ägarna kan anses som stora ägare 

och kan därmed ha stor påverkan på beslut som tas inom bolaget. I samband 

med att ägarna har den dominerande makten tillsätter de en styrelse som är 

oberoende i förhållande till ledningen för att styrelsen ska kunna utföra sin 

roll som övervakare över ledningens arbete.  
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Resursberoende teori/ Kollektivitetsstadiet 

Styrelsens kopplingar 

Vidare undersöktes om ledamöter som även sitter i andra styrelser när bolaget 

befinner sig i kollektivitetsstadiet då VD har den dominerande makten också 

är positivt relaterade till osäkerhet i omgivningen. Resultatet visade endast att 

hypotes 10a kunde accepteras vid en signifikansnivå på 10 %. 

Kollektivitetsstadiet betonar sammanhållning i organisationen och relationer 

värdesätts (Quinn & Cameron, 1983). Lynall, Golden och Hillman (2003) 

menar att bolaget kan uppleva mycket osäkerhet i omgivningen, för att 

minska osäkerheterna krävs det att styrelsen ses som en potentiell tillgång.  

Det är vår förståelse att när bolaget befinner sig i kollektivitetsstadiet tas 

ledamöter in i styrelsen som kan bidra med en tillgång, i det här fallet är det 

kunskap. Kunskapen i sin tur minskar på osäkerheten då det kan innebära 

mycket för bolaget att ha kännedom om hur andra bolag i omgivningen 

fungerar. Ledamöterna kan då sprida betydelsefull information som kan vara 

kritisk för bolagets överlevnad. 

Branschspecifik kunskap 

Vi utformade hypotes 10b för att undersöka om osäkerhet i omgivningen har 

en relation till ledamöter med branschspecifik kunskap, då bolaget befinner 

sig i kollektivitetsstadiet och VD har den dominerande makten. Vi kunde inte 

finna någon signifikant relation, vilket innebär att hypotesen förkastas. 

Anledningen till att hypotesen inte kunde påvisas anser vi var för att de bolag 

vi undersökte står inför en börsnotering och väljer förmodligen en enklare 

väg av bekvämlighet och kostnadseffektivitet vid tillsättande av styrelsen.  
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Utbildning 

Av de olika utbildningarna civilekonom, ingenjör och jurist var det enbart 

ledamöter med ingenjör utbildning i styrelsen som visade ett signifikant 

samband. Testen visade en negativ relation till osäkerhet i omgivningen när 

bolaget befinner sig i kollektivitetsstadiet då VD har den dominerande 

makten. Det innebär med andra ord att styrelser som är sammansatta av 

ingenjörer bidrar till en minskad osäkerhet i omgivningen vid 

kollektivitetsstadiet.  

VD erfarenhet 

När vi i nästa steg testade om samband kunde påvisas vid i 

kollektivitetsstadiet när VD har den dominerande makten var modellen inte 

signifikant och fick därmed förkastas.  

 

Resursberoende teori/ Formalisering och kontrollstadiet 

Kopplingar till andra styrelser 

Vid utförandet av modellen med modererande variabel kunde en signifikans 

påvisas för hypotes 11a och vi kunde därmed acceptera den. När styrelsens 

var sammansatt av ledamöter som även hade kopplingar till andra styrelser 

minskade enligt våra modeller företagets osäkerhet i omgivningen när 

företaget befann sig i formalisering och kontrollstadiet och VD hade den 

dominerande makten. Den beror på att företaget vid formalisering och 

kontrollstadiet har etablerat en struktur och möjliggjort en stabil verksamhet 

(Quinn & Cameron, 1983) och har kunnat utveckla relationer till 

omgivningen.  De ledamöter som har kopplingar till andra styrelser och andra 

bolag har möjlighet att föra vidare väsentlig information och kunskap. 

Företag som effektivt hanterat sina relationer är mer framgångrika i 

jämförelse med de som inte gör det (Pfeffer & Salancik, 1978) 
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Branschspecifik kunskap 

Testerna vi utförde för att beräkna sambandet mellan branschspecifik 

kunskap och osäkerhet i omgivningen när bolaget befinner sig i formalisering 

och kontrollstadiet då VD har den dominerande makten visade inte något 

signifikant resultat. Hypotes 11b kan därmed förkastas. 

Vi anser att anledningen till att modellen inte visar på någon signifikans har 

att göra med att bolagen i Sverige som befinner sig i formalisering och 

kontrollstadiet redan är utvecklade och etablerade bolag. När VD då har 

dominerande makt i bolaget kan den anses ha tillräckligt med kunskap att det 

inte råder något behov av ledamöter med denna egenskap.  

 

Utbildning 

Vi kunde med modererande testet påvisa ett negativt samband mellan 

ledamöter som är ingenjörer och osäkerhet i omgivningen när bolaget 

befinner sig i formalisering och kontrollstadiet och VD har den dominerande 

makten. Quinn & Cameron (1983) menar att i formalisering och 

kontrollstadiet har bolaget möjlighet till expansion och ägarna ger även 

ledningen större utrymme att agera oberoende (Fama, 1980). Ingenjörer 

betraktar vi nämligen som individer som har kunskap inom utvecklandet av 

nya produkter och liknande. Vi kan då acceptera hypotes 11c3 

Genom våra tester kunde inte några samband påvisas för utbildningen 

civilekonom och jurist och osäkerhet i omgivningen för bolag i 

formaliserings och kontrollstadiet när VD har den dominerande makten. Vi 

förkastar inte Lynall, Golden och Hillmans (2003) teorier, dock kunde vi inte 

finna något samband baserat på det empiriska underlaget som stunden har 

grundats på och därför förkastas hypotes 11c1 och 11c2.  

VD erfarenhet 
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Hypotesen 11d påvisade ingen signifikans i våra tester. En tänkbar förklaring 

till att modellen inte var signifikant kan vara för att få bolag som befann sig i 

formalisering och kontrollstadiet hade ledamöter med VD erfarenhet. 

Kärreman (1999) påstår att styrelsen bör ha kompletterande egenskaper och 

kunna uppfylla olika roller. Det är en möjlighet att bolagets VD redan innehar 

en roll i styrelsen och är därför inte i något behov av andra ledamöter med 

den egenskapen. Bolaget kan istället sammansätta styrelsen beroende på 

andra faktorer. Hypotes 11d förkastas.  

Institutionell teori/ Kollektivitetsstadiet 

När vi vidare undersökte relationer mellan normen och kvinnliga ledamöter 

vid kollektivitetsstadiet då ägarna har den dominerande makten kunde vi inte 

finna något signifikant samband. Våra modeller kunde inte heller påvisa ett 

signifikant samband med utländska ledamöter. Hypotes 10e och 10f fick 

således förkastas.  

Det kan bero på att bolag som befinner sig i kollektivitetsstadiet lägger mer 

betoning på det som sker inom organisationen, att uppnå ett högt åtagande 

och sammanhållning bland medlemmarna. Det stävas även efter 

tillfredställelse bland medlemmarna. (Quinn & Cameron, 1983) Det kan vara 

en faktor som även speglar styrelsens sammansättning. VD kommer också ha 

en stor påverkan på styrelsens arbete inom det här stadiet, det är även VD:s 

uppgift att se till medlemmarna är tillfredsställda (Quinn & Cameron, 1983). 

Med denna grund tolkar vi att styrelsen vid detta stadium, trots att ägarna har 

den dominerande makten, präglas av VD. Det innebär vidare att VD har en 

påverkan på styrelsesammansättningen och kan försöka se till att den består 

av individer som övriga organisationsmedlemmar anser som passande. Av 

den anledningen är inte teorin om homosocial reproduktion på samma vis 

tillämpbar.   
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En annan anledning till att resultatet inte var signifikant kan vara att när 

bolagens makt domineras av ägarna har styrelsens sammansättning inte 

påverkats av ägarna vid lika stor omfattning som om bolaget hade haft en 

längre erfarenhet av notering på börsen. I samband med att bolagen vi har 

studerat nyligen är introducerade till den ökade granskningen av omvärlden 

har de inte på samma sätt upplevt vad som förväntas av styrelser och vilka 

egenskaper de förväntas besitta. Ägarna har inte kunnat påverka styrelsens 

sammansättning vid den fasen i börsnoteringen. 

Social nätverksteori/ Entreprenöriella stadiet 

Resultatet av de modererande variablerna påvisade ett signifikant positivt 

samband för relationen mellan osäkerhet i omgivningen och styrelser som 

speglas av ägarnas sociala nätverk när bolaget är i det entreprenöriella stadiet 

och ägarna har den dominerande makten. Styrelser som speglas av ägarnas 

sociala nätverk kommer alltså leda till ökad enligt våra tester. Vi kan härmed 

acceptera hypotes 9a. 

Vi anser att modellen visar tvärtom mot vad vi predicerade för att bolaget 

befinner sig i entreprenöriella stadiet. Inom det entreprenöriella stadiet läggs 

stor vikt på att integrera bolaget på marknaden och hur mycket stöd 

marknaden ger (Quinn & Cameron, 1983). Ägarna är en del av bolagets 

omgivning och har intresse av att bolaget lyckas (Lynall, Golden & Hillman 

(2003). Då bolaget är i inledningen av sin livscykel har relationerna inte 

hunnit utvecklas och bolaget upplever osäkerhet för att de är nya och inte 

hunnit stabilisera sig på marknaden. 

Testet med Lynall, Golden och Hillmans (2003) teori som vår modererande 

variabel mot osäkerhet i omgivningen och styrelser som speglas av VD:s 

sociala nätverk var signifikant. Det uppstod dock inget samband för bolagen i 

entreprenöriella stadiet då VD hade den dominerande makten. Det kan vara 
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en följd av att urvalet inte omfattade bolag som befann sig i det 

entreprenöriella stadiet där VD hade den dominerande makten. Om testerna 

hade gjorts på större urval kan testerna påvisat andra resultat. Vi förkastar 

således hypotes 9b. 

4.5 Sammanfattning av resultat  

Agentteori/Formalisering och kontrollstadiet 

Vi kunde alltså påvisa agentteoretiska karaktärer i svenska bolags styrelser. 

Koncentrerat ägande hade en negativ effekt på sammansättningen av 

oberoende ledamöter. Dessutom visade testerna att styrelsen bestod av fler 

ledamöter som var oberoende i förhållande till ledningen när bolaget hade 

koncentrerat ägande. Därmed kan vi acceptera agentteorin som förklaring till 

styrelsernas sammansättning i företag som står inför en börsnotering på 

stockholmsbörsen.  

Även Lynall, Golden och Hillmans (2003) studie kunde accepteras vid 

sammansättningen av styrelser i svenska bolag. Resultaten visade att 

agentteorin gällde även vid formalisering och kontrollstadiet när ägarna hade 

den dominerande makten. Styrelsen bestod alltså av färre ledamöter som var 

beroende i förhållande till ägarna när bolaget hade spritt ägande. Dessutom 

visade resultaten att styrelsen bestod av fler ledamöter som var oberoende till 

ledningen även då bolaget befann sig i formalisering och kontrollstadiet.  

 

Resursberoende teori/ Kollektivitetsstadiet 

Under resursberoende teori kunde vi acceptera hälften av studiens beroende 

variabler, vilket innebär att styrelser i Sverige till viss del är påverkade av 

resursberoende teori.  
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Lynall, Golden och Hillmans (2003) teorier accepterades till viss del. Vi 

kunde påvisa en relation mellan livscykelteorin och ledamöternas kopplingar 

till andra styrelser, det bidrog då till en minskad osäkerhet för bolaget. Även 

styrelser som var sammansatta av ingenjörer påverkade osäkerheten negativt 

vid formalisering och kontrollstadiet när VD hade den dominerande makten.  

Resursberoende teori/ Formalisering och kontrollstadiet 

Även under formalisering och kontrollstadiet då VD hade den dominerande 

makten kunde vi påvisa samband med resursberoende teori. Även i detta 

stadium fanns ett samband med ledamöters kopplingar till andra styrelser och 

ledamöter som var ingenjörer. Vi har även här acceptera Lynall, Golden och 

Hillmans (2003) teorier till viss del. 

Institutionell teori/ Kollektivitetsstadiet 

Den institutionella teorin antyder att ledamöterna brukar ha vissa egenskaper 

och att styrelser inte alltid omfattar kvinnliga och utländska ledamöter. Bland 

de svenska bolagen som ingick i vårt urval kunde vi inte påvisa att kvinnliga 

ledamöter inte sitter i styrelser som även besitts av medelålders, svenska män 

med VD erfarenhet. Vi kunde däremot konstatera att utländska ledamöter går 

emot den här normen och i de styrelser som har ledamöter som har 

egenskaper inom normen sitter inte även utländska ledamöter. Till en viss del 

accepterar vi institutionell teori.  

När vi i nästa steg sökte samband med bolag i kollektivitetstadiet då ägarna 

hade den dominerande makten kunde inga samband finnas. Därmed förkastar 

vi Lynall, Golden och Hillmans (2003) teorier, då de inte är applicerbara på 

svenska bolag som står inför en börsnotering. 

Social nätverksteori/ Entreprenöriella stadiet 

Testerna som utfördes i enlighet med social nätverksteori var signifikanta. 

Det innebär således att osäkerheten i omgivningen som bolagen upplever 

påverkas av vems sociala nätverk som speglar styrelsens sammansättning. 
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När styrelsen speglas av ägarnas sociala nätverk kommer osäkerheten i 

omgivningen att minska. Medan om styrelsen speglas av VD:s sociala 

nätverk kommer effekten vara den motsatta, osäkerheten kommer att öka. 

Social nätverksteori kan accepteras och kan förklara styrelsesammansättning 

i svenska bolag som står inför en börsnotering. 

Slutligen kan det tilläggas att trots att förklaringsgraderna för sambanden inte 

var så höga anser vi ändå att samband kan påvisas. Anledningen till detta är 

för att det är många faktorer som måste stämma för att sambanden ska vara 

signifikanta. När samband då uppstår anser vi att det finns någon sorts 

relation. Att trots liten förklaringsgrad kan sambanden ändå förklaras. 
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Kapitel 5. Slutsats 

Den här avslutande delen av studien innefattar en framställning av det 

resultat som studien har lett till genom den analytiska delen av empirin. 

Inledningsvis presenteras en överblick på studiens ursprungliga syfte samt 

problemformulering. Avslutningsvis besvaras problemformuleringen genom 

resultatet följt av vidare forskning samt relevans. 

5.1 Slutsatser 

Tidigare forskning har talat om många faktorer som kan förklara styrelsens 

sammansättning, om vilka egenskaper och roller ledamöterna har i en styrelse 

(Pfeffer, 1972; Fama & Jensen, 1983; DiMaggio & Powell, 1983; Hillman & 

Dalziel, 2003). Lynall, Golden och Hillmans (2003) studie syftar till att 

undersöka om styrelsens sammansättning utöver de klassiska teorierna, 

agenteori, resursberoende teori, institutionell teori och social nätverksteori 

även kan påverkas av ett företags livscykel och beroende på vem i bolaget 

som har den dominerande makten.  Lynall, Golden och Hillman (2003) har 

utvecklat teori kring området men teorin hade inte empiriskt blivit testad. 

Vi har, för att besvara studiens problemformulering, kommit fram till att 

styrelserna i de svenska bolagen som står inför en börsnotering på 

Stockholmsbörsen är sammansatta av ledamöter som är män, runt 57 år 

gamla, är civilekonomer, är svenska, är eller har varit VD, har 

branscherfarenhet, är oberoende och sitter i ytterligare 6 andra styrelser 

samtidigt. De bolag som under de senaste fem åren genomfört en notering är 

bolag från i huvudsak Data/IT branschen, bolagen noterar sig i första hand på 

Small Cap listan och är bolag med koncentrerat ägande där ägarna har 

dominernade makt.  

Syftet med den här studien var förutom att konstatera styrelsernas 

sammansättning i företag inför en börsnotering att bidra med en förklaring, 
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samt avgöra om Lynall, Golden och Hillmans (2003) studie också kan bidra 

med en förklaring för de svenska börsbolagen beroende på vilket stadium 

bolagen befinner sig samt vem som har den dominerande makten. Den 

tidigare forkningen som utförts har varit i enlighet med USA:s corporate 

govenance context och har därför inte använts för att förklara svenska 

styrelsesammansättningar. 

Studiens resultat visar på att agenteorin och social nätverksteroi kan användas 

för att beskriva sammansättningen av styrelser även i de svenska bolagen som 

står inför en börsnotering. Styrelsens sammansättning kan vidare till viss del 

förklaras av resursberoende teori och instituionell teori. Resultatet visar även 

att flera av Lynall, Golden och Hillmans (2003) livscykelteorier kan 

användas som en förklaring för sammansättningen av styrelser i svenska 

bolag. Detta tyder på att styrelsens sammansättning har fler förklarande 

faktorer än de klassiska teorierna bidrar med. 

Utifrån den empiriska anlaysen förklaras styrelsen sammansättning av 

ledamöter som är oberoende i förhållande till ägarna men även ledningen är 

relaterade till ägarkoncentrationen i bolaget, då bolaget befinner sig i 

formalisering och kontrollstadiet och då ägarna har den dominerande makten.  

Studiens resultat visade även att styrelser som speglas av antingen VD eller 

ägarnas sociala nätverk hade ett samband med bolag som befann sig i det 

entreprenöriella stadiet, och då VD eller ägare hade den dominerande 

makten. Företag som befann sig i det entreprenöriella stadiet hade minskad 

osäkerhet i omgivningen när  styrelsen speglades av ägarnas sociala nätverk, 

när också ägarna hade den dominerande makten. När VD:s sociala nätverk 

istället speglade styrelsen ökade bolagets osäkerhet när även VD hade den 

dominerande makten.  
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När resursberoende teorin kopplades till både kollektivitetsstadiet och 

formalisering och kontrollstadiet då VD har den dominerande makten 

antydde resultaten att Lynall, Golden och Hillmans (2003) teorier endast 

förklara svensk styrelsesammansättning till viss del. Det kunde påvisas att 

ledamöter som hade branschspecifik kunskap bidrog till minskad osäkerhet 

för bolagen. Det gjorde även ledamöter som hade ingenjörsutbildning.  

Den instituionella teorin kopplade Lynall, Golden och Hillman (2003) till 

kollektivitetsstadiet då ägarna hade den dominerande makten. Teorin var inte 

alls applicerbar för vårt urval.  

Studiens syfte var att bidra med en förklaring till styrelsens sammansättning 

men även att avgöra om Lynall, Golden och Hillmans (2003) studie kan bidra 

med en förklaring för styrelsesammansättning i de svenska börsbolagen. 

Studien har utformat och kommit fram till förklaringar för styrelsens 

sammansättning och även presenterat hur styrelserna är sammansatt i de 

svenska bolagen som ingick i vårt urval. Vidare har studien resulterat i 

Lynall, Golden och Hillmans (2003) studie till viss mån kan förklara 

sammansättningen av styrelser även i svenska bolag beroende på vilken 

livcykel bolagen befinner sig i och vem i bolaget det är som har de 

dominerande makten. 

Studien tillför en förklaring till styrelsens sammansättning som är relevant för 

svenska bolag som står inför en börsnotering. Det framgår genom resultatet 

att det finns fler faktorer som har en påverkan på svenska 

styrelsesammansättningar. Därmed bidrar även studien med obefintligt 

kunskap. 
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5.2 Studiens relevans 

5.2.1 Praktisk relevans  

Det har i studier så som Terjesen, Sealy och Singh (2009) och Söderström et 

al. (2003) konstaterats att styrelser har tendensen att sättas samman på samma 

traditionella vis och man har velat påverka denna ”onda spiral” och ge 

styrelserna andra sammansättningar så som Edling et al. (2012) definierar 

det. Vi har med denna studie förutom att konstatera sammansättningarna sökt 

efter en förklaring till dess sammansättningar. Särskilt i det avseende när 

bolag väljer att gå från att vara ett privat bolag till att bli publikt och rikta 

strålkastarljusen mot sig.  Vi anser så som Lynall, Golden och Hillman 

(2003) att det finns en anledning till att styrelserna ändå alltid sätts samman 

som de gjorts och vi anser det vara förklaringen till varför de inte har en 

annorlunda sammansättning. Olika teoretiska perspektiv så som agentteorin, 

resursberoende teorin, institutionell teori och social nätverksteori bidrar 

exempelvis med olika typer av förklaringar. Men Lynall, Golden och Hillman 

(2003) poängterar att även om dessa teorier kan bidra med en förklaring så 

finns det fler faktorer hänsyn kan tas till. Så som att olika stadier i företagets 

livscykel och vem i bolaget som har den dominerande makten egentligen 

avgör vilken teori som förklarar sammansättningen av styrelserna.   

Forskare så som Edling et al. (2012) menar exempelvis att styrelsers 

sammansättningar med tiden kommer att förändras eftersom att företag börjar 

bli allt mer internationella och att framförallt kvinnor börjar inträdda allt fler 

ledningspositioner. Den sociala trenden inom bolagsstyrningskoder tar allt 

mer hänsyn till jämställdhet. Detta kommer lämna utrymme för annorlunda 

sammansättningar av styrelsen. Men även om sammansättningen av 

styrelserna förändras kommer alla företag haka på och istället för att som 

idag sammanfatta sammansättningarna i bolag så som ”medelålders, svenska 

verkställande direktör män” istället använda andra begrepp. Alltså även om 

sammansättningarna förändras så kommer alla styrelser tyckas vara 
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sammansatta på samma vis, så därför menar vi att fokus så som det gjorts 

med vår studie bör riktas till att istället studera varför sammansättningarna är 

som de är. Det anser vi att vår studie lyckats bidra med och att det faktiskt 

finns ett flertal faktorer som förklarar det särskilt för de bolag som står 

framför tröskeln till publicitet och det i princip är dags att sätta samman en 

”officiell” styrelse.  

5.2.2 Samhällelig relevans  

Genom att kunna konstatera att det finns fler faktorer som påverkar styrelsers 

sammansättning anser vi med vår studie ha kunnat bidra till ett nytt 

perspektiv att se till styrelsers sammansättning i bolagen i Sverige framförallt 

vad gäller de bolag som står inför en börsnotering. Vi valde att med vår 

studie lyfta fenomenet en dimension högre och studera anledningar till 

styrelsens sammansättning.  

5.2.3 Etisk relevans  

Eftersom att vi med vår studie har kunnat konstatera att det finns förklaringar 

till styrelsers sammansättningar i bolag som står inför en börsnotering anser 

vi att vi kan eliminera de förutfattade meningarna om varför vilken ledamot 

har en plats i styrelsen. Med detta menar vi att även som vår studie visar så 

består styrelser av medelålders svenska män och detta kan vi som forskare 

uttala oss om eftersom att majoriteten av styrelserna är sammansatta på detta 

vis. Vi tycker att det leder till förutfattade meningar eftersom att det 

egentligen finns andra sammansättningar men dessa utgör minoriteten och 

belyses inte. Det är en av anledningarna till varför vi just valde att istället 

rikta fokus mot att söka efter förklaringar till styrelsernas sammansättning. 

För i takt med att samhället och omgivningen förändras så kommer även 

styrelsernas sammansättningar att följa med denna förändring, det är vad 

insititutionella isomorfismen menar och DiMaggio och Powell (1983) också 

skriver om i sin studie. De skriver om att organisationer har benägenheten att 

efterlika varandra. Således om en förändrar något så kommer de flesta att 



 

  152 (176) 
 

följa efter menar vi. Innan  påbörjandet av denna studie uppkom en nyhet om 

att EU-kommissionen lagt fram ett förslag om införandet av kvotering av 

kvinnliga ledamöter i styrelser i europeiska börsbolag, så som Frankrike, 

Italien, Spanien och Nederländerna redan har, men att Sverige är ett av de 

länder som hårt har kritiserat detta förslag. (SvD, 2013) Således menar vi att 

styrelsens sammansättning är konkret, men varför styrelserna har denna 

sammansättning är vad som är värt att studeras.   

5.3 Vidare forskning 

För vidare forskning föreslår vi att man med grund av det vi studerat utvidgar 

intressenterna till andra än VD och ägare som vi riktat fokus mot. Det skulle 

nämligen så som Lynall, Golden och Hillman (2003) skriver i sin artikel 

kunna vara så att det är fler än dessa intressenter som kan bidra med en 

förklaring till styrelsens sammansättning.  

Det hade även varit intressant om denna studie hade gjorts med ett mer 

utvidgat antal svenska företag, möjligtvis genom att välja att sträcka sig över 

en längre tidsperiod ifall man kan få tag på noteringsdokument/prospekt från 

den tiden för att på så sätt studera om det hade gett fler signifikanta resultat 

än vad vi fick i denna studie. Annars föreslår vi också som alternativ att 

använda ett annat lands bolag, möligtvis de från USA och empiriskt studera 

om teorierna, livscykel och dominerande makt kan förklara de bolags 

styrelsesammansättningar inför en börsnotering eftersom att teorierna 

egentligen är utformade att passa de företagen.  
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Appendix 1 – Företagens livscykel  
 

Entreprenöriella stadiet  

 Utveckling av kreativitet och innovation. 

 Val av marknadsinriktning. 

 Ta sig över en tröskel. 

 Möta krav för tillväxt, förberedelser, stöd från omgivningen och 

resursanskaffning blir avgörande för bolagets överlevnad. 

 Kan komma att säkra nytt kapital. 

 Finansiärer kräver avkastning. 

Quinn & Cameron (1983) 

 Ordna/rangordna resurser. 

 Många idéer. 

 Entreprenöriella aktiviteter. 

 Lite planering och koordination. 

 Nisch.   

 Primära aktörer har makt.  

 Ingen tillväxt.  

 Mer flexibilitet och beredskap, vilket innebär effektivitet.  

 Utveckling av extern support.  

 Betoning av ”decentralisation”.  

 Lös och inte byråkratiska metoder vid uppgiftsbestämning. 

 VD har stark personlig makt. 

 VD har inte direkt något permanent kontor. 

 Betoning på kreativitet. 
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Kollektivitetsstadiet 

 Tillsammans strävas efter mål och hjälps åt att uppfylla dem. 

 Kommunikationen i företaget etableras. 

 Engagemanget bland organisationens medlemmar formas. 

 Betoning på händelser inom organisationen. 

 Den informella strukturen utvecklas och strävas efter sammanhållning. 

 Värdesätter relationer mellan organisationsmedlemmar. 

 Hög moral och tillfredställelse är viktigt. 

 Tillväxt. 

 Andra ledande befattningshavare kommer ha intresse av att sitta i 

styrelse förutom VD. 

 Styrelsen ses som en potentiell tillgång för att säkre resurser och 

minska osäkerheter i sina ansvarsområden. 

 Organisationen har utvecklats isolerat från granskningen av externa 

finansiella marknader, ledningsgruppen kan förlita sig på etablerade 

tankesätt och rutiner som gör det svårt att anpassa sig till ansvarighet 

och öppenhet som krävs av en extern investerare. 

 Etablera legitimitet i den yttre miljön och positionering organisationen 

i investeringen gemenskap så att dess värde erkänns och återspeglas i 

aktiekursen är en ny uppgift för ledningen och, följaktligen, är ett sätt i 

som styrelsen kan vara av värde.  

Quinn & Cameron (1983) 

 Informell kommunikation och struktur. 

 Sinne för kollektivitet och gemenskap. 

 Långa och många timmar spenderas och helger. 

 Känsla av uppdrag. 

 Innovationen fortsätter. 

 Högt åtagande och engagemang. 

 Effektivitet mäts genom hur väl kriterier möts angående tillväxt, 

resursanskaffning, extern support och beredskap. 

 Gemenskap inom organisationen – familjärt. 

 Individuellt och personligt ledaskap. 

 Arbetsgrupper utformas. 

 Åtagande för att uppfylla målet- det ses som ett uppdrag 
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Formalisering och kontrollstadiet 

 Utforma klara mål och reducera flexibilitet. 

 Produktionen effektiviseras. 

 Utveckling av regler och procedurer. 

 Strävas efter effektivitet inom kommunikation och stabilitet. Det 

handlar främst om att sätta upp mål och att sedan uppfylla de uppsatta 

målen. 

 Införa en funktionell struktur, regler och ökad specialisering som ett 

resultat av fortsatta framgångar och ökande strukturell komplexitet. 

 Stabilisera produktion, produktens tillförlitlighet och upprätthålla 

kassaflödet. 

 Kan behöva söka finansiering med eget kapital. 

 Omfattningen och komplexiteten av verksamheten ge större utrymme 

för ledningen att agera oberoende av de externa finansiärerna. 

 Utarbetande av struktur, decentralisering, expansion och förnyelse. 

Quinn & Cameron (1983) 

 Utformning av regler. 

 Stabil struktur. 

 Betoning på effektivitet och bevarande. 

 Konservatism. 

 Institutionaliserade procedurer utformas. 

 Konservativa trender. 

 Sätta upp mål och sedan uppfylla dem. 

 Organisations stabilitet. 

 Produktionseffektivitet. 

 Regler och tillvägagångssätt utformas. 

 Effektiv kommunikation. 
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Strukturella stadiet 

 Intern struktur i organisationen i fokus.  

 Ett starkt kassaflöde och färre attraktiva investeringsmöjligheter. 

Quinn & Cameron (1983) 

 Utveckling av struktur. 

 Decentralisation. 

 Domän (område) utveckling, utvidgning. 

 Adaption. 

 Förnyelse. 

 Övervakning av den externa miljön. 

 Balans mellan integration och differentiering. 

 Inte lika mycket fokus på HR. 

 Strategiska partnerskap.  
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Appendix 2 ‒ Sammanställning om företagen från 

SPSS  

 

Bransch  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Data/IT 69 31,5 31,5 31,5 

Detaljhandel 22 10,0 10,0 41,6 

Energi 6 2,7 2,7 44,3 

Fastighet 5 2,3 2,3 46,6 

Finans 10 4,6 4,6 51,1 

Industri 24 11,0 11,0 62,1 

Livsmedel 6 2,7 2,7 64,8 

Läkemedel/Medicin 27 12,3 12,3 77,2 

Mode/Kläder 6 2,7 2,7 79,9 

Råvaror 18 8,2 8,2 88,1 

Telekom 5 2,3 2,3 90,4 

Tjänster 21 9,6 9,6 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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Börslista – Mid Cap = 2, Small Cap = 3  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 62 28,3 28,3 28,3 

3 157 71,7 71,7 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

Nettoomsättning  

 N Min. Maximum Mean Std. Deviation 

Företagets 

Nettoomsättning 
219 1699000 18885927000 1566754059 3679068338 

Valid N (listwise) 219     

 

Nettoomsättning – Fördelning 
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Osäkerhet i företags omgivning – Betavärde fördelning  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 78 35,6 35,6 35,6 

1 108 49,3 49,3 84,9 

2 33 15,1 15,1 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

 

Osäkerhet i företags omgivning – Betavärde  

N 
Valid 219 

Missing 0 

Mean ,77429 

Median ,79000 

Std. Deviation ,576167 

Variance ,332 

Minimum ,000 

Maximum 1,960 

  

 

Ägarstruktur – Koncentrerat (20 %) = 1, Spritt = 0 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

0 70 32,0 32,0 32,0 

1 149 68,0 68,0 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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Ägarstruktur – Koncentrerat (50 %) = 1, Spritt = 0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

0 184 84,0 84,0 84,0 

1 35 16,0 16,0 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Ägarstruktur – Koncentrerat (10 %) = 1, Spritt = 0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 219 100,0 100,0 100,0 

 

Ägarstruktur ‒ Hur många ägare över 10 % 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 107 48,9 48,9 48,9 

2 57 26,0 26,0 74,9 

3 37 16,9 16,9 91,8 

4 18 8,2 8,2 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Företagets livscykel – Stadie 1 till 4   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 37 16,9 16,9 16,9 

2 44 20,1 20,1 37,0 

3 82 37,4 37,4 74,4 

4 56 25,6 25,6 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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Dominerande makt – VD = 1, Ägarna = 0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 149 68,0 68,0 68,0 

1 70 32,0 32,0 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Kön – Kvinna i styrelsen = 1, Ingen kvinna i styrelsen = 0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 64 29,2 29,2 29,2 

1 155 70,8 70,8 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Nationalitet – Utländsk = 1, Inte utländsk = 0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 169 77,2 77,2 77,2 

1 50 22,8 22,8 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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Appendix 3 ‒ Sammanställning om styrelserna från 

SPSS  

Styrelsens storlek  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 12 5,5 5,5 5,5 

5 60 27,4 27,4 32,9 

6 96 43,8 43,8 76,7 

7 35 16,0 16,0 92,7 

8 16 7,3 7,3 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Normen – Manlig medelålders svensk VD indexvariabel 1-4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 17 7,8 7,8 7,8 

2 68 31,1 31,1 38,8 

3 98 44,7 44,7 83,6 

4 36 16,4 16,4 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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Sociala nätverk – VD:s = 1, Ägarnas = 0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 154 70,3 70,3 70,3 

1 65 29,7 29,7 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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Appendix 4 ‒ Sammanställning om 

styrelseledamöterna från SPSS  

 

Nationalitet ‒ Utländsk = 1, Inte utländsk = 0   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

0 207 94,5 94,5 94,5 

1 12 5,5 5,5 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Kön – Kvinna = 1, Man = 0 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

0 183 83,6 83,6 83,6 

1 36 16,4 16,4 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

 

Ålder 

N 
Valid 219 

Missing 0 

Mean 56,88 

Median 57,00 

Std. Deviation 10,029 

Minimum 31 

Maximum 79 

Sum 12457 
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Ålder - Mellan 50-60 år = 1, Inte mellan 50-60 år = 0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 145 66,2 66,2 66,2 

1 74 33,8 33,8 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Branschspecifik kunskap – Ja = 1, Nej = 0 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

0 79 36,1 36,1 36,1 

1 140 63,9 63,9 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Utbildning – Civilekonom= 1, Inte civilekonom = 0 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 88 40,2 40,6 40,6 

1 129 58,9 59,4 100,0 

Total 217 99,1 100,0  

Missing System 2 ,9   

Total 219 100,0   

 

Utbildning – Jurist = 1, Inte jurist = 0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 197 90,0 90,8 90,8 

1 20 9,1 9,2 100,0 

Total 217 99,1 100,0  

Missing System 2 ,9   

Total 219 100,0   
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Utbildning – Ingenjör = 1, Inte ingenjör = 0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 167 76,3 77,0 77,0 

1 50 22,8 23,0 100,0 

Total 217 99,1 100,0  

Missing System 2 ,9   

Total 219 100,0   

 

 

Utbildning ‒ Övrig utbildning = 1, Inte övrig utbildning = 0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 163 74,4 75,1 75,1 

1 54 24,7 24,9 100,0 

Total 217 99,1 100,0  

Missing System 2 ,9   

Total 219 100,0   
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Antal kopplingar till andra styrelser  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

0 25 11,4 11,4 11,4 

1 16 7,3 7,3 18,7 

2 30 13,7 13,7 32,4 

3 21 9,6 9,6 42,0 

4 26 11,9 11,9 53,9 

5 16 7,3 7,3 61,2 

6 17 7,8 7,8 68,9 

7 13 5,9 5,9 74,9 

8 12 5,5 5,5 80,4 

9 6 2,7 2,7 83,1 

10 11 5,0 5,0 88,1 

11 6 2,7 2,7 90,9 

12 3 1,4 1,4 92,2 

14 5 2,3 2,3 94,5 

15 4 1,8 1,8 96,3 

16 1 ,5 ,5 96,8 

18 1 ,5 ,5 97,3 

20 1 ,5 ,5 97,7 

22 2 ,9 ,9 98,6 

28 1 ,5 ,5 99,1 

39 1 ,5 ,5 99,5 

40 1 ,5 ,5 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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VD erfarenhet – Har VD erfarenhet = 1, Har inte = 0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 89 40,6 40,6 40,6 

1 130 59,4 59,4 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Oberoende i förhållande till Aktieägare – Ja = 1, Nej = 0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 71 32,4 32,4 32,4 

1 148 67,6 67,6 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

Oberoende i förhållande till Ledning – Ja = 1, Nej = 0 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 42 19,2 19,2 19,2 

1 177 80,8 80,8 100,0 

Total 219 100,0 100,0  
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