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Utdrag 
Författare: Axel Jansson & Elvir Ozegovic 

Handledare: Anna Stafsudd 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

Titel: Styrelsekapitalet - Förklarar det styrelsens aktiviteter? 

Bakgrund och problem: Styrelser är föremål för omfattande forskning inom 

bolagsstyrning. En stor del av forskningen syftar till att öka förståelsen för vad styrelser 

gör och varför. Forskare har ofta tagit hjälp av grova mått som styrelsestorlek och 

aktieinnehav i styrelsen, vilket har resulterat i inkonsekventa resultat. Styrelsekapitalet 

är ett relativt nytt begrepp som syftar till att förklara styrelsearbete genom ledamöternas 

humana och sociala kapital. Genom att testa variabler som är hänförbara till en persons 

kunskaper och sociala kontakter vill vi bidra till att öka förståelsen för styrelsers 

agerande. 

Syfte: Att förklara styrelsers agerande i svenska företag med hjälp av styrelsekapitalet. 

Metod: Studien är deduktiv. Hypoteser argumenteras för och formuleras utifrån tidigare 

teori för att sedan testas empiriskt. Vi använder ett kvantitativt tillvägagångssätt för att 

testa våra hypoteser, där informationen primärt kommer från årsredovisningar och 

tidigare insamlat datamaterial. 

Resultat och slutsats: Vår studie visar att styrelser i svenska företag i stor utsträckning 

utför de aktiviteter som anses tillhöra deras uppgifter. Inga samband kunde bekräftas 

mellan styrelsekapitalet och uppfyllelsen av styrelsens roller. Vår studie leder till 

slutsatsen att nya angreppssätt är behövliga för att studera styrelsers effektivitet. Vi 

bekräftar även väletablerade agentteoretiska antaganden om att individer agerar i 

egenintresse.  

 

  

 



Abstract 

Authors: Axel Jansson & Elvir Ozegovic 

Supervisor: Anna Stafsudd 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 

Title: Board capital - Does it explain boards’ activities? 

Background and problem: Boards of directors are objects to extensive research in 

corporate governance. A substantial part of this research aims to enhance the 

understanding of what boards’ do and why they do it. Researchers have previously 

relied on rough measures, such as board size and director shareholding, which has led to 

inconsistency in the results. Board capital is a comparatively new term which aims at 

explaining board work with the help of directors’ human and social capital. By 

operationalizing variables that attribute to an individual’s knowledge and social ties we 

want to contribute to the understanding of board behavior. 

Purpose: To explain the actions of boards of directors in Swedish companies using 

board capital. 

Method: The nature of this study is deductive, in which we argue for and form 

hypothesis according to prior theory. The hypothesis is empirically tested using a 

quantitative approach. Data is gathered primarily from annual reports and previously 

collected data material. 

Results and conclusions: Our study shows that boards of directors in Swedish 

companies to a large extent perform all tasks that relate to their duties. No relationships 

between board capital and role performance were identified. Our study leads to the 

conclusion that new approaches are needed to examine the effectiveness of boards of 

directors in Swedish companies. We confirm earlier agency theoretic assumptions of 

individuals’ acting in their own best interest. 
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Kapitel 1 - Inledning 
 

Det inledande kapitlet kommer ta upp bakgrunden till vårt intresse för 

styrelsens aktiviteter och hur begreppet styrelsekapital utvecklats och 

varför detta begrepp fångat vårt intresse. Inledningen kommer sedan 

övergå till en problemdiskussion som förklarar varför styrelsen fyller en 

viktig funktion. Vi förklarar sen hur styrelsens agerande kan kopplas till 

styrelsekapitalet för att generera nya forskningsresultat, samt problem som 

kan uppstå i samband med detta. Problemdiskussionen kommer sedan leda 

till en problemformulering och syfte med studien. Inledningen avslutas med 

en disposition över arbetet.   
 

1.1 Bakgrund 
Att forska om styrelser har länge varit populärt inom ekonomisk forskning (Johnson et 

al. 2013). Orsaken till att styrelser är ett vanligt objekt inom bolagsstyrningsforskningen 

är att styrelsen fyller en viktig funktion inom företag. Gemensamt för de flesta styrelser 

är att de agerar genom att bland annat tillsätta och avsätta VD, de övervakar 

företagsledningen, ser till att efterlevnad av lagar upprätthålls (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2008; Fama & Jensen, 1983) och tillhandahåller resurser (Pfeffer & 

Salancik, 1978). På liknande sätt beskriver Zahra och Pearce (1989) styrelsens 

huvudsakliga uppgifter som övervakning, tillhandahållande av resurser och strategiskt 

arbete. Dessa viktiga uppgifter ger motiv till den omfattande forskningen på området 

och behovet av att öka förståelsen för styrelser.   

 

Sedan början av 90-talet har det blivit populärt att forska kring styrelsemedlemmars 

personliga egenskaper (Johnson et al., 2012), vilket leder oss till vårt intresseområde, 

styrelsekapital. Begreppet introducerades av Hillman och Dalziel (2003) och kan 

beskrivas som summan av humant och socialt kapital för styrelseledamöter. 

Humankapital som begrepp togs upp redan på 60-talet av Becker (1964) och kan sägas 

innefatta en individs kunskap, rykte, skicklighet, expertis och erfarenheter (Schuller et 
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al., 2000; Becker, 1964; Coleman 1988). Det sociala kapitalet myntades redan av 

Marshall (1890), men det var Putnam et al. (1993) som var en av de första att få 

akademisk och journalistisk uppmärksamhet när detta begrepp användes i ett 

ekonomiskt och socialt sammanhang för att förklara skillnader i bland annat ekonomisk 

prestation i södra och norra Italien. Det sociala kapitalet tar, till skillnad från 

humankapital, fokus på det nätverk av kontakter som en individ innehar och hur 

individen med hjälp av dessa nätverk kan få tillgång till faktiska och potentiella resurser 

(Nahapiet & Ghoshal, 1998). 

 

Styrelsekapitalet är ett relativt nytt och komplext begrepp som kännetecknas för att vara 

utmanande att mäta, kvantifiera och tolka. Exempelvis uppmärksammar Grootaert och 

van Bastelaer (2001) svårigheter med att göra direkta mätningar, utan föreslår att det är 

nödvändigt med indirekta mått vid empiriska undersökningar. Litteratur om socialt och 

humant kapital är trots detta, eller kanske på grund av detta, utbredd. De vetenskapliga 

bidragen vad gäller socialt och humant kapital inom andra forskningsområden, 

framförallt sociologi, gör att det finns omfattande teori på området. Även om teorin 

många gånger inte direkt relaterar till ekonomisk forskning går det att implementera på 

bolagsstyrningsforskning, då ekonomiska relationer mellan individer sker genom 

sociala förbindelser och i en social kontext (Granovetter, 1985). Att en utbredning skett 

kan påvisas genom forskning som visar att antalet citeringar och refereringar till socialt 

kapital i vetenskapliga skrifter har ökat drastiskt de senaste åren (Field, 2008). Detta är 

ett tydligt tecken på en stark utbredning och att forskare börjar ta hänsyn till vikten av 

annat kapital än det fysiska. Det ökade intresset samt en omfattande teoretisk grund 

inom olika vetenskapliga inriktningar gör styrelsekapitalet till ett område med potential 

att bidra med nya och intressanta hypoteser, resultat och tolkningar som kan kopplas till 

bolagsstyrningsforskningen. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Vad gör styrelser och varför? Detta är en fråga som forskare inom bolagsstyrning ofta 

har ställt sig (Dalton et al., 1998; Forbes & Milliken, 1999). Det har inom forskningen 

varit populärt att försöka identifiera egenskaper som gör styrelser effektiva men 

resultaten har varit inkonsekventa (Daily et al. 2003; Dalton et al. 1998). Forskare har 

försökt ta reda på vad som utgör en bra styrelse och forskningen har börjat med att 
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studera styrelsers strukturella attribut och hur de påverkar företags prestationer. Vanliga 

variabler som testas mot företagets prestationer är exempelvis beroende och oberoende 

ledamöter (Jensen & Meckling, 1976) och styrelsens storlek (Dalton et al., 1999). Dessa 

studier har dock presenterat inkonsekventa resultat, vilket gör att det finns behov för 

mer forskning som redogör vad som verkligen gäller. En stor del av styrelseforskningen 

försöker till exempel ta reda på hur en viss kombination av styrelseledamöter påverkar 

företagsresultatet. Problemet med dessa undersökningar är att de ofta har ignorerat de 

bakomliggande processerna som pågår i styrelser, vilka enligt Forbes och Milliken 

(1999) är viktiga för att förklara hur väl styrelsen utför sina roller. Van Ees et al. (2008) 

efterlyser en forskning som är mer beteendeinriktad och som närmare förklarar 

orsakerna till styrelsemedlemmars agerande. Bolagsstyrning sett ur ett globalt 

perspektiv trycker på för en oberoende, vaksam och skicklig styrelse, medan forskning 

visar ett tvetydigt resultat vad gäller de direkta effekterna av dessa egenskaper på 

företagens resultat (van Ees et al., 2008). 

 

Istället för att undersöka vilka egenskaper som karaktäriserar effektivitet och bra 

prestation har andra forskare valt att undersöka vilka egenskaper som kan förklara de 

mellanliggande processer och roller som kännetecknar bra styrelsearbete (Huse, 2005; 

van Ees et al., 2008). Exempelvis fokuserar van Ees et al. (2008) på vad 

styrelsemedlemmar verkligen gör och vad som driver deras beteende istället för att 

koncentrera sig på attribut- och strukturfrågor. Detta ger inspiration till att undersöka 

huruvida styrelsens aktiviteter (vad styrelsen gör) påverkas av styrelsens personliga 

egenskaper (vad som driver deras beteende). 

 

En väsentlig del av styrelseforskningen är alltså tillägnad till att identifiera de 

bakomliggande faktorerna som styr styrelsemedlemmars agerande (van Ees et al., 

2008).  Undersökningar har med andra ord gjorts för att öka förståelsen för vad som 

pågår i en styrelse, det vill säga försöka förstå sig på den black-box som styrelsearbete 

är (LeBlanc & Schwarz, 2007; Bhagat & Black, 2002; McAlmon, 1981; Daily et al., 

2003). Att försöka förstå vad som görs är problematisk då det är näst intill omöjligt för 

forskare att få full tillgång till styrelserummet (LeBlanc & Schwarz, 2007; McAlmon, 

1981). Dessa restriktioner gör styrelseforskning utmanade och kan därmed vara en 

förklaring till varför styrelsen är ett vanligt forskningsobjekt inom bolagsstyrning.  
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Forskning som har tittat på bakomliggande faktorer till styrelsers beteende har varit 

vanligare på senare tid (Zahra & Pearce, 1989; Westphal & Zajac, 1998; Hillman & 

Dalziel, 2003), dock har forskare fortfarande empiriskt förlitat sig på grova mått som 

styrelsens storlek, oberoende och könsdiversifiering, vilket har resulterat i 

inkonsekventa slutsatser. De inkonsekventa resultaten har lett till ett behov av att 

generera nya teorier och hitta nya sätt att förklara styrelsebeteende (van Ees et al., 

2008). 

 

Zahra och Pearce (1989) menar att styrelsens karaktärsdrag bättre kan förklara 

styrelsens handlande. Faktorer som erfarenhet, bakgrund, utbildning och personlighet 

identifieras som egenskaper som påverkar styrelsemedlemmars agerande (Zahra & 

Pearce, 1989). Hillman och Dalziels (2003) styrelsekapitalbegrepp behandlar 

egenskaper just som dessa, då de förklarar styrelsekapital som kombinationen av 

humant kapital, som utgörs av bland annat erfarenhet och bakgrund, och socialt kapital, 

som exempelvis innefattar personliga band, nätverk och relationer. Styrelsekapitalet 

som begrepp kan därmed anses innehålla viktiga egenskaper som kan förklara styrelsers 

agerande. 

 

Med tanke på de inkonsekventa resultaten och den rika teorin finns det plats för 

ytterligare forskning på styrelsens agerande. Det är därmed motiverat med ytterligare 

forskning som försöker förklara vad som påverkar en styrelses agerande, då handlandet 

i en styrelse kan kopplas till företagets prestation. Exempelvis skulle det vara intressant 

att ta reda på vad som påverkar styrelsens utvärdering av en VDs prestationer, då 

utvärderingen kan leda till att VD avsätts, vilket sannolikt påverkar företagsresultatet. 

Styrelsen fyller på så sätt en viktig funktion. Det kan också argumenteras för att det blir 

viktigare att förklara en styrelses agerande då styrelseaktiviteterna i svenska styrelser, 

enligt Jonnergård och Stafsudd (2011), har ökat väsentligt mellan åren 1994-2004. Detta 

kan tolkas som att styrelsens funktion har utökats och därmed fått en mer dominerande 

ställning i svenska företag. 

 

Alla företag torde vilja ha högpresterande styrelser. Om det finns ett samband mellan 

styrelsens humana och sociala kapital och vad som utförs i styrelserummet, vilket i sin 

tur påverkar styrelsens prestation, är det väsentlig information för företag, men också 

för den ekonomiska forskningen. Till vår kännedom finns det ingen forskning som med 

4 



hjälp av olika variabler anpassade för att mäta styrelsekapital försöker förklara 

styrelsemedlemmars agerande i svenska bolag. Det sociala respektive humana kapitalet 

har dock genererat mycket andra typer av forskningsresultat inom den ekonomiska 

forskningen. Socialt kapital har använts för att förklara ekonomisk tillväxt (Knack & 

Keefer 1997), företagsstorlek (La Porta et al, 1997) och innovation (Fountain, 1997, 

Wincent et al., 2010), för att nämna några. När det gäller det humana kapitalet har 

forskare exempelvis visat att det finns en integration mellan utspridningen av humant 

kapital, teknologisk utveckling och ekonomisk tillväxt (Galor & Tsiddon, 1997) och att 

investeringar i företagsspecifikt humant kapital har en väsentlig påverkan på lärandet 

som i sin tur påverkar företagsprestationen (Hatch & Dyer, 2004). Användningen av 

både socialt och humant kapital har använts av många forskare som har påvisat ett 

samband mellan styrelsekapital och företagsprestation (Boyd, 1990, Dalton, Johnson & 

Ellstrand, 1999, Pfeffer, 1972). Forskning inom socialt och humant kapital har ökat 

förståelsen för styrelseuppgifter som exempelvis övervakning och tillhandahållande av 

resurser (Hillman & Dalziel, 2003). Detta är viktigt eftersom en stor del av 

styrelseforskning ser just övervakning av ledningen och tillhandahållandet av resurser 

som några av styrelsens huvuduppgifter (Fama & Jensen, 1983; Zahra & Pearce, 1989; 

Daily et al. 2003; van Ees et al. 2008).   

 

Vi har identifierat tre utmaningar när det gäller forskning om humant och socialt 

kapital. För det första har forskare har tidigare haft svårigheter med att separera 

begreppen humant och socialt kapital (Coleman, 1988; Nahapiet & Ghoshal, 1998). 

Exempelvis menar Geletkanycz och Hambrick (1997) att kontakter som företaget har 

utanför sin bransch, vilket tyder på ett visst socialt kapital, leder till ny information som 

kan innebära att humankapitalet ökar. För det andra innebär forskning om 

styrelsekapitalet att svårigheter uppstår när det gäller att mäta och kvantifiera 

information på ett tillförlitligt sätt. Det kan bli problematiskt att mäta både socialt och 

humant kapital, då exempelvis humant kapital består av till exempel kunskap och 

erfarenheter, vilka är mått som kan mätas på flera olika sätt. Detta kan exempelvis 

innebära antalet år som aktiv styrelseledamot och också kunskap i form av utbildning. 

Med svårmätbara begrepp, som humant kapital, finns alltså risken att all nödvändig 

information som behövs för att mäta begreppet inte samlas in, vilket leder till att måttet 

tappar i kvalité och inte blir lika tillförlitlig när begreppet används för att förklara olika 

samband. Denna problematik leder till att teorin inom humant och socialt kapital noga 
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måste genomarbetas för att minska risken att beståndsdelar i dessa två begrepp inte tas 

hänsyn till i studien. Slutligen tillhör humant och socialt kapital den sociologiska läran 

(Becker, 1964; Field, 2008), en del av utmaningen består således också i att sociologisk 

och ekonomisk teori blandas. 

 

Med tanke på styrelsens viktiga funktion i företag vill vi genom studien försöka ge ett 

praktiskt bidrag till företag i utformandet av sina styrelser. Vi vill även bidra till fortsatt 

forskning om styrelsekapitalet genom att komma med nya tillvägagångssätt för hur 

styrelsekapitalet mäts. Vårt teoretiska bidrag syftar till att undersöka om 

styrelsekapitalet kan förklara de aktiviteter som anses tillhöra styrelsens uppgifter i 

svenska företag.  

 

1.3 Problemformulering 
Kan styrelsekapitalet förklara styrelsers agerande i svenska företag? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att förklara svenska styrelsers agerande med hjälp av styrelsekapitalet. 
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1.5 Disposition 
KAPITEL 2 - METOD 

I detta kapitel presenteras de tillvägagångssätt som används, vilket ger en förklaring hur 

uppsatsen är uppbyggd och hur syftet med uppsatsen kommer uppfyllas. De redogörs även 

för vilken teoretisk utgångspunkt som tas i anspråk och motivet till detta.   

 

KAPITEL 3 - TEORI 

Kapitlet behandlar begreppen humant- och socialt kapital och redogör för de teorier som 

används för att förklara styrelsens agerande. Slutligen formulerar vi hypoteser som har i 

syfte att testa huruvida styrelsekapitalet kan förklara styrelsers agerande. 

 

KAPITEL 4 - EMPIRISK METOD 
I detta kapitel beskriver vi det förfarande vi använt för att genomföra vårt arbete. Kapitlet 

introduceras med en beskrivning för valet av forskningsmetod och forskningsdesign. 

Majoriteten av kapitlet består av en redogörelse för hur operationaliseringen av de variabler 

som används i studien kommer att genomföras.  

 

KAPITEL 5 - EMPIRISKT RESULTAT 
Detta kapitel presenterar de empiriska resultat vi fått fram. Deskriptiv statistik, bivariata- 

och multivariata resultat framförs.  

 

KAPITEL 6 – ANALYS AV RESULTAT 

I detta kapitel diskuteras och analyseras de empiriska testresultaten. Först för vi en allmän 

diskussion om resultaten för att sedan gå igenom tidigare formulerade hypoteser. Vi 

avslutar kapitlet med en övergripande diskussion.  

 

KAPITEL 7 - SLUTSATS 
I detta sista kapitel presenterar vi vår slutsats och våra implikationer. Vi ger även förslag till 

fortsatt forskning. 
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Kapitel 2 - Metod 
 

I detta kapitel redogörs för det teoretiska tillvägagångssätt som kommer att 

användas för att genomföra studien. Det ges också motiv till varför vi valt att 

utföra arbetet på detta sätt, hur vi kommer förhålla oss till våra källor, vilka 

teoretiska utgångspunkter vi kommer att använda och varför just dessa teorier 

 är relevanta för studien.  
 

2.1 Referensram 
Vi kommer att använda två dominerande forskningsansatser vanligt förekommande 

inom bolagasstyrningslitteraturen, resursberoendeteorin och agentteorin. Med hjälp av 

dessa teorier kommer vi utforma vår undersökning och teorierna kommer även 

användas som en lins för att betrakta resultatet och genomföra efterföljande analyser.  
 

Agentteorin är den dominerande teorin i styrelseforskning (Johnson et al., 1996; Zahra 

& Pearce, 1989) eftersom den bäst förklarar styrelsens övervakningsfunktion (Fama & 

Jensen, 1983). Samlingslitteratur på styrelseforskning visar att agentteori är en 

framgångsrik metod att studera styrelser på (Johnson et al., 1996; Zahra & Pearce 

1989). 

 

Resursberoendeteorin härstammar från Pfeffer och Salancik’s (1978) arbete och är den 

teori efter agentteorin som är den dominerande i styrelseforskning (Hillman & Dalziel, 

2003). Teorin förespråkar vikten av en aktiv styrelse då resurser tillhandahålls genom 

att vara aktiv i sitt sökande (Pfeffer & Salancik, 1978). Tidigare samlingslitteratur på 

styrelseforskning bekräftar att resursberoendeteorin i större omfattning stödjer olika 

perspektiv på styrelser än någon annan teori (Johnson et al., 1996; Zahra & Pearce, 

1989). Empiriska undersökningar visar också att resursberoendeteori är mer 

framgångsrik i att förstå styrelser jämfört med andra dominerande teorier (Hillman et 

al., 2009).  

 

8 



Agent- och resursberoendeteorin är också dominerande teorier när det gäller forskning 

inom styrelsens roller (Huse, 2005). Agentteorin förklarar övervakningsrollen (Jensen & 

Meckling, 1976) och resursberoendeteorin förklarar tillhandahållandet av resurser 

(Pfeffer & Salancik, 1978).  

 

För att närmare komma in på enskilda ledamöters karaktärsdrag och hur detta formar 

styrelsers aktiviteter använder vi även upper echelonteorin (Hambrick & Mason, 1984) 

och ett beteendeperspektiv i styrelsens processer (Forbes & Milliken, 1999). Upper 

echelonsteorin uppger att resultat från organisationer, strategiska val och 

prestationsnivåer delvis kan förutsägas genom en företagslednings karakteristiska 

bakgrund (Hambrick & Mason, 1984) Styrelsens processer är ett beteendeperspektiv 

som mer ingående förklarar styrelsemedlemmars beteende med ett större fokus på 

styrelsebeteende som ett gruppfenomen.  

 

Vi kommer utgå från litteratur inom främst styrelseforskning för att kunna svara på 

arbetets problemformulering. Studien kommer byggas upp av teori från vetenskapliga 

artiklar, böcker, tidskrifter och avhandlingar. Även om teorin kommer från en mängd 

olika källor, kommer vissa forskares arbeten att användas i större utsträckning. Det 

gäller exempelvis forskning från Amy Hillman, professor i management på Arizona 

State University, som på olika sätt använt sig av styrelsekapitalet i sina 

forskningsarbeten. Exempel på detta är arbeten som visar eller argumenterar för 

styrelsekapitalet påverkan på strategisk förändring (Haynes & Hillman, 2010), 

styrelsekapitalet påverkan på övervakning och tillhandahållandet av resurser (Hillman 

& Dalziel, 2003). Humant och socialt kapital har även tagits med som några av flera 

påverkande faktorer som avgör hur styrelsemedlemmar väljs ut (Withers et al., 2012). 

Andra källor som ligger i grund för vårt arbete har behandlat agentteorin (Jensen & 

Meckling, 1976; Fama & Jensen, 1983), resursbaserad teori (Pfeffer & Salancik, 1978), 

humant kapital (Becker, 1964), socialt kapital (Coleman, 1988; Nahapiet & Ghoshal, 

1998) och styrelsens funktion (Zahra & Pearce, 1989; Forbes & Milliken, 1999; van Ees 

et al., 2008). Det finns med andra ord en omfattande teoretiskt grund att stötta sig mot 

och teorin är i många fall högst aktuell då en stor del uppkommit bara under de senaste 

åren (Withers et al., 2012; Dunn, 2012; Stevenson & Radin, 2009; Heyden et al., 2012).  
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2.2 Källkritik 
I de fall teori eller data samlas in från Internet kommer källans kvalité noga övervägas. 

Även rankingbetyg, om granskning av andra forskare skett, antalet citeringar och 

popularitet hos vetenskapliga artiklar och avhandlingar kommer tas hänsyn till när dessa 

källor används. I den mån det är möjligt kommer vi även försöka använda oss av ny 

litteratur, då detta vanligtvis leder till högre relevans och tillförlitlighet vad gäller 

exempelvis forskningsresultat. I vissa fall torde dock källans ålder inte ha någon större 

betydelse, övervägande görs då utifrån specifikt fall.  

 

2.3 Forskningsansats  
Vi kommer använda oss av en deduktiv ansats eftersom vi kommer utgå från litteratur 

för att skapa hypoteser (Bryman & Bell, 2005). Det är troligt att den deduktiva ansatsen 

kommer bli lämplig och det blir ett naturligt steg att använda denna ansats, då det på 

senare tid har uppkommit en mängd teori inom både humant och socialt kapital. Detta 

gör att vi får en stark teoretisk grund. En deduktiv studie kan också anses mer robust då 

den på ett objektivt sätt utgår från teori, istället för att studien påverkas av subjektiva 

uppfattningar som uppstår vid exempelvis observationer (Bryman & Bell, 2005). 

Eftersom vi inte har tillräckligt med erfarenhet på ämnet kan vi konstatera att det inte är 

fördelaktigt för oss att använda oss av en induktiv studie. Om vi hade varit välförsedda 

med tidigare kunskap och erfarenheter, exempelvis om vi haft tidigare erfarenheter av 

styrelsearbete skulle vi ha kunnat genomföra en induktiv studie. Med hjälp av 

exempelvis observationer. Om så hade varit fallet hade vi emellertid stött på problem i 

samband med att få tillträde till olika företags styrelserum. Att få tillträde till olika 

styrelser kommer troligtvis vara svårt då känslig företagsinformation diskuteras. 

Eftersom vårt fokus ligger på styrelser kan därmed en induktiv ansats bli problematisk.  

 

Vidare kommer vi att arbeta utifrån ett positivistiskt förhållningssätt. Positivismen 

används eftersom den ofta förenas med deduktiv metod (Bryman & Bell, 2005). 

Information kan däremot tolkas på olika sätt och förståelse kan vara subjektiv (Bryman 

& Bell, 2005). Det blir därför oundvikligt att avvika från ett fullständigt positivistiskt 

förhållningssätt och gå över till ett hermeneutiskt, tolkande, förhållningssätt. Det 

positivistiska förhållningssättet används också då det fungerar bra ihop med en deduktiv 
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ansats eftersom positivism enbart erkänner vetenskaplig kunskap och dessutom fungerar 

bäst ihop med kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2005). Vi kommer att använda oss av 

kvantitativ metod för att testa våra hypoteser. Motivering och förklaring till detta 

kommer i den senare empiriska metoden.  
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Kapitel 3 – Teori 
 

Detta kapitel öppnas med en redogörelse för styrelsens roller och förklarar 

varför dessa används. Därefter ger vi läsaren en närmare beskrivning på det 

humana och sociala kapitalet. Vi presenterar sedan arbetets huvudsakliga 

teorier genom att förklara deras innebörd, hur de är relevanta för vår studie och 

hur de är kopplade till rollerna. Kapitlet går vidare med att förklara styrelsens 

agerande utifrån ett mer beteendemässigt perspektiv. Slutligen kommer kapitlet 

innehålla hypoteser som motiveras genom att behandla socialt och humant 

kapital utifrån ett agent- och resursberoendeperspektiv med hänsyn till styrelsens 

roller. Ett flertal hypoteser kommer användas då styrelsekapitalets påverkan på 

vad styrelser gör inte kommer vara direkt mätbar. Det är därför nödvändigt att 

använda flera indikatorer, det vill säga indirekta mått, för att få en uppfattning 

om styrelsekapitalet i en styrelse och hur det påverkar styrelsens agerande. Det 

kan bli problematiskt att enbart förlita sig på en indikator, då det är troligt att en 

enstaka indikator inte kommer fånga upp det som behöver förklaras på ett 

tillfredsställande sätt. Denna risk kan kompenseras genom att flera indikatorer 

används. 
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Figur 1. Övergripande modell.   

 

 

I ovanstående modell går det att se hur styrelsekapitalet delas in i humant och socialt 

kapital och hur dessa kapital hänger ihop med våra hypoteser. Vidare går det att se hur 

dessa hypoteser kan kopplas till övervaknings- och rådgivningsrollen. De huvudsakliga 

teorierna: Agent- och resursberoendeteorin används för att förklara övervakningsrollen 

respektive rådgivningsrollen. Beteendeperspektivet och upper  

echelonsteorin används som komplement till dessa två teorier.  
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3.1 Styrelsens roller 
För att kategorisera styrelsens aktiviteter har dessa delats upp i två roller: 

Övervaknings- och rådgivningsrollen. Nedan följer en presentation av hur forskare 

tidigare delat in styrelsens uppgifter och motiv till varför vi valt nämnda uppdelning.  

 

Bolagsstyrningslitteratur är rik på diskussioner över vilka uppgifter en styrelse har och 

på vilket sätt de ska klassificeras (Zahra & Pearce, 1989; Johnson et al., 1996). Det 

råder dock delade meningar om hur forskare väljer att klassificera de olika uppgifterna 

(Zahra & Pearce, 1989; Johnson et al., 1996; Huse, 2005). De populäraste 

klassificeringarna är att dela upp uppgifterna i en övervakningsuppgift, som har sin 

teoretiska grund i agentteorin, och tillhandahållandet av resurser som lättast förklaras 

med resursbaserad teori (van Ees et al., 2008). En tredje uppgift som ofta diskuteras i 

litteraturen är den strategiska uppgiften (McNulty & Pettigrew, 1999; Zahra & Pearce, 

1989), där styrelsen utför aktiviteter som formar strategiska beslut (van Ees et al., 

2008). 

 

Johnson et al. (1996) delar upp styrelsens uppgifter i tre brett definierade roller. Den 

första är kontroll, som innefattar styrelsens uppgift att övervaka ledningen där 

uppgifterna exempelvis är att tillsätta och avsätta VD och ledning, bestämma deras 

ersättning och se till att de arbetar i bästa intresse för aktieägare och andra intressenter. 

Den andra rollen är servicerollen, vilken innefattar rådgivning till VD och ledning och 

initiering och formulering av strategi. Den sista rollen benämner Johnson et al. (1996) 

som resurstillhandahållanderollen där styrelsen ska se till att förse organisationen med 

resurser som behövs för organisationens framgång. 

 

Zahra och Pearce (1989) delar också upp styrelsens uppgifter i tre roller vilka de 

benämner som service, strategi och kontroll. Servicerollen innefattar bland annat 

förbättrandet av företagets rykte, etablering av kontakter med den externa miljön och 

rådgivning till ledningen. Kontrollrollen innefattar exempelvis utvärderingen av 

företagets och VD:s prestationer för att försäkra tillväxt och aktieägarnas intressen. 

Strategirollen innebär att hjälpa till med formandet av strategier. 
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Morten Huse (2005) utgår bara ifrån två kategorier: Service och kontroll. I 

kontrollrollen ingår övervakningsuppgifterna, precis som i de tidigare 

klassificeringarna. Skillnaden med Huses (2005) klassificering är att den strategiska 

uppgiften ligger under både kontroll- och servicekategorin. Servicerollen innefattar, 

utöver detta, de övriga uppgifterna vilka är rådgivning, nätverkande och ledarskap. 

 

Rollerna klassificeras på olika sätt och eftersom vi utgår ifrån agent- och 

resursberoendeteorierna är det bäst för vår del att försöka använda en klassificering som 

passar bra ihop med vår teoretiska utgångspunkt. Den roll där det råder minst delade 

meningar är övervakningsrollen vilken syftar till styrelsens förmåga att övervaka 

ledningen (Zahra & Pearce, 1989; Johnson et al, 1996). Övervakningsuppgiften 

förklaras genom agentteorin som säger att separationen av ägande och kontroll skapar 

agentkostnader på grund av ledningens opportunistiska beteende (Jensen & Meckling, 

1976). Effektiv övervakning från styrelsen hjälper till att minska agentkostnaderna och 

tidig forskning säger att styrelsens främsta ansvar är att övervaka och kontrollerna 

ledningen å intressenternas vägnar (Fama & Jensen, 1983). Vanliga ansvarsområden 

kan vara anställning och kompensation av ledningen (Barnhart et al., 1994) och kan 

uttryckas i aktiviteter som budgetuppföljning och utvärdering av VD (Jonnergård & 

Stafsudd, 2011). Vi kallar denna roll för övervakningsrollen där den primära uppgiften 

är övervakning av ledningen. 

 

Den andra roll som dominerar relaterar till resurstillhandahållandet och innefattar bland 

annat förbättrandet av företagets rykte, etablering av kontakter med den externa miljön 

och rådgivning till ledningen (Zahra & Pearce, 1989; Johnson et al., 1996; Huse, 

2005).  Denna roll kan förklaras med hjälp av resursberoendeteorin där företaget ses 

som ett öppet system som är beroende av omständigheter i den externa miljön (Pfeffer 

& Salancik, 1978). Teorin förklarar att styrelsens uppgift handlar om att förse firman 

med legitimitet, expertis och rådgivning genom nätverkande, lobbying och 

kommunikation (Hillman & Dalziel, 2003). Från ett resursbaserat perspektiv ses 

styrelsen som ett sätt att minimera beroendet av externa faktorer och därav kan 

resurstillhandahållandeaktiviteter ses utifrån ett resursbaserat perspektiv som aktiviteter 

vilka görs för att minska utomstående beroende (Pfeffer & Salancik, 1978). Rollens 

grunduppgifter är därmed rådgivning till ledningen och nätverkande med externa 

aktörer. 
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Den sista rollen som ofta tas upp är den strategiska rollen. Styrelsemedlemmars uppgift 

är att ta strategiska beslut och influera strategiska beslut (McNulty & Pettigrew, 1999). 

Enligt McNulty och Pettigrew (1999) är den strategiska rollen relevant för både 

resursberoendeteoretiker och agentteoretiker. Författarna menar att styrelsens tar 

kontroll över ledningen genom att påverka strategier vilket kan härledas till agentteorin. 

Samtidigt menar de att rådgivning och förslag på förändringar i strategierna kan 

härledas till styrelsemedlemmarnas tillförande av resurser till organisationen. Huses 

(2005) klassificering kan hjälpa oss att förstå detta förhållande eftersom han delar in 

rollerna i service, som innefattar strategisk rådgivning, och kontroll, som innefattar 

strategisk kontroll. På så sätt kan man tänka sig att den strategiska rollen ligger mellan 

de två rollerna service och kontroll där både det agentteoretiska och det resursbaserade 

perspektivet kan hjälpa till att förklara den strategiska rollen. 

 

Utifrån den tidigare litteraturen går det att hitta två gemensamma nämnare vad gäller 

alla uppdelningar, där forskare skiljer mellan styrelsen som kontrollanter och som 

rådgivare. Tittar vi på nyare forskning på området kan vi även här hitta dessa två 

uppdelningar där Minichilli et al. (2012) också sammanfattar den traditionella 

forskningen i de två rollerna: Kontroll och service (rådgivning). Kontrollrollen förklaras 

i Minichilli et al. (2012) som aktiv kontroll av högsta ledningen och agerande i enighet 

med aktieägarnas intressen. För att uppfylla kontrollrollen ska styrelsen granska högsta 

ledningen och aktivt övervaka företagets prestationer. Samma forskare går vidare med 

att förklara att den andra omfattande rollen, servicerollen, relaterar till 

styrelsemedlemmars förmåga att tillföra resurser till företaget. Styrelsemedlemmar 

tillför sina erfarenheter, kompetenser och pluralistiska perspektiv till styrelserummet 

och påverkar på detta sätt strategisk beslutsfattning genom att komma med yttranden 

och rådgivning (Minichilli et al., 2012).  

 

Tittar vi på den allra senaste forskningen hittar vi en uppdelning från Pugliese et al. 

(2014) som stämmer bra överens med Minichilli et al. (2012). Här delas rollerna upp i 

övervakning och rådgivning. Övervakningen innehåller tre breda påståenden om vad 

som ingår i en styrelses uppgifter; Styrelsen ska hålla sig informerad om företagets 

finansiella ställning, styrelsen ska ha uppsikt över, och se till att, aktivitet och 

verksamhet instiftas på rätt sätt och styrelsen ska övervaka VD. Rådgivningsuppgifterna 

formuleras också brett och innehåller fyra påståenden; Styrelsen ska ge rådgivning till 

16 



ledningen, styrelsen ska diskutera strategiska val, styrelsen ska ta strategiska beslut och 

styrelsen ska övervaka alla strategiska faser (Pugliese et al., 2014). 

 

Eftersom det råder mycket delade meningar angående rollerna tycker vi det är bäst att 

hålla sig till en kombination av de gemensamma nämnarna, använda en bred definition 

och fokusera på den senaste forskningen för att skapa störst relevans. Av den 

anledningen är det lämpligt för oss att använda den uppdelning som Pugliese beskriver. 

En uppdelning i övervakning och rådgivning passar dessutom mycket bra ihop med vår 

teoretiska utgångspunkt i agent- och resursbaserad teori. En uppdelning av styrelsen 

som rådgivare, förklarat av resursbaserad teori, och övervakare, förklarat av agentteori, 

innefattar alla ovan nämnda synsätt. Vi kommer därför att, i enighet med Pugliese et al. 

(2014), välja att dela in styrelsens uppgifter i övervaknings- och rådgivningsrollen och 

till stor del följa de breda definitioner som författarna använder.  

  

3.2 Humant och socialt kapital 
I detta avsnitt görs en utveckling av humant och socialt kapital för att ge läsaren en ökad 

förståelse för begreppen och hur dessa begrepp kan användas.  

 

3.2.1 Humant kapital 
Ekonomer har länge vetat om att människor är en viktig del av länders förmögenhet 

(Shultz, 1961). Shultz (1961) menar däremot att ekonomer inte har betonat att 

människor investerar i sig själva och att dessa investeringar är mycket stora. Att tänka 

sig investering i människor kan vara stötande för vissa, då våra värderingar och 

övertygelser förhindrar oss att se på människor som kapitalvaror (Shultz, 1961). Trots 

detta har teori om humant kapital kopplat till ekonomi börjat användas. Utifrån ett 

företags perspektiv är detta däremot kanske inte så konstigt. Det mänskliga elementet 

har vuxit i betydelse eftersom kunskap har blivit en kritisk ingrediens för att skaffa sig 

en konkurrenskraftig fördel (Grant, 1996). Resurser som är värdefulla, unika och svåra 

att imitera kan ge konkurrenskraft fördelar för företag (Amit & Schoemaker, 1993; 

Barney, 1991).  
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En viktig utveckling av ekonomisk utbildning har varit idén att fysiskt kapital, som kan 

inbegripas i verktyg, maskiner och annan produktiv utrustning, även kan förlängas till 

humant kapital (Becker, 1964; Schultz, 1961). Överförbarheten är en dock en kritisk 

skillnad mellan humant kapital och fysiskt kapital. Företag äger faktiskt inte humant 

kapital utan det är förkroppsligat av arbetstagarna som är fria att röra sig från ett företag 

till ett annat (Becker, 1964; Jacoby, 1991).  
 

Yrkesutövare utrustade med hög nivå av humant kapital är mer sannolika att leverera 

sina tjänster konsekvent och av hög kvalité (Becker, 1964; Mincer, 1974). Detta gör att 

företag blir måna om att på olika sätt hålla kvar sina anställda. Kostnader för att behålla 

och motivera arbetstagare kan därmed sägas vara investeringar i humant kapital 

(Flamholtz & Lacey, 1981).  Att företag investerar i humant kapital skulle kunna 

innebära att arbetstagaren exempelvis får en högre lön eller att företag erbjuder 

internutbildning. En individs kunskap, skicklighet, expertis och erfarenheter kan sägas 

utgöra det humana kapitalet (Schuller et al., 2000; Becker, 1964; Coleman 1988). 

Becker (1964) började använda det humana kapitalet i en socioekonomisk kontext där 

han förklarar meningen i att investera i humankapital som exempelvis utbildning och 

träning för att generera framtida avkastning.  
 

 

Det finns olika typer av humant kapital, företagsspecifikt och industrispecifikt humant 

kapital. Specifikt humant kapital är resultatet av utbildning, träning eller expertis som 

har begränsad tillämpbar räckvidd (Gimeno et al., 1997). Företagsspecifikt humant 

kapital är kunskap om unika rutiner och procedurer som har begränsat värde utanför 

företaget (Pennings et al., 1998). Då yrkesutövare utvecklar kapital som är specifikt för 

företaget resulterar detta i en mindre sannolikhet att de lämnar då de inte kan få samma 

fördel av detta kapital någon annanstans (Pennings et al., 1998). Detta stöds även av 

Becker (1975) som menar att individer vars humana kapital är mer specifikt gentemot 

ett företag kommer vara mindre mobila. Industrispecifikt humant kapital skiljer sig mot 

företagsspecifikt, då industrispecifikt kapital är mer tillämpbart. En yrkesutövare kan 

förflyttas mellan företag med hjälp av arbetsmarknaden utan minskning av dennes 

industrispecifika humana kapital (Pennings et al., 1998).  Ett exempel på detta kapital 

skulle kunna vara den kunskap som en revisor uppnår genom att vara anställd hos de 

stora revisionsbyråerna. Revisionen bör genomföras på liknande sätt hos de olika 

revisionsbyråerna, då de har ramverk och normer att följa. På så sätt kan det humana 
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kapitalet som byggts upp hos en revisionsbyrå till stor del användas vid byte till en 

annan revisionsbyrå. Det går även att skilja på vilken nivå humant kapital uppkommit. 

Humant kapital i form av kunskap och skicklighet kan ha uppkommit på teamnivå,  

företagsnivå och industrinivå (Bailey & Helfat, 2003). 

 

Det humana kapitalet har använts på olika sätt, inte bara kopplat till 

bolagsstyrningsforskning. Exempelvis menar Coleman (1988) att barn är starkt 

påverkade av det humana kapitalet som innehas av deras föräldrar, vilket delvis används 

för att analysera avhopp från gymnasiet. Ett annat exempel är hur humant kapital har 

använts för att förklara skillnader i löner mellan svarta och vita män i USA på grund av 

missgynnande möjligheter för mörkhyade att få likvärdig skolgång (O'Neill, 1990). 

 

Eftersom vårt arbete fokuserar på styrelseaktiviteter är det viktigt för oss att konstatera 

att det humana kapitalet i många fall kan kopplas till bolagsstyrningsforskningen. 

Exempelvis kan en individ erhålla humant kapital genom kunskap av en industri, 

erfarenheter av att vara VD, kännedom vad gäller lämpligheten att avskeda en VD och 

en övergripande kunskap om företaget (Johnson et al., 2013). Andra exempel på när det 

humana kapitalet används i en bolagsstyrningskontext tas upp av Hillman och Dalziel 

(2003) som bland annat menar att styrelsemedlemmars humana kapital, i form av 

erfarenheter och expertis, kan påverka grundläggande styrelsefunktioner som 

övervakning och tillhandahållande av resurser. Andra forskare menar också att 

styrelsemedlemmars humankapital, i form av erfarenheter som tid i styrelsen och 

industribakgrund, är faktorer som påverkar styrelsens agerande (Haynes & Hillman, 

2010).  

 

Enligt Johnson et al. (2013) påverkar ekonomiskt relaterade erfarenheter vad 

styrelseledamöterna ägnar sin uppmärksamhet på och hur beslut utarbetas. Det är också 

på detta sätt som vi använt humant kapital i vår studie, det vill säga utifrån ett 

bolagsstyrningsperspektiv där det humana kapitalet på olika sätt kan kopplas till eller 

förklara styrelseaktiveter. 
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3.2.2 Socialt kapital 
Det sociala kapitalet introducerades redan av Marshall (1890), men det är först de 

senaste 20 åren som socialt kapital har fått ökad uppmärksamhet bland sociologer, 

ekonomer och politiska forskare (Santini & Pascale, 2012).  

 

Santini och Pascale (2012) tar upp att det finns ett utbrett samförstånd bland forskare att 

begreppet socialt kapital kan sägas vara en sammansmältning av tre olika synsätt. Dessa 

tre synsätt kan fångas upp av den breda definitionen från Grootaert & van Bastelaer 

(2001 & 2002), som menar att socialt kapital inkluderar institutioner, relationer, 

attityder och värderingar som styr interaktioner bland människor och bidrar till 

ekonomisk och social utveckling. 

 

Det första synsättet associeras med Putnam et al. (1993), som definierar socialt kapital 

som de egenskaper av sociala organisationer, exempelvis nätverk av individer eller 

hushåll, och associerade normer och värderingar som skapar externaliteter för samhället 

som helhet. Putnam et al. (1993) använder socialt kapital för att förklara skillnader i 

ekonomisk framgång mellan olika italienska regioner. Ett annat exempel är hur Putnam 

(2000), genom att använda ett flertal sätt olika sätt att mäta social kapital, kommer fram 

till att det sociala kapitalet har minskat i USA under 90-talet. I detta fall innebär en 

minskning av socialt kapital att en kommun upplever ökat social orolighet, minskat 

deltagande i kommunala aktiviteter och ökad misstro bland samhällsmedlemmar. Det 

vill säga Putnam använder här socialt kapital på ett socialt sätt för att beskriva nationers 

sociala kapital. 

 

Det andra synsättet kan associeras med Olson (1982) och North (1990). Detta synsätt 

inkluderar den sociala och politiska miljön som skapar social struktur och möjliggör 

normer att utvecklas (Santini och Pascale, 2012). Dessa forskare har ett synsätt på 

socialt kapital som inkluderar horisontella och vertikala associationer, formella 

institutionella relationer och strukturer som exempelvis politiska regimer, lagar, 

domstolssystemet och politiska friheter. Detta synsätt har uppmanat forskare att tolka 

socialt kapital som en nations grundläggande uppbyggnad (Santini och Pascale, 2012). 
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Slutligen, det tredje synsättet kommer från Coleman (1988, 1990) som förespråkar en 

tolkning av socialt kapital som bäst kan appliceras på styrelser. Coleman (1988) menar 

nämligen att socialt kapital förkroppsligas genom sociala relationer individer emellan 

och inkluderar vertikala och horisontella förbindelser och beteenden inom och mellan 

andra enheter, exempelvis företag. Ett högre socialt kapital kan därmed uppnås genom 

fler kontakter, relationer och förbindelser. Colemans synsätt är det som behandlas mest 

inom bolagsstyrningsforskning och det är också detta synsätt som kommer prägla vårt 

arbete. Styrelsers sociala kapital har tidigare operationaliserats genom att undersöka 

styrelsens band till andra styrelser (Haynes & Hillman, 2010). Detta eftersom en grupps 

sociala kapital, enligt Coleman (1988), består av deras horisontella och vertikala 

förbindelser med andra grupper och inom nätverk. Vi har även de andra två synsätten i 

åtanke för att de i vissa fall kan kopplas till bolagsstyrningsforskningen. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att de tre synsätten speglar vidden av den 

litteratur som finns utgiven. 

 

Utöver synsätten går det även att definiera socialt kapital på olika sätt. Nahapiet och 

Ghoshal (1998) menar att socialt kapital är summan av faktiska och potentiella resurser 

omslutna inom, tillgängliga genom och härledda från nätverk av relationer som innehas 

av en individ eller social enhet (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Denna definition har varit 

användbar i forskning relaterad till styrelsers humana och sociala kapital (Hillman & 

Dalziel, 2003) och det är därför relevant för oss att utgå ifrån samma definition. 

Definitionen är även relevant då den uppmärksammar nätverkets betydelse och att 

socialt kapital kan uppkomma både genom individen och genom en social enhet.  

 

Vi har försökt ta hänsyn i vilken kontext forskaren använder begreppet socialt kapital 

och hur forskaren definierar socialt kapital för att undvika begreppsglidning. 

Genom denna redogörelse för socialt kapital hoppas vi kunna ge läsaren en ökad 

förståelse för bredden och problematiken med socialt kapital. Med andra ord gäller det 

att vara uppmärksam på hur forskaren använder detta begrepp i sitt forskningsarbete.  
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3.3 Teorier 
Vår modell består av agent- och resursberoendeteorin för att förklara styrelsens roller. 

Beteendeperspektivet och upper echelonsteorin ses som komplement till våra 

grundläggande teorier för att bättre förklara hur beteende och karaktärsdrag påverkar 

styrelsens rolluppfyllnad. Styrelsens aktiviteter, som är vår beroende variabel, 

representerar aktiviteter som är hänförbara till de olika rollerna. Våra oberoende 

variabler är representativa för styrelsers sociala och humana kapital.  

 

Vi argumenterar för att det sociala och humana kapitalet påverkar styrelsers agerande 

och beteende i styrelserummet. Med detta menar vi att styrelsekapitalet påverkar 

aktiviteter som är hänförbara till styrelsens roller. Humant och socialt kan sägas 

representera styrelsens förmåga att tillförse resurser gentemot företaget och även bidra 

till effektivare övervakning av ledningen (Hillman & Dalziel, 2003). På så sätt är agent- 

och resursberoendeteorin två viktiga teorier i vårt arbete.  

 

Litteratur om styrelseledamöter har traditionellt ansett att resursberoendeteorin och 

agentteorin som huvudsakliga teoretiska perspektiv (Johnson et al., 1996; Stiles & 

Taylor, 2001; Zahra & Pearce, 1989). Detta är en av anledningarna till att vi inte 

uppfattar upper echelons som en lika grundläggande teori jämfört med agentteorin och 

resursberoendeteorin. Vi ser däremot upper echelons som ett komplement till den 

modell presenterats i Figur 1(s.12), då denna teori fokuserar på karaktärsdrag jämfört 

med dessa teorier. Av liknande anledning uppfattar vi inte heller beteendeperspektivet 

som ett huvudsakligt teoretiskt perspektiv för styrelser, utan används också som ett 

komplement utifrån ett beteendemässigt perspektiv.  

 

3.3.1 Agentteorin 

Enligt agentteorin uppstår agentkostnader då ägarna (principalen) är separerade från 

kontrollen av företaget och då företagsledningen (agenten) är separerad från effekten av 

att vara ägare (Jensen & Meckling, 1976). Hillman och Dalziel (2003) menar att 

effektiv övervakning som utförs av styrelsen kan minska agentkostnaden, det vill säga 

reducera icke värdehöjande aktiviteter som utförs av företagsledningen. Det är därmed 

viktigt att styrelsen övervakar företagsledningen för att se till att ledningen inte ägnar 
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sig åt handlingar som är till nackdel för företagets ägare. För att kunna reducera 

agentkostnaden krävs inte bara att styrelsen får rättigheter till övervakning, utan även 

rättigheter för att kunna anställa, avskeda och avge lämplig kompensation till ledningen 

(Fama & Jensen, 1983). Agentteorin fokuserar på att förklara styrelsens 

övervakningsroll och blir en väsentlig teori i vårt arbete för att förklara styrelsens 

aktiviteter kopplade till övervakningsrollen.  

 

Agentteorin kan också hjälpa till att tolka och analysera våra uppkommande 

forskningsresultat. Det finns forskare som menar att en styrelseledamots oberoende kan 

betraktas som en form av humant kapital som tillförs styrelsen (Stevenson & Radin, 

2009). Om det exempelvis argumenteras för att oberoende styrelseledamöter visar sig 

påverka styrelsens agerande, kan agentteorin vara en del i förklaringen för att redogöra 

för detta resultat. Det finns nämligen teoretiker som menar att dålig övervakning av 

företagsledningen sker på grund av brist av oberoende styrelseledamöter (Stevenson & 

Radin; 2009).  

 

Det faller även naturligt att använda agentteorin, då det är den mest använda teorin för 

att förklara styrelsemedlemmars påverkan på företagsprestationer (Hillman & Dalziel, 

2003). Vi kommer inte mäta företagsprestationer, men att förklara vad som påverkar 

styrelseaktiviteter är relaterat till företagsprestationer, då agerandet i styrelser på många 

olika sätt och i olika grad i sin tur påverkar företagsresultatet. Övergången till nästa 

teori kommer naturligt då Hillman & Dalziel (2003) menar att en integration av 

resursberoende- och agentteori kan hjälpa oss förstå övervakningsfunktionen bättre 

eftersom exempelvis resursen erfarenhet kan tolkas som erfarenhet av övervakning då 

det är en av styrelsens huvuduppgifter. Om vi ser tidigare erfarenhet av övervakning 

som en resurs kan vi genom en agentteoretisk lins också förstå att tidigare erfarenhet 

hjälper oss i nuvarande övervakningsaktiviteter. Vi kan således genom Pfeffer & 

Salanciks (1978) resursberoendeteori förklara att vi inte behöver extern hjälp med 

övervakning om vi har den kompetensen själva. 
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3.3.2 Resursberoendeteorin 
Resursberoendeteorin härstammar från de sociologiska och organisationsteoretiska 

lärorna och ser styrelser som informationsgivare till ledningen (Zahra & Pearce, 1989). 

Att se styrelsen och dess medlemmar utifrån ett resursberoende perspektiv, där 

styrelseledamöter exempelvis förväntas ge tillträde till externa informationskanaler, ge 

råd och tillföra legitimitet för företaget, härstammar från Pfeffer och Salanciks (1978) 

forskningsarbete. 

 

Resursberoendeteoretiker ser tillhandahållandet av resurser som styrelsens dominerande 

uppgift och funktionen kan härledas direkt till styrelsens förmåga att förse företaget 

med resurser (Hillman & Dalziel, 2003; Boyd, 1990; Daily & Dalton, 1994; Gales & 

Kesner, 1994; Hillman et al., 2000; Pfeffer & Salancik, 1978). Resurser kan definieras 

som allting som kan tänkas vara en styrka eller svaghet i en organisation (Wernefelt, 

1984). Hillman och Dalziel (2003) sammanfattar varför resurser är viktiga utifrån 

tidigare forskning och nämner att; Resurser bidrar till att minska beroendet mellan 

organisationen och externa tillfälligheter (Pfeffer & Salancik, 1978) minskar 

osäkerheten för företaget (Pfeffer, 1972), sänker transaktionskostnaderna (Williamson, 

1984) och understödjer företagets överlevnad (Singh, House & Tucker, 1986). Detta är 

egenskaper som gör att resurstillhandahållande direkt kan kopplas till företagets 

prestation. 

 

Erfarenhet och kunskap är egenskaper som kan härledas direkt till definitionen av 

humankapital (Becker, 1964; Coleman, 1988). Humankapital i form av en styrelses 

kombinerade erfarenheter och kunskaper behandlas av Hillman och Dalziel (2003). 

Utöver att dessa har använts tillsammans som en faktor i tidigare 

resursberoendeforskning har de även varit uppdelade i forskning mellan 

resurstillhandahållande och erfarenhet (Dalziel et al., 2011) eller kunskap (Daily & 

Dalton, 1994).  Ur ett resurstillhandahållandeperspektiv finns det en länk mellan 

humankapital som exempelvis utbildning och tillhandahållandet av resurser. Om 

styrelsemedlemmar delar relevant kunskap, diskuterar sinsemellan och hittar lösningar 

på problem utövar de resurstillhandahållande (Pfeffer & Salancik, 1978). Pfeffer och 

Salancik (1978) motiverar genom resursberoendeteorin vikten av en aktiv styrelse 
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eftersom det minskar beroendet mellan firman och externa aktörer då 

styrelsemedlemmarna kan tillhandahålla resurserna själva.  

 

Resursberoendeteoretiker har även behandlat det sociala kapitalet genom att undersöka 

band till andra organisationer (Schropshire, 2010) och personliga relationer i styrelser 

(Daily, 1996; Daily & Dalton, 1994). Detta är variabler som direkt kan härledas till 

egenskaper för socialt kapital (Nahapiet & Ghoshal, 1998). 

 

Den omfattande teorin inom resursberoende och den tydliga kopplingen mellan 

styrelsekapitalet och tillhandahållandet av resurser ger relevans till användningen av 

resursberoendeteorin för att förklara förhållandet mellan styrelsekapitalet och styrelsens 

aktiviteter. Även om resursberoendeteorin är mindre vanlig vid studier av styrelser 

jämfört med agentteorin, antyder nyligen uppkomna empiriska resultat att 

resursberoendeteorin är en mer framgångsrik lins för att förstå styrelser (Hillman et al., 

2009). Då det är en ökad förståelse för styrelser som vi vill uppnå faller det naturligt att 

inte enbart använda agentteorin, utan även inkludera resursberoendeteorin. 

 

3.3.3 Upper echelonsteorin 
Hambrick och Mason (1984) introducerar upper echelonsteorin till 

bolagsstyrningsforskningen och menar att den högsta ledningens beteende är en 

reflektion av deras demografiska egenskaper. Teorin uppger att resultat från 

organisationer, strategiska val och prestationsnivåer delvis kan förutsägas genom en 

företagslednings karakteristiska bakgrund (Hambrick & Mason, 1984). Upper 

echelonsteorin föreslår att en direktörs erfarenheter, värderingar och personlighet har en 

stor påverkan på de tolkningar av situationer som de möts av, vilket i sin tur påverkar de 

strategiska handlingar som utförs (Hambrick & Mason, 1984). Företag som leds av 

företagsledare som arbetat på företaget länge tenderar att vara mer orubbliga, inte 

förändra strategier lika ofta och använda sig av strategier som anpassar sig till vad som 

vanligtvis används i den industri företaget befinner sig i (Finkelstein & Hambrick, 

1990). Detta är ett exempel på hur upper echelons används, då det visar hur en individs 

karaktärsdrag påverkar de strategiska beslut som sker i ett företag. Utifrån vårt arbete 

kommer vi använda upper echelonsteorin för att förklara hur styrelseledamöternas 

karaktärsdrag påverkar en organisations strategiska val. Med vår utgångspunkt i 
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styrelsens humana och sociala kapital är upper echelons behjälplig då den exempelvis 

menar att beslutsfattares funktionella bakgrund och deras utbildning reflekterar deras 

strategiska beslut. Funktionell bakgrund och utbildning är en del av en individs humana 

kapital och kan i förlängningen tolkas som att det humana kapitalet 

reflekterar styrelsens strategiska beslutsfattande. 

 

Teorin har tidigare mest använts i forskning relaterad till den högsta ledningen (Chen, 

2011, Yamal et al., 2014, ). Eftersom upper echelons fokuserar på hur en högre 

företagsledares karaktärsdrag påverkar det strategiska beslutsfattandet är den mer 

applicerbar på företagsledningen jämfört med styrelsen. Att använda sig av 

forskningsresultat relaterat till ledningen borde dock analogt kunna appliceras på 

styrelsen i vissa fall. Tittar vi på styrelsens roller och hur bolagsstyrningsforskningen 

kategoriserar strategiska beslut som någonting som även är styrelsens uppgift (Zahra & 

Pearce, 1989; Huse, 2005) kan vi notera att teorin även skulle kunna vara relevant ur ett 

styrelseperspektiv.  

 

Finkelstein och Hambrick (1990) menar ett anspråk för att förstå organisatoriskt 

beteende är att identifiera de faktorer som styr eller bygger direktörsuppmärksamhet. 

Vidare menar de att där bestämmanderätten är låg kommer högsta ledningens roll 

begränsas, vilket gör att upper echelonsteorin kommer ha en låg förklarande förmåga. 

På motsvarande sätt, där bestämmanderätten är hög kommer företagsledare ha förmågan 

att väsentligt forma organisationen och företagsledarnas karaktärsdrag kommer vara 

reflekterat i det organisatoriska resultatet (Finkelstein & Hambrick, 1990). Eftersom 

bestämmanderätten är hög i en styrelse kan detta resultera i att upper echelonsteorin får 

en hög förklarande förmåga i en styrelse. Finkelstein och Hambrick (1990) menar att en 

egenskap av upper echelons är ett primärt fokus på grupper av individer som utgör högt 

uppsatta företagsledare snarare än ett rigoröst fokus på den verkställande direktören. 

Detta är också ett argument för att upper echelonsteorin kan appliceras på  

styrelser, då styrelser utgörs av grupper.  

 

Heterogenitet är någonting som diskuteras flitigt i upper echelons sammanhang. 

Wiersma och Bantel (1992) demonstrerar att heterogena team blir mer kreativa än 

homogena team och heterogenitet hos högsta ledningen betraktas som en positiv kraft i 

för en organisations effektivitet (Finkelstein & Hambrick, 1996). Logiken bakom 
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argumentet är att organisationer behöver diversifierade egenskaper för att formulera och 

implementera strategiska beslut (Olson et al., 2006). Heterogena team förväntas 

inbringa större varians i kreativitet, innovation och idéer (Jackson et al., 1995). 

Psykologiska och kognitiva egenskaper påverkar således strategiska beslut (Hambrick 

& Mason, 1984). 

 

Upper echelons är en teori som kan appliceras på styrelser för att förklara hur skillnader 

i karaktärsdrag påverkar styrelsens strategiska beslut. För vår del blir teorin hjälpsam 

vid analysen av våra statistiska resultat för att förstå hur karaktärsdrag eller egenskaper 

kan förklara den strategiska rollen. Teorin har även påverkat utformandet av några av 

hypoteserna.  

 

3.4 Beteendeperspektivet 
Beteendet är relevant att studera eftersom en persons humana och sociala kapital, 

påverkat av tidigare erfarenheter och sociala färdigheter inverkar på deras beteende 

(Becker, 1964). Bolagsstyrningsforskningen efterlyser en mer beteendeinriktad 

forskning för att hitta nya sätt att förklara styrelsearbete (van Ees et al., 2008). Istället 

för att koncentrera sig på attribut- och strukturfrågor har forskare koncentrerat sig på 

vad som driver styrelsemedlemmars beteende (van Ees et al., 2008). Attribut- och 

strukturfrågor kan vara problematiska då de ignorerar de bakomliggande processerna 

som pågår i styrelser, vilka enligt Forbes och Milliken (1999) är viktiga för att förklara 

hur väl styrelsen utför sina roller. På grund av detta väljer vi inte bara ta hänsyn till 

attribut- och strukturfrågor vid formuleringen av hypoteser och vid framtida analyser, 

utan beaktar även de bakomliggande processernas påverkan.  

 

Att individers beteende är avgörande för beslutsfattande är inget nytt. Cyert och March 

(1963) menar att komplexa beslut är till stor del påverkade av deras grundläggande 

beteende istället för rationell analys baserat på fullständig information. Finkelstein och 

Hambrick (1990) menar att en beteendemässig syn på beslutsfattande är speciellt 

relevant för högt uppsatta företagsledare som bemöts av stor komplexitet och 

tvetydighet vid utförande av deras arbetsuppgifter. 
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Organisationsteoretiker lyfter fram att olikheter i exempelvis utbildning och funktionell 

bakgrund skapar kognitiva konflikter i grupper vilka kan påverka deras prestationer 

(Pelled, 1996). Dessa skillnader leder till konflikter som är både emotionella och 

uppgiftsrelaterade, vilket öppnar för “tänkande” grupper som blir bättre på uppgifter 

vilka involverar genererandet av idéer, lösningar av problem och beslutstagande (Pelled, 

1996). Bolagsstyrningsforskningen använder detta som bakgrund för att teoretisera om 

kognitiva konflikter i styrelser (Forbes & Milliken, 1999). Forbes och Milliken (1999) 

introducerar begreppet board process till bolagsstyrningslitteraturen och refererar till 

processerna som en grupps ansträngningsnormer, kognitiva konflikter och användandet 

av kunskap och färdigheter.  

 

Processerna inriktar sig mer på hur styrelser faktiskt fungerar snarare än hur de ska se ut 

enligt diverse bolagsstyrningskoder (van Ees et al., 2008). Dessa sägs kunna förklara 

styrelsens uppfyllnad av kontroll och service (Forbes & Milliken, 1999). Egenskaper 

som utbildning och funktionell bakgrund visar sig påverka de processer som ser till att 

roller uppfylls (Forbes & Milliken, 1999). Dessa egenskaper är starkt besläktade med 

definitionen av det humana kapitalet. Vi menar därmed att styrelsers humana kapital 

kan påverka processerna, vilket leder till viss aktivitet i styrelsen och kommer senare 

framföra detta i våra hypoteser. Innan dess vill vi ge en kort teoretisk bakgrund till 

styrelsens tre processer vilka Forbes och Milliken (1999) tar upp: Ansträngningsnormer, 

kognitiva konflikter och kunskapsanvändande. 

 

Ansträngningsnormer reflekterar gruppens gemensamma tankar om vilken nivå av 

ansträngning som individerna i gruppen är förväntade att prestera (Wageman, 1995). 

Individer som anstränger sig skapar således en press på oengagerade ledamöter att bli 

mer engagerade eftersom normen höjs (Forbes & Milliken, 1999). Ju högre 

ansträngningsnormen är mot en viss uppgift desto mer troligt är det att den uppfylls 

(Forbes & Milliken, 1999). Van Ees et al. bekräftar delvis att ansträngningsnormer ger 

en bättre rolluppfyllnad samtidigt som Minichilli et al. (2012) presenterar resultat som 

visar att ansträngningsnormer har en positiv inverkan på uppfyllandet av både kontroll- 

och servicerollen. Sammanhållningen i en grupp är en faktor som kan påverka 

ansträngningsnormerna positivt (Forbes & Milliken, 1999). En enad, välintegrerad 

grupp har kraften att influera sina medlemmars beteende (Janis, 1983; Shaw, 1981). 
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De kognitiva konflikterna refererar till åsiktsskillnader i uppgifterna som utförs, olika 

synsätt och idéer (Wageman, 1995). Åsiktsskillnader kan resultera i att exempelvis flera  

handlingsalternativ arbetas fram och eftersom kognitiva konflikter innefattar kritiska 

och utredande egenskaper kan det förbättra styrelsens rolluppfyllelse (van Ees et al. 

2008). Van Ees et al. (2008) hittar ett positivt samband mellan kognitiva konflikter och 

kunskapsanvändande och mellan kunskapsanvändande och övervakning.  

Bakomliggande faktorer till kognitiva konflikter benämns som skillnader i 

utbildningsbakgrund, funktionell bakgrund och branschbakgrund (Forbes & Milliken, 

1999). 

 

Kunskapsanvändande innebär att ledamöter använder sina kunskaper och färdigheter 

men trots att en individ besitter kunskaper och färdigheter är det inte säkert att de 

används (Forbes & Milliken, 1999). En välmående styrelse ska vara effektiv i att få 

medlemmarna att applicera detta humankapital på deras uppgifter (Forbes & Milliken, 

1999). Att inneha kunskap behöver inte betyda att kunskapen kommer att användas 

(Zona & Zattoni, 2007). Kunskapsanvändandet kommer fram när grupper delar ett 

kollektivt ansvar mot företaget och detta fungerar bäst när medlemmarna är beroende av  

varandra (Wageman,1995). 

 

Forskare finner ett samband mellan styrelsens processer och styrelsens rolluppfyllnad 

(van Ees et al., 2008, Minichilli et at., 2012). Ansträngningsnormer har exempelvis en 

positiv inverkan på styrelsens rådgivningsroll (Minichilli et al., 2012). 

Ansträngningsnormer, kognitiva konflikter och kunskapsanvändande kan därmed hjälpa 

oss att öka förståelsen för hur bakomliggande processer påverkar styrelsens 

rolluppfyllelse.  
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3.5 Hypoteser 
I detta avsnitt presenteras hypoteser byggda på indikatorer av humant och socialt 

kapital. Kopplat till vårt syfte kommer vi att använda dessa variabler för att undersöka 

huruvida styrelsens humana och sociala kapital kan förklara deras agerande i 

styrelserummet. Dessa variabler används eftersom de är tillgängliga och har använts i 

tidigare forskning. Den sista variabeln sociala medium är ett nytt sätt att mäta det 

sociala kapitalet. Motiveringar till varför variablerna är relevanta redogörs för i varje 

hypotes.  

 

3.5.1 Oberoende  
“It is often assumed that directors with human capital such as prior management 

experience or independence from the company are the most influential board members” 

(Stevenson & Radin, 2009). Det finns alltså forskare som menar att en styrelseledamots 

oberoende kan betraktas som en form av humant kapital som tillförs styrelsen 

(Stevenson & Radin, 2009). Detta uttalande kan tolkas som att de oberoende 

styrelseledamöterna kommer med ny eller annorlunda kunskap, erfarenheter och/eller 

expertis till företaget, då de inte har samma kopplingar till företaget som beroende 

styrelseledamöter. Även Khanna et al. (2014) argumenterar för att det generella 

humankapital som tillförs av oberoende ledamöter kan vara en källa för 

konkurrensfördelar. Vidare menar Khanna et al. (2014)  att oberoende ledamöter 

innehar det humankapital som krävs för att göra dem till effektiva övervakare och 

rådgivare. Kor och Sundaramurthy (2009) definierar oberoende ledamöters humana 

kapital som en uppsättning av kunskap, skicklighet och perspektiv som oberoende 

ledamöter gemensamt tillför styrelsen.  

 

Trots att oberoende ledamöter är en variabel som kallas usual suspect inom 

bolagsstyrningsforskningen (van Ees et al., 2008), det vill säga ett vanligt mått vid 

mätningar inom denna typ av forskning, anser vi att det finns starka belägg för att 

oberoende ledamöter tillför ett värdefullt humant kapital till styrelsen, vilket ger oss 

motiv att testa hypotesen oavsett variabelns alldaglighet.  
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I dagens affärsvärld förväntas oberoende ledamöter att spela en allt mer aktiv roll i 

bolagsstyrningen (Finkelstein & Mooney, 2003). Stevenson och Radin (2009) hävdar att 

hegemoniteoretiker anser att dålig övervakning av styrelsen beror på bristen av 

oberoende styreledamöter, då oberoende styrelseledamöter kan utöva större inflytande 

jämfört med beroende på grund av att de inte har några ekonomiska intressen i 

företaget. Detta påstående stärks även av Fama och Jensen (1983), som menar att 

agentteorin förutsätter att oberoende styrelseledamöter är mer effektiva jämfört med 

beroende vad gäller övervakning av företagsledningen och skyddandet av 

aktieägarintressen. Weisbach (1988) argumenterar att oberoende ledamöter är mer 

sannolika att uppmuntra utbytet av en dålig VD eftersom deras värde som 

beslutsfattande experter påverkas av signalerna som styrelsens beslut sänder. Detta 

skiljer sig mot beroende styrelseledamöter som är mindre benägna att utmana den 

innehavande VD:n till vilket deras karriärer är knutna (Weisbach, 1988). Oberoende 

ledamöters distans till företagsledningens dagliga aktiviteter gör att oberoende 

styrelseledamöter blir mer objektiva när det gäller övervakningen av ledningen 

(Bilimoria & Piderit, 1994). De oberoende styrelseledamöterna betraktas också som 

mindre benägna att ingå i hemlig överenskommelse med företagsledningen för komma 

åt privata fördelar (Fama & Jensen, 1983). De oberoende styrelseledamöterna kan 

därmed tydligt kopplas till agentteorin och styrelsens övervakande roll. Då det finns 

forskning som stödjer att oberoende ledamöter förbättrar övervakningsförmågan 

(Stevenson & Radin, 2009; Fama & Jensen, 1983), borde det intressera företagets ägare  

att se till att styrelsen utgörs av oberoende styrelseledamöter. 

 

De styrelseledamöter som är beroende mot bolaget eller bolagsledningen kan ha mindre 

drivkraft att övervaka ledningen (Hillman & Dalziel, 2003). En person som ingår i 

styrelsen och som är beroende gentemot bolaget och bolagsledningen skulle exempelvis 

kunna vara företagets VD. Eftersom en viktig del av styrelsens uppgifter består i att 

övervaka ledningen blir det problematiskt att låta VD ingå i styrelsen, då detta innebär 

att VD övervakar sitt eget arbete, vilket leder till att styrelsens övervakande funktion 

blir ineffektiv. Tsui et al. (2001) har exempelvis visat att styrelsen blir mer beroende av 

VD:n i de fall då VD:n sitter med i styrelsen, vilket leder till att styrelsen blir mindre 

effektiv i sin övervakningsroll.  
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Enligt svensk kod för bolagsstyrning finns det olika typer av oberoende ledamöter där 

en skiljelinje existerar mellan oberoende av bolagets större aktieägare och oberoende av 

bolaget eller bolagsledningen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008). Den 

amerikanska litteraturen, som vi utgår ifrån, använder sig av amerikanska regler vilket 

innebär att dessa forskare endast tar hänsyn till beroendet mot bolaget och 

bolagsledningen. Därför gör vi det också.   

 

Eftersom vi utgår från amerikansk litteratur finns det empiriska indikationer för att 

beroende ledamöter gentemot ledningen är sämre övervakare, men när det gäller 

beroende ledamöter mot ägarna är det svårare att uttala sig om övervakningen blir bättre 

eller sämre. Vi hittar inte några empiriska indikationer på att beroende eller oberoende 

styrelseledamöter gentemot ägarna skulle resultera i bättre eller sämre övervakning. 

Styrelser med större andel oberoende ledamöter gentemot bolaget och bolagsledningen 

bör däremot vara aktivare vad gäller övervakningsaktiviteterna, då bland annat 

beroendet gentemot VD avtar. Vi förespråkar därför att oberoende mot bolaget och 

bolagsledningen leder till bättre övervakning. Detta motiverar till följande hypotes:  

 

Hypotes 1a: Det finns ett positivt samband mellan oberoende ledamöter och styrelsens 

aktiviteter kopplade till övervakningsrollen. 

 

Även om oberoende ledamöter tydligt kan kopplas till övervakning går det också att se 

en viss koppling till resursberoendeteorin. Det har nämligen visat sig att företag med 

större andel av oberoende styrelseledamöter hade större sannolikhet att återuppstå från 

konkurs (Daily, 1996). Utifrån resursberoendeteorin kan detta tolkas som att oberoende 

styrelseledamöter har tillgång till en större mängd resurser jämfört med beroende 

ledamöter.  

 

Det är troligt att förekomsten av oberoende ledamöter kommer att förbättra nivån vad 

gäller kognitiva konflikter (Forbes & Milliken, 1999). Detta kan ske eftersom 

oberoende ledamöter delar betydligt mindre erfarenheter med ledningen och kan tänka 

mer fritt med hänsyn till företags målsättning och räckvidden av alternativ som finns 

möjliga (Forbes & Milliken, 1999). Det finns ett positivt samband mellan kognitiva 

konflikter och kunskapsutövande (van Ees et al., 2008). En styrelsemedlem eller VD 
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utan kunskap har svårigheter att påverka beslutsprocessen (Zald, 1969) och därmed 

borde kognitiva konflikter leda till aktivare styrelse.  

 

Forbes & Milliken (1999) tar upp forskning som hävdar att normer ofta kan utöva en 

stark påverkan på medlemmars beteende (Feldman, 1984; Steiner, 1972). Detta gäller 

särskilt i grupper som är beroende av varandra, vilket styrelser är (Wageman, 1995). 

Starka ansträngningsnormer förväntas därmed förbättra ansträngningen av individuella 

gruppmedlemmar (Steiner, 1972; Wageman, 1995). Forbes och Milliken (1999) menar 

att oberoende ledamöter kan förbättra ansträngningsnormerna i en styrelse då de visar 

en tendens att uppfatta en styrelses uppgifter som en uppgift separat och kompletterande 

till företagsledningen. Detta skiljer sig mot beroende ledamöter som kan se deras 

styrningsansvar som en förläning av deras styrelseskyldigheter (Mace, 1986). En 

styrelse som anstränger sig mer borde därmed resultera i en styrelse som utför sina 

övervaknings- och rådgivningsroller på ett bättre sätt. Forskning har även visat att 

oberoende ledamöter kan göra styrelser aktivare (Cowling, 2003; Johannisson & Huse, 

2000). Styrelser med oberoende ledamöter torde därmed resultera i högre 

styrelseaktivitet när det gäller både övervakningsrollen och rådgivningsrollen.  Detta 

motiverar även testande mot rådgivningsrollen, vilket ger oss följande hypotes: 

 

Hypotes 1b: Det finns ett positivt samband mellan oberoende ledamöter och styrelsens 

aktiviteter kopplade till rådgivningsrollen. 

 

3.5.2 VD-bakgrund 
En styrelseledamot med en bakgrund som VD torde inneha expertis och kunskap för att 

kunna vara inflytelserik i en styrelse (Stevenson & Radin, 2009). Fahlenbrachet et al. 

(2010) menar att en VD som kommer från ett annat företag har en ovanlig mängd 

auktoritet och erfarenhet. Det finns forskare som argumenterar för att styrelseledamöter 

med tidigare VD-bakgrund i andra företag leder till att dessa ledamöter har kännedom 

om det typiska arbetsuppgifterna som en VD möts av och därför är dessa ledamöter 

effektivare på att välja VD i företaget (Tian et al., 2011). Då humankapitalet kan sägas 

innefatta en individs kunskap, rykte, skicklighet, expertis och erfarenheter (Schuller et 

al., 2000; Becker, 1964; Coleman 1988), tillför en styrelsemedlem med VD-bakgrund 

humant kapital till styrelsen.   
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Om kunskapen och expertisen inverkar på hur inflytelserik ledamoten är, borde en 

styrelses aktiveter påverkas av om det finns ledamöter med VD-bakgrund. Vikten av 

kunskap togs upp redan av Zald (1969), som menar att en styrelsemedlem eller VD utan 

kunskap har svårigheter att påverka beslutsprocessen. Detta kan tolkas som att ökad 

vetskap leder till högre aktivitet i styrelsen, då styrelsemedlemmar som inte besitter 

kunskap torde bli passiva eftersom de inser och/eller märker att de har svårigheter att 

påverka beslutsprocessen. Av den anledningen går det att argumentera för att 

styrelseledamöter med VD-bakgrund leder till högre styrelseaktivitet.  

 

En VD som kommer från ett annat företag och intar rollen som styrelseledamot i en 

styrelse blir värdefull, då denna VD kan övervaka på ett sätt som den typiska oberoende 

styrelseledamoten inte skulle ha förmåga att göra (Fahlenbrach et al., 2010).  Eftersom 

de själva har varit eller är VD torde de ha en bättre uppfattning om övervakningens 

betydelse. Utifrån ett agentteoretiskt perspektiv går det därmed att anta att en VD som 

kommer från ett annat företag och intar rollen som ledamot leder till utökad 

övervakning. Fahlenbrach et al. (2010) hävdar att denna typ av VD kan ses som en unik 

oberoende styrelseledamot, då en VD som kommer från ett annat företag har möjlighet 

att uppträda mot företagets VD som en jämlike och därmed kan bemöta företagets VD 

på ett sätt som en typiskt oberoende styrelseledamot inte skulle kunna göra. Det är 

därmed möjligt att ledamöter med VD-bakgrund är bättre på att utföra 

övervakningsaktiviteterna. Exempelvis, i och med att de ses som en jämlike, skulle en 

ledamot med VD-bakgrund i annat företag kunna utmana företagets VD i större 

utsträckning än andra ledamöter, vilket exempelvis borde leda till att styrelseaktiviteten: 

Utvärdering av VD, ökar. En tidigare eller nuvarande VD kan ha kunskap om hur en 

VD agerar för att undvika övervakning och gynna sig själv. Av den anledningen skulle 

en styrelsemedlem med VD-bakgrund kunna utföra övervakningsrollen oftare och på ett 

bättre sätt. Detta motiverar följande hypotes:  

 

Hypotes 2a: Det finns ett positiv samband mellan ledamöter med VD-bakgrund och 

styrelses aktiviteter kopplade till övervakningsrollen. 

 

En ledamot med tidigare eller nuvarande VD-bakgrund från ett annat företag intar en 

speciell position i en styrelse och kan därmed bli inflytelserik. De har en förmåga att ge 

råd till företagsledningen på ett sätt som skiljer sig jämfört med andra ledamöter 
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(Fahlenbrach et al., 2010). Deras erfarenheter som VD tyder på att de intar ett 

strategiskt fokus, vilket kombinerat med dess förmåga att ge råd till ledningen torde 

göra dessa ledamöter mer aktiva vad gäller rådgivningsrollen.  

 

I enighet med upper echelonsteorin kommer en persons karaktärsdrag vara av betydelse 

för vilka strategiska val som tas. VD:s viktiga funktion i företag gör att styrelsen noga 

bör överväga tillsättningen av VD. De är möjligt att de söker personer med ett visst 

karaktärsdrag då rollen som VD, där beslut fattas frekvent och ofta med begränsad 

informationstillgång, endast torde passa en viss personlighetstyp. Det är dessutom 

troligt att rollen som aktiv beslutsfattare påverkar individens karaktärsdrag. Av den 

anledningen går det att argumentera för att en ledamot med tidigare eller nuvarande 

VD-bakgrund besitter ett visst karaktärsdrag. Eftersom upper echelons ser strategiska 

val som reflektioner av en beslutsfattares karaktärsdrag bör en person med tidigare eller 

nuvarande VD-erfarenheter vara aktiv i beslutsfattande, då detta tillhör/tillhörde 

personens dagliga uppgifter, vilket gör att styrelseaktiviteter relaterat till strategiska val 

kommer att öka när denna person finns i styrelsen. Detta ger skäl att pröva följande 

hypotes: 

 

Hypotes 2b: Det finns ett positiv samband mellan ledamöter med VD-bakgrund och 

styrelses aktiviteter kopplade till rådgivningsrollen. 

 

3.5.3 Ämbetstid 
Det finns forskare som menar att ämbetstid och kompensation båda är indikatorer för 

humant kapital (Hambrick & D’Aveni, 1992). Det är troligt att styrelsemedlemmars 

som under en lång tid suttit i samma styrelse leder till att en företagsspecifik kunskap 

utvecklas samt skicklighet (Forbes & Milliken, 1999). Detta bekräftas även av Bilimoria 

och Piderit (1994), som menar att meriten av att ha suttit i en styrelse länge reflekterar 

en styrelseledamots erfarenhet och företagsspecifika kunskap. Eftersom mycket tyder på 

att expertis och företagsspecifik kunskap ökar desto längre en styrelseledamot sitter i en 

styrelse kan en styrelseledamots ämbetstid tydligt kopplas till det humana kapitalet. 

Med andra ord, desto längre en styrelseledamot sitter i en styrelse, desto mer 

företagsspecifikt humant kapital har möjlighet att utvecklas. 
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Det går dock att se på en styrelseledamots ämbetstid på olika sätt. En styrelse med för 

liten omsättning av ledamöterna är möjligtvis ett symptom av en inrotad ledning 

(Hermalin & Weisbach, 1991). Omvänt kan däremot en styrelseledamots långa 

ämbetstid signalera att företagets ledamöter investerar i företagsspecifik humant kapital 

för att göra så att de blir mer kunniga ledamöter (Hermalin & Weisbach, 1991). 

Styrelseledamöter med lång ämbetstid föreslås leda till att samhörigheten ökar och att 

det även är sannolikt att de kognitiva konflikterna minskar då samhörigheten gör att de 

utvecklat en enad förståelse över hur företagets problem på lämpligaste sätt ska lösas 

(Forbes & Milliken, 1999). Detta tyder på en reducering av styrelseaktiviteter för  

styrelser med långa ämbetstider.  

 

Johnson et al. (2013) menar att ledamöter som sitter länge i en styrelse bygger upp 

organisationsspecifik expertis, men också att deras relationer till organisationens 

intressenter förändras. Det finns exempelvis forskningsresultat som visar att aktieägare 

är missnöjda med övervakningen av styrelseledamöter som suttit länge i styrelsen 

(Hillman et al., 2011). Även om det också finns forskning som finner att ledamöters tid 

i en styrelse inte har något samband med aktieägarerelationen (Mallette & Fowler, 

1992; Sundaramurthy et al., 1996). I kontrast till detta finns även forskare som menar att 

styrelseledamöter som suttit länge i en styrelse har förvärvat mer företagsspecifik 

kunskap, vilket kan förbättra övervakningsförmågan och rådgivningen till VD (Lia et 

al., 2013). De blandade forskningsresultatet utgör skäl för att, särskilt utifrån ett 

agentteoretiskt perspektiv, undersöka om styrelsens genomsnittliga ämbetstid påverkar 

styrelsens övervakningsförmåga. Tidigare teori är dock tvetydig och det finns bra 

argument för både bättre och sämre övervakning.  

 

Tuggle el al. (2010) menar att variation vad gäller styrelseledamöters ämbetstid i en 

styrelse är positivt relaterat till diskussioner av entreprenöriella problem som 

uppkommer under styrelsemöten. Detta står i kontrast med annan forskning som hävdar 

att det inte finns något betydelsefullt samband mellan både styrelseledamöters 

genomsnittliga ämbetstid och skillnad i ämbetstid och företags omstruktureringsbeslut 

(Johnson, Hoskisson, & Hitt, 1993). Det finns forskare som menar att en det är möjligt 

att en styrelseledamots ämbetstid har en icke-linjär effekt (Johnson, Schnatterly & Hill 

(2013). En styrelse med mycket låg genomsnittlig ämbetstid borde hämta information 

från ett mindre informationsunderlag, vilket tyder på ett mindre intresse och 
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självförtroende när det gäller att rekommendera strategisk förändring som i sin tur 

antyder till en lägre benägenhet för strategisk förändring (Golden & Zajac, 2001). På 

motsvarande sätt kan styrelser med mycket hög genomsnittlig ämbetstid sannolikt vara 

mer övertygad av strategisk status quo (Golden & Zajac, 2001). Forskningsresultat från 

Golden och Zajac (2001) påvisar just detta, att det råder ett omvänt U-förhållande 

mellan en styrelseledamot ämbetstid och strategisk förändring. 

 

Att undersöka hur styrelseledamöters ämbetstid påverkar aktiviteter i en styrelse blir 

intressant då det finns blandade forskningsresultat angående hur ämbetstiden inverkar 

på styrelsen. Eftersom det är möjligt att ledamöter som suttit länge i en styrelse tappar 

ambitionen, då ledamoten, på grund av sin långa ämbetstid känner sig trygg i sin 

arbetsroll, skulle detta kunna leda till att ledamoten endast gör det som minimalt krävs. 

Detta skulle kunna leda till ett mindre engagemang vad gäller företagets strategiska 

förändring. Därmed skulle ledamöter med kort och lång ämbetstid leda till att aktiviteter 

kopplade till rådgivningsrollen, exempelvis: ”Diskussion om företagets övergripande 

inriktning”, utförs i mindre utsträckning. Vi tycker därför att ett omvänt U-förhållande 

låter rimligt, vilket leder till följande hypotes: 

 

Hypotes 3a: Det råder ett omvänt U-förhållande mellan ledamöters ämbetstid och en 

styrelses aktiviteter kopplade till rådgivningsrollen. 

 

Med tanke på att företagsspecifik kunskap inte hunnit utvecklas för ledare med kort 

ämbetstid och då det finns risk för en inrotad ledning om ämbetstiden är för hög, torde 

det därmed råda ett omvänt U-förhållande även när det gäller aktiviteter som kan 

kopplas till övervakningsrollen. Det skulle också kunna förklara forskning som hävdar 

att aktieägarna blir missnöjda på övervakningen som utförs av ledamöter med lång 

ämbetstid, då det är möjligt att dessa ledamöter litar mer och mer på företagsledningen 

desto längre de sitter i styrelsen. Därmed formuleras följande hypotes:   

 

Hypotes 3b: Det råder ett omvänt U-förhållande mellan ledamöters ämbetstid och en 

styrelses aktiviteter kopplade till övervakningsrollen. 
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3.5.4 Utbildning 
Utbildningen är en del av det humana kapitalet eftersom det inte går att separera från 

ens kunskaper och färdigheter på samma sätt som exempelvis finansiella och fysiska 

tillgångar (Becker, 1964). Vi gör antagandet att utbildning ger ökad kunskap. Zald 

(1969) belyser att okunskap leder till svårigheter för styrelsemedlemmar att påverka 

beslutsprocessen. Detta skulle därmed kunna leda till en mer passiv styrelsemedlem. 

Kunskap kan därför bidra till en aktivare styrelsemedlem och således en aktivare 

styrelse.  

 

Utbildning bidrar till att hitta kreativa lösningar på problem genom att komma med 

insikter och använda och bemästra sin kunskap (Gradstein & Justman, 2000). Detta bör 

leda till mer diskussion och således högre aktivitet i styrelsen. Wincent et al. (2010) 

finner även stöd för att ett fler antal universitetsdiplom i en styrelse påverkar innovativa 

prestationer positivt och att innovationsrikedom i styrelse också bör leda till omfattande 

diskussion och således högre aktivitet. Genom att bemästra sin kunskap kan 

styrelseledamöter koncentrera sina åsikter på de aktiviteter som de i första hand ska 

utföra. Kunskapsutövande handlar om att applicera sina kunskaper på de uppgifter som 

styrelse förväntas göra (Forbes & Milliken, 1999) och eftersom utbildning resulterar i 

insikter och bemästring av kunskap (Gradstein & Justman, 2000), bör uppgiften således 

utföras i större utsträckning.  

 

Styrelsemedlemmars utbildning sägs påverka deras kognitiva beteende och 

beslutsfattande (Johnson et al., 2013). Åsiktsskillnader kan förbättra styrelsens 

rolluppfyllelse på grund av sina kritiska och utredande egenskaper och det finns ett 

positivt samband mellan kognitiva konflikter och kunskapsutövande och mellan 

kunskapsutövande och övervakning (van Ees et al., 2008).  Utbildning förväntas på så 

sätt leda till ökad övervakning. Detta överensstämmer med forskare som menar att de 

kritiska och utredande egenskaperna kopplade till utbildning kan bidra till en bättre 

uppfyllnad av kontroll (Forbes & Milliken, 1999). Även om utbildning kan relateras till 

övervakningsrollen argumenterar vi för att högre kunskaper i ett ämne leder till en 

överlag aktivare individ vad gäller beslutsfattande och delande av åsikter, då föregående 

stycke antyder att aktiviteten ökar generellt.   
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Högre kunskap betecknas också som en källa för makt genom expertkunskaper och 

prestige (Daily & Johnson, 1997; Finkelstein, 1992). Det kan därför tänkas att styrelser 

med högre utbildningsgrad har högre ansträngningsnormer eftersom expertkunskaperna 

och prestigen tar arbetet i styrelserummet till en högre nivå. Oengagerade ledamöter kan 

känna sig pressade att komma upp till samma nivå (Forbes & Milliken, 1999), vilket 

resulterar i högre ansträngningsnormer. Detta kan inverka positivt på både 

övervaknings- och rådgivningsrollen (van Ees et al., 2008; Minichilli et al., 2012). 

 

Wiersma och Bantel (1992) demonstrerar att heterogena team blir mer kreativa än 

homogena team och heterogenitet hos högsta ledningen betraktas som en positiv kraft 

för en organisations effektivitet (Finkelstein & Hambrick, 1996). Logiken bakom 

argumentet är att organisationer behöver diversifierade egenskaper för att formulera och 

implementera strategiska beslut (Olson et al, 2006). Heterogena team förväntas inbringa 

större varians i kreativitet, innovation och idéer (Jackson et al., 1995). Detta talar för att 

diversifiering i utbildning är positivt även för styrelsens rådgivningsroll. Vidare 

konstaterade Golden och Zajac (2001) att styrelser med en bredare samling av 

erfarenheter är mer benägna att överväga en bredare skara av strategiska alternativ. 

 

Anledningen till att diversifiering skulle leda till bättre rolluppfyllelse och mer aktivitet 

är att åsiktsskillnader möjliggör samlandet av information för att komma med 

gemensamma idéer (Van der Vegt & Janssen, 2003; Wincent et al. 2010). Precis som 

utbildning så är en persons profession någonting som är en human tillgång och 

någonting som kan antas ge ökad kunskap. Van der Vegt och Janssen (2003) menar att 

diversifiering i bakgrund är speciellt viktigt för att generera nya idéer.  

 

Vi argumenterar att både diversifiering i utbildning och en högre nivå av utbildning 

resulterar i en bättre rolluppfyllnad.  Alltså flera olika utbildnings- och 

kunskapsområden i styrelsen resulterar i bättre uppfyllnad av styrelsens roller i form av 

aktiviteter eftersom det leder till olika insikter och därmed åsiktsskillnader och 

kognitiva konflikter. Högre kunskap leder till ledamöter som har lättare att påverka 

beslutsprocessen eftersom de känner sig kunniga. Trots att det finns argument för att 

utbildning skulle påverka de olika rollerna specifikt anser vi att hypotesdiskussionen 

starkast framhäver att utbildning leder till en överlag aktivare styrelse. Vi tror således 
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att utbildningsnivå och diversifiering i utbildning påverkar den totala styrelseaktiviteten 

i större omfattning än de rollspecifika aktiviteterna.  

 

Utifrån diskussionen kan det utläsas att ett mer omfattande och diversifierat 

humankapital, i form av utbildning, resulterar i styrelseledamöter med större benägenhet 

att vara aktiva i styrelserummet. Detta ger oss följande hypoteser: 

 

Hypotes 4a: Det finns ett positivt samband mellan ledamöter med högre utbildning och 

styrelsens aktiviteter kopplade till övervakningsrollen. 

 

Hypotes 4b: Det finns ett positivt samband mellan ledamöter med högre utbildning och 

styrelsens aktiviteter kopplade till rådgivningsrollen. 

 

Hypotes 4c: Det finns ett positivt samband mellan ledamöters diversifiering i utbildning 

och styrelsens aktiviteter kopplade till övervakningsrollen. 

 

Hypotes 4d: Det finns ett positivt samband mellan ledamöters diversifiering i utbildning 

och styrelsens aktiviteter kopplade till rådgivningsrollen. 

 

3.5.5 Interlocking 
Interlocking directors är styrelseledamöter som är aktiva även i andra företags styrelser 

(Tian et al., 2011). Tidigare forskning har visat att interlocking directors kan härledas 

till socialt kapital (Tian et al., 2011). Anledningen till detta är att interlocking directors 

kan fungera som en kanal av information (Dalziel et al., 2011). Genom den sociala 

interaktionen som uppstår i och med det aktiva deltagandet i mer än en styrelse, är det 

inte förvånande att kontaktnätet ökar och därmed också förmågan att samla på sig 

användbar information som den ursprungliga styrelsen kan dra nytta av. Externa 

förbindelser utvecklade via flerfaldiga styrelsemöten kan representera värdefullt kapital 

eftersom de hjälper företaget att få tillgång till kritiska resurser och initiera nya 

affärskontakter (Burt, 1992; Pfeffer, 1972). Detta bekräftas även av andra forskare som 

menar att det sociala kapitalet kan hjälpa dessa ledamöter att skaffa kritiska resurser för 

företaget, legitimitet och initiera nya affärsrelationer som är väsentliga för företagets 

tillväxt (Certo et al., 2001; Hillman & Dalziel, 2003; Pfeffer & Salancik, 1978). Utifrån 
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det resursberoende perspektivet skulle därmed interlocking directors kunna betraktas 

som resursgivande ledamöter, då de genom sin funktion kan anses tillföra den 

ursprungliga styrelsen med exempelvis viktig information.  

 

Denna direkta kanal av information från andra styrelser kan möjliggöra att interlocking 

directors tillförser den ursprungliga styrelsen med insikter, expertis och kan leda till att 

potentiella alternativ till företagsstrategier identifieras (Carpenter & Westphal, 2001). 

Att ha en styrelse med interlocking directors kan också leda till att dessa ledamöter blir 

exponerade av olika styrningstekniker och innovation (Ruigrok et al., 2006) och 

utbildas genom skiftande problem och möjliga lösningar (Kor & Sundaramurthy, 2009). 

Detta stöds av Beckman och Haunschild (2002) som menar att företag vid en specifik 

tidpunkt möts av olika typer av problem relaterat till styrning och strategi och att 

medlemskap i flertalet styrelser kan lära en styrelseledamot att hantera en mångfaldig 

uppsättning av problem och utveckla möjliga lösningar som ledning och styrelse ställs 

inför. Det har också visat sig att företag, genom användning av interlocking directors i 

sin styrelse, kan göra så att industriella erfarenheter i företaget ökar (Haynes & Hillman, 

2010).  Det visar sig också att styrelseledamöters ökade band med andra styrelser gör 

det enklare för den ursprungliga styrelsen att anställa kvalificerad ledningspersonal och 

talangfulla arbetare (Tian et al. 2011). Carpenter och Westphal (2001) betonar att 

styrelsemedlemmars kontakter med andra styrelser förser dem med direkt strategisk 

erfarenhet och indirekt tillgång till strategisk information genom kontakter med andra 

styrelsemedlemmar. Mängden interlocking directors kan därmed anses förbättra 

styrelsens strategiska roll.  

 

Trots att omfattande forskning visar på en att en mängd positiva effekter kan uppstå om 

en styrelse använder sig av interlocking directors, råder delade meningar om dessa 

positiva effekter. Om styrelseledamöter är utsatta för tidspress kan det leda till att dessa 

inte går på styrelsemöten regelbundet eller att de misslyckas med de förberedelser som 

krävs inför mötet (Finkelstein & Mooney, 2003). När styrelseledamöter inte kan 

fördjupa sig i ett företags aktiviteter på ett tillräckligt sätt kommer deras bidrag till 

styrelsen få en negativ påverkan (Baysinger & Hoskisson, 1990; Conger et al., 2001). 

Vissa forskare har kommit fram till att en styrelseledamot som sitter i många styrelser 

kan leda till att ledamoten bli för upptagen, vilket leder till en försämring vad gäller 

övervakningsförmågan i den ursprungliga styrelsen (Ferris et al., 2003; Jackling & Johl, 
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2009). På liknande sätt finns forskning som visar att sysselsatta eller upptagna 

styrelseledamöter är förknippade med mindre övervakning, men också överdriven VD-

kompensation (Hoitash, 2011). Eftersom styrelseledamöter som sitter i flera styrelser 

förväntas vara mer upptagna än ledamöter som enbart är aktiva i en styrelse, förväntas 

styrelser med interlocking directors generera sämre övervakning. Sett från ett 

agentteoretiskt perspektiv är detta problematiskt, då företagsledningen förväntas agera i 

egenintresse. Detta kan innebära att ledningen ges tillfälle att utnyttja privata förmåner  

som är till nackdel för företagets ägare. 

 

Mycket talar för att resurstillhandahållandet ökar vid ett större antal interlocking 

directors och att interlocking directors leder till att styrelsens strategiska roll förbättras. 

Samtidigt tyder forskning på att övervakningen minskar om ledamoten har för många 

uppdrag i andra företags styrelser eller om ledamöter är upptagna/sysselsatta, vilket de 

torde vara om det intar rollen som interlocking directors. Med hänsyn till detta 

formuleras följande hypoteser: 

 

Hypotes 5a: Det finns ett positivt samband mellan ledamöter med flera styrelseuppdrag 

och styrelsens aktiviteter kopplade till rådgivningsrollen. 

 

Hypotes 5b: Det finns ett negativt samband mellan ledamöter med flera styrelseuppdrag 

och en styrelses aktiviteter kopplade till övervakningsrollen.  

 

3.5.6 Sociala medium 
Forskare belyser att en styrelsemedlems sociala nätverk har stor vikt för dennes bidrag 

och position i styrelsen (Carpenter & Westphal, 2001; Zajac & Westphal, 1996). Som 

bekant kan sociala nätverk och relationer skapas på nya sätt idag genom användandet av 

Internet. Relationer online kan stödjas av teknologier, indelningslistor, fotokataloger 

och sökmöjligheter (Resnick, 2001). Det är därmed inte särskilt förvånande att det finns 

studier som visat att många människor skapar nya band online (Tufekci, 2010). Internet 

har blivit kopplat till både en ökning och minskning av socialt kapital. Exempelvis 

argumenterar Nie (2001) att Internet minskar tiden som spenderas genom traditionell 

mellanmänsklig interaktion och kommunikation, vilket skulle kunna minska en individs 

sociala kapital. Det vill säga minska nätverk som uppkommer på traditionellt sätt innan 
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Internet fanns. På motsvarande sätt finns det forskare som påstår att interaktioner som 

förs online kan fylla ut eller ersätta vanliga personliga interaktioner (Wellman et al., 

2001), vilket inte skulle innebära att det sociala kapitalet minskar, utan att det snarare 

sker en ökning. Det finns exempelvis forskare som menar individer, genom sociala 

nätverk, försöker upprätthålla och utöka deras sociala nätverk (Joinson, 2008; Ellison et 

al., 2007). Sociala nätverk kan bestå av miljontals människor jorden runt som har 

inbördes relationer, exempelvis Friendster eller LinkedIn (Kazienko & Musiał, 2006). 

 

Granovetter (1982) menar att så kallat ”svaga band” är lösa förbindelser mellan 

individer som kan ge användbar information eller nya perspektiv mellan de inblandade 

individerna, men typiskt sätt inte känslomässigt stöd. Nätverk med svaga band skapar 

en brygga för socialt kapital, eftersom dessa nätverk ansluter människor från olika 

livssituationer (Valenzuela et al., 2009). Dessa nätverk breddar informationsutbytet och 

möjligheterna for användarna i nätverket (Valenzuela et al., 2009). I sociala nätverk kan 

en persons svaga band utökas eftersom teknologin är anpassad för att upprätthålla dessa 

band på ett billigt och enkelt sätt (Valenzuela et al., 2009). Det är därmed troligt att 

användningen av sociala nätverk kan utöka en persons sociala kapital.   

 

Linkedin är ett affärsnätverk där människor med olika yrken kan hålla kontakt. Skeels 

och Grudin (2009), som bland annat intervjuat LinkedIn-användare, menar att en 

användare tog LinkedIn i anspråk för att bygga socialt kapital genom att reflektera över 

bekantskaper som denna kan koppla ihop med varandra. Skeels och Grudin (2009) 

menar också att äldre anställda bland annat använder LinkedIn för att lära sig mer om 

människor som de träffat eller kommer träffa. På så sätt skulle exempelvis LinkedIn 

kunna användas för av styrelseledamöter för att utöka och/eller stödja sina sociala 

nätverk. 

 

Styrelsemedlemmar som använder sociala nätverk kan således utöka det sociala 

kapitalet och kan därmed, utifrån ett resursberoendeperspektiv, anses bättre på att 

tillföra resurser till styrelsen. Detta leder fram till följande hypotes: 

 

Hypotes 6: Ledamöter som är aktiva i sociala medium är positivt relaterat till styrelsens 

aktiviteter kopplade till rådgivningsrollen. 

43 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Hypoteserna kan på detta sätt kopplas till humant- respektive socialt kapital.   

 

 

 

 

 

   

44 



4. Empirisk metod  
 

I detta avsnitt beskriver vi tillvägagångssättet vi har använt för att utföra vår 

studie. Vi börjar med att förklara och motivera valet av forskningsmetod och 

forskningsdesign. Därefter kommer vi att redogöra för de variabler som används 

i studien, beskriva dessa och förklara hur operationaliseringen kommer att 

utföras. 
 

4.1 Forskningsmetod 
Eftersom vi vill förklara styrelsens agerande och kunna generalisera resultatet är det 

naturligt att använda sig av kvantitativ undersökningsmetod eftersom fler observationer 

ger mer rum för generaliserbarhet.  Ett kvantitativt förhållningssätt ger oss större 

möjlighet att undersöka fler styrelser och ger oss större tyngd i vårt resultat. Målet med 

undersökningen är att generera teori som kan integreras med de redan existerande 

teorierna som använts. Med tanke på att kvantitativa metoder oftast används vid 

deduktiv forskning och testande av teorier anser vi det vara lämpligast även för vår 

studie. Vårt datamaterial kommer att bestå av lätt kvantifierbara uppgifter från 

exempelvis årsredovisningar vilket ger oss ytterligare en anledning till att använda en 

kvantitativ metod. Att använda numerisk information kan ofta vara fördelaktigt i 

jämförelse med ord, då ord kan vara svåra att tolka på ett tillförlitligt och rättvist sätt. 

En annan fördel med det kvantitativa tillvägagångssättet är att det är lättare att hitta 

mindre skillnader i hur individer och populationer skiljer sig åt (Bryman & Bell, 2005). 

Detta hjälper oss att avgöra om små skillnader påverkar styrelsens aktiviteter.  

 

Det kvantitativa förhållningssättet ger en objektiv datainsamling där 

undersökningsobjektet inte utsätts för utomstående påverkan och subjektiva 

bedömningar. Vid kvalitativa undersökningsmetoder som exempelvis intervjuer kan 

undersökningsobjektet påverkas av intervjuaren (Bryman & Bell, 2005). Information 

som samlas in vid en intervju, det vill säga på ett kvalitativt sätt, måste sedan tolkas och 

här finns alltid en risk för att informationen tolkas på felaktigt sätt. Med andra ord 

skulle trovärdigheten för undersökningen kunna minska om stora mängder material 
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tolkats subjektivt. Ett annat problem med kvalitativa undersökningsmetoder är om flera 

personer i samma undersökning ska tolka den insamlade informationen subjektivt. 

Exempelvis kan problem uppstå när samma information tolkas på olika sätt, vilket kan 

leda till försämrad interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 2005). Detta är också ett 

argument för oss att hålla oss till kvantitativ metod.  

 

Styrelsens humana och sociala kapital ses i styrelsekapitalforskningen som någonting 

som bör beräknas på gruppnivå (Hillman & Dalziel, 2003), ett påstående som även 

förstärks av styrelsers inre processer (Forbes & Milliken, 1999) i vilka styrelser ses som 

beslutsfattandegrupper och inte individer. Av denna anledning behövs insamling av 

material från hela styrelser för att beräkna exempelvis summan av deras totala 

utbildningsbakgrund. Ett kvantitativt förhållningssätt underlättar här, då det för oss är 

praktiskt taget omöjligt att få tillgång till alla individer i en styrelse för att kunna utföra 

exempelvis intervjuer.  

 

4.2 Forskningsdesign 
Våra hypoteser bygger på kvantitativ data och för att testa dessa är det nödvändigt att en 

stor mängd data samlas in. Genom en longitudinell studie går det att få ett stort urval, då 

denna studie observerar ett urval vid minst två tillfällen (Bryman & Bell, 2005).  

Att genomföra longitudinell studie är fördelaktigt för att på bättre sätt dra slutsatser över 

tid. På detta sätt fås en klarare bild av förhållandet mellan flera variabler över tid vilket 

gör det lättare att dra slutsatser över tid. Därmed har vi utfört en longitudinell studie för 

åren 2004 och 2009.  

 

Det går även att se fördelar med att använda sig av en tvärsnittsstudie. Exempelvis går 

det att med tvärsnittsstudier samla in data relaterade till fler än en variabel samtidigt, 

vilket sparar tid (Bryman & Bell, 2005). Det är även en bra design för att utföra 

regressionsanalyser, det vill säga analyser som gör det möjligt att se samband mellan 

variabler. En annan fördel med tvärsnittsstudie är att det blir möjligt att generalisera 

resultaten från de statistiska undersökningarna till en given population. För att ge god 

överförbarhet behöver många fall undersökas och det blir möjligt genom en 

tvärsnittsdesign. Problemet med tvärsnittdesign är att undersökningsobjektet bara mäts 
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en gång, vilket gör att det inte går att jämföra förändringar som kan ske över tid. Av den 

anledningen väljer vi istället longitudinell design.  

Det finns även andra sätt att genomföra undersökningar. Exempelvis tar Bryman och 

Bell (2005) upp fallstudier. Anledningen till att vi inte valt fallstudie är att denna design 

endast undersöker ett eller få fall och vi kan därmed inte generalisera resultaten till en 

population (Bryman & Bell, 2005).  

 

Den kvantitativa datainsamlingen kan göras på ett flertal sätt, till exempel genom 

strukturerade intervjuer och observationer, enkäter, innehållsanalyser och 

sekundäranalys av data (Bryman & Bell, 2005).  Med tanke på att vi behöver samla in 

data från alla individer i styrelser kan vi utesluta enkäter då vi inte kan garantera att alla 

individer svarar på dessa. Dessutom finns det risk för att svarsfrekvensen inte blir 

tillräcklig för att generalisera data över en grupp på ett tillförlitligt sätt. I vissa fall 

skickas enkäterna ut igen för att förbättra svarsfrekvensen, vilket är både dyrt, 

tidskrävande och det är ingen garanti för att svarsfrekvensen förbättras. Samma sak 

gäller för de strukturerade intervjuerna och observationerna. Det blir problematiskt att 

göra strukturerade intervjuer då det är tidskrävande och även osannolikt att vi får 

tillgång till att göra intervjuer med alla individer i en grupp. På liknande sätt skulle de 

strukturerade observationerna vara tidskrävande och i princip omöjliga att utföra, då 

tillgång till de utrymmen där observationerna i så fall ska utföras är svåråtkomliga. I vår 

situation kan det tänkas användbart att använda sig av innehållsanalyser. Vi kommer 

dock att undvika detta eftersom det vid innehållsanalyser är praktiskt taget omöjligt att 

utforma en kodningsmanual som inte påverkas av kodarnas tolkning (Bryman & Bell, 

2005).  

 

Vår studie kommer istället att inrikta sig mot sekundäranalys av data tidigare insamlad 

genom enkäter och av data insamlad på egen hand genom dokumentundersökning i 

årsredovisningar och andra tillförlitliga källor där information om våra variabler kan 

finnas.  Primärdata innebär data som forskaren själv framkallat eller dokumenterat, 

vilket skiljer sig mot sekundärdata som är hopbringat och rapporterat av någon annan 

(Jacobsen, 2002). De beroende variablerna kommer att sekundäranalyseras och består 

av tidigare insamlad data av styrelsens aktiviteter. Fördelar med sekundärdataanalys är 

bland annat minimerat tidskrav, resursbesparing och möjligheten att göra longitudinella 

studier (Bryman & Bell, 2005). Dock finns det nackdelar i form av obekantskap 
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gentemot variablerna. Därför är det viktigt att lära känna de tidigare variablerna, hur de 

har samlats in och på vilket sätt de har kodats (Bryman & Bell, 2005). När det gäller 

sekundärdataanalys kan inte kvaliteten på data tas för givet och därför gäller det att 

källsäkra att informationen samlats in på ett korrekt sätt och av oberoende forskare 

(Bryman & Bell, 2005). Vi har därför undersökt datamaterialet och kvalitetssäkrat 

denna genom att prata med insamlaren och vi har även tagit hänsyn till att 

datamaterialet använts i publicerad akademisk artikel. 

 

De oberoende variablerna som ska mäta styrelsens humana och sociala kapital kommer 

att ske ur en dokumentundersökning. Detta innebär att vi samlar in data från tillförlitliga 

källor som exempelvis årsredovisningar. Vid bristande information kommer vi att söka 

oss direkt till individer genom e-mail, telefon och via exempelvis deras LinkedIn-konto 

för att få tag på den information vi behöver. För att öka replikerbarheten har vi beskrivit 

tillvägagångssättet för operationaliseringen av de beroende variablerna (4.5), de 

oberoende (4.6) och kontrollvariablerna (4.7).  
 

4.3 Metodkritik 
Att använda sig av kvantitativa metoder kan innebära att hänsyn inte tas till den skillnad 

som finns mellan naturen och människan (Bryman & Bell, 2005). De kvantitativa 

metoderna kan således anses vara anpassade till naturvetenskapen. Vid utförandet av 

forskning som relaterar till människan skulle det därmed vara lämpligt att stärka ett visst 

forskningsresultat med hjälp av kvalitativa metoder. Svårigheten att få access till 

styrelserummet förhindrar däremot möjligheten att använda sig av kvalitativa metoder.  

 

Tillförlitligheten av den information som hämtas bör också beaktas. Det finns alltid en 

risk för att informationen i exempelvis årsredovisningar är felaktiga, både uppsåtligen 

eller omedvetet. Vi försöker därför, i de fall då det är möjligt, kontrollera den insamlade 

data genom att använda olika källor.  

 

Extern validitet är ett begrepp som behandlar frågan ifall undersökningsresultatet kan 

generaliseras utöver den kontext där undersökningen utfördes (Bryman & Bell, 2005). 

Vi har enbart använt oss av data från 131 företag som grund för vår undersökning. Om 

fler företag hade använts skulle den externa validiteten förstärkas och därmed skulle 
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generaliseringen bli mer tillförlitlig. Eftersom vi enbart har använt oss av företag från 

Sverige kan resultaten från studien inte generaliseras till andra länder. Då vi fokuserade 

på företag från Stockholmsbörsen kan däremot resultateten generaliseras till svenska 

börsnoterade företag. 

 

4.4 Urval 
Vi har efter källsäkring och granskning av tidigare insamlat datamaterial begränsat oss 

till samma urval som den data vi utför sekundäranalys på. Vi har gjort detta valet då vi 

haft i åtanke den tid det tar och den precision som krävs för att korrekt samla in data på 

styrelsens aktiviteter. Vårt urval är således definierat av tidigare insamling på den 

beroende variabeln styrelseaktiviteter eftersom vi anser att vi inte har den tid för att göra 

undersökningen med samma precision och med lika stort urval. 

 

Det tidigare insamlade materialet kommer från Karin Jonnergård, professor i 

bolagsstyrning och Anna Stafsudd, docent i företagsekonomi, båda verksamma vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Samma data ligger till grund för artikeln; “The making of 

active boards in Swedish public companies”, publicerad i Journal of Management and 

Governance, 2011. Urvalet består av de största svenska företagen och företag med de 

mest omsatta aktierna på stockholmsbörsen under 1994 till 2009 (Jonnergård & 

Stafsudd, 2011). Datamaterialet erbjöd ett urval på totalt 176 företag från 2004 och 

2009 som hade svarat fullständigt på frågan rörande aktiviteter som förekommer 

rutinmässigt i styrelsen. Uppdelat i år fanns det svar från 76 företag år 2009 och 100 

företag år 2004. Att företagen kommer från Stockholmsbörsen underlättar insamlingen 

av den data som ligger till grund för många av de oberoende variablerna. Vi använder 

oss till stor del av årsredovisningar och företag av denna storlek publicerar sina 

årsredovisningar officiellt.  

 

4.5 Beroende variabler 
Vår uppdelning syftar till att göra aktiviteterna representativa för styrelsens roller. 

Jonnergård och Stafsudd (2011) använder Tricker och Hilmer’s (1994) ramverk för 

styrelsens uppgifter vid formulerandet av sina frågor. Det är dessa frågor som också 

kommer vara våra beroende variabler. Tricker och Hilmer’s (1994) ramverk är 
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normativt och utgår ifrån vilka aktiviteter styrelsen bör göra. Ramverket utgår ifrån 

aktiviteter snarare än roller och det går därför inte att direkt översätta aktiviteterna i 

specifika roller (Jonnergård & Stafsudd, 2011). En viss aktivitet i ett styrelserum kan 

ibland hänföras till flera roller och därför måste vår teori bakom rollerna tas i beaktning 

när klassificeringen sker. Tricker och Hilmer´s (1994) ramverk delar in 

styrelseaktiviteterna i fyra kategorier; Övervakning, ansvar, strategi och policy. Med 

hänsyn taget till styrelsens roller: Övervakning och rådgivning (Minichilli et al., 2012; 

Pugliese et al., 2014), kommer ansvar, strategi och policy hamna under 

rådgivningsrollen och övervakning under övervakningsrollen. För tydligare förståelse 

och uppdelning i aktiviteter hänvisar vi till bilden nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 2. De 19 beroende variablerna som vi använder i arbetet delas in i de två rollerna:  

Övervakning och rådgivning.  

 

Enkätundersökningarna har blivit gjorda 1994, 1999, 2004 och 2009 och detta upplever 

vi som tillräckligt stora intervall för att deltagarna inte ska ha blivit påverkade av antalet 

gånger de blivit utsatta för undersökningarna. Dessutom blir denna påverkan mindre då 

det sker en viss omsättning av styrelsemedlemmar genom åren. Vi upplever 
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informationen som tillförlitlig och ser inte heller några nackdelar med att använda dessa 

data i vårt sammanhang.  

 

 

De beroende variablerna består av dikotoma variabler eller så kallade dummyvariabler, 

det vill säga svarsalternativen begränsas till två utfall. Med andra ord är detta variabler 

som endast har plats för två kategorier (Bryman & Bell, 2005). Dessa variabler måste 

kodas och detta kan ske på olika sätt, men det är naturligt att använda 0=nej och 1=ja. 

De beroende variablerna är tänkta att fånga upp de aktiviteter som sker i en styrelse. 

Exempelvis ställs frågan om det rutinmässigt sker budgetuppföljningar, utvärderingar 

av VD:s prestation, utvärdering av strategier, målsättningsdiskussioner och diskussioner 

om företagets image.  

 

Vi kodar svaren som att aktiviteten antingen görs eller inte, alltså 0 eller 1. I det fall 

flera individer har svarat använder vi det svar som majoriteten har lämnat. Maximalt 

antal svarande ledamöter per styrelse är sex och därmed representerar majoritetssvaret 

alltid minst 60 procent.  
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Det här är en bild över en del av den enkät som skickades ut och ligger till grund för 

författarnas forskningsartikel: “The making of active boards in Swedish public 

companies”, (Jonnergård & Stafsudd, 2011). Den visar alla de 19 frågor som vi använt 

som beroende variabler i vår undersökning. Notera att ordet “rutinmässigt“ tas i anspråk 

för att ge en uppfattning hur aktiv företagets styrelse är. Vi har kategoriserat frågorna 

för att underlätta vid undersökningen av rolluppfyllnad. Aktiviteterna kategoriseras i 

rollerna övervakning och rådgivning (Figur 2, sidan 49).  

 

4.6 Oberoende variabler 
Vi kommer att beskriva på vilket sätt data samlats in, varför viss data samlats in framför 

annan och även argument varför insamlad data kommer vara representativ för de 

oberoende variablerna redogörs. Att på bästa möjliga sätt samla in representativ data för  

varje hypotes är viktigt, då data gör det som ska mätas mätbart.  

 

Redogörelser för tillvägagångssättet är viktigt så att studien blir möjlig att replikera. 

Informationen som samlas in görs av mer än en person och det blir därmed också 

väsentligt att beskriva tillvägagångssättet så att insamlingen utförs på samma sätt. 

Tillvägagångssättet blir då som en mall som vi använder för att minimera och i största 

möjliga mån eliminera risken för avvikelse i datainsamlingen, vilket resulterar i en mer 

tillförlitlig empirisk datainsamling. För att ytterligare förtydliga tillvägagångssättet 

redogörs för varje variabel vilken typ av variabel det är. Vi använder oss av antingen 

kvotvariabler eller dikotoma variabler. Kvotvariabler har en nollpunkt och är 

rangordnade variabler med lika långt avstånd mätvärdena emellan (Bryman & Bell, 

2005). Dikotoma variabler kategoriseras som nominaldata och antar bara två värden, i 

vårt fall 1 eller 0 (Bryman & Bell, 2005). Vilka variabler som är dikotoma- respektive  

kvotvariabler tillsammans med ytterligare information redogörs för i 

variabelsammanfattningen på sidorna 66-68.  

 

Vi väljer att varken inkludera suppleanter eller arbetstagarrepresentanter vid 

operationaliseringen av våra hypoteser. Enligt Bolagsverket kan ett företags anställda få 

rätt till två styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter om företaget i genomsnitt har 

haft 25 arbetstagare i Sverige under det senaste räkenskapsåret (Bolagsverket, 2014). De 

har rätt till tre styrelseledamöter och tre styrelsesuppleanter om företaget är aktivt i olika 
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branscher och har sysselsatt i genomsnitt minst 1000 arbetstagare i Sverige under det 

senaste räkenskapsåret (Bolagsverket, 2014). De företag vi undersöker är börsnoterade 

och därmed kommer det finnas möjlighet för de anställda att få rätten att tillsätta dessa 

ledamöter.  

 

Eftersom arbetstagarrepresentanterna väljs av de anställda i en ekonomisk förening eller 

aktiebolag (Bolagsverket, 2014) anser vi att de inte har samma inverkan i en styrelse 

jämfört med de ledamöter som väljs ut på bolagsstämman. Arbetstagarrepresentantens 

påverkan i styrelsen kan bli blir inskränkt om det uppstår en ”vi mot dem”-mentalitet 

gentemot övriga ledamöter (Hammer et al., 1991). Det är också sannolikt att dessa 

ledamöter främst väljer att intressera sig för och diskutera frågor som rör företagets 

anställda, vilket gör att deras roll i styrelsen avtar. Av den anledningen har vi valt att 

exkludera dessa ur undersökningen. När det gäller styrelsesuppleanter gäller samma 

regler för dessa som för ordinarie styrelseledamot, men suppleanten har dock 

ekonomiskt ansvar endast för de beslut som uppstår när denna tjänstgjort i styrelsen 

(SFS 2005:551, Aktiebolagslagen, 8:3). Med andra ord fyller suppleanterna inte någon 

större roll så länge som de ordinarie ledamöterna kan utföra sina uppgifter. Det är svårt 

att få fram information från årsredovisningarna angående vilka suppleanter som varit 

sysselsatta i styrelsen och på sätt vilka suppleanter som haft förmågan att påverka 

styrelsearbetet. Därmed har vi valt att också utelämna styrelsesuppleanter ur 

undersökningen. 

 

4.6.1 Oberoende  
Oberoende styreledamöter kan definieras på många olika sätt. Det går att exempelvis 

använda Stevenson & Radin (2009) definition som innebär att oberoende 

styrelseledamöter är ledamöter som inte har blivit tillsatta av VD, inte har varit tidigare 

eller nuvarande företagsledare i företaget och en person som inte har några nuvarande 

eller tidigare ekonomiska förbindelser med företaget. Då det är svenska börsnoterade 

företag vi använder i undersökningen bör vi dock använda svensk bolagskod eftersom 

det är denna kod som är gällande för svenska bolag. Målgruppen för koden är nämligen 

svenska aktiebolag som befinner sig på en reglerad marknad, antingen Nasdaq OMX 

Stockholm eller NGM Equity (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008). 
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Vi använder således kodens definition för att bestämma oberoendet och använder 2008 

års definitioner för både år 2004 och 2009. Svensk kod för bolagsstyrning går 2008 efter 

Nasdaq OMX oberoendedefinitioner och det är dessa regler vi använder för att bedöma 

ledamöternas oberoende. Dessa regler finns att i Anvisning Nr 1-2009 på Kodens 

hemsida (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009). 
 

Vi har år 2009 utgått från företagets bolagsstyrningsrapport för att få reda på om 

företagets ledamöter är oberoende eller ej, då det var OMX regler som gällde vid denna 

tidpunkt. I rapporten delas ledamöterna upp i de som är oberoende i förhållande till de 

större aktieägarna och de som är oberoende i förhållande till bolaget och 

företagsledningen. Informationen går ofta att få tag på i bolagsstyrningsrapporten, men i 

de fall detta inte är möjligt används företagets årsredovisning. I de fall där det inte står 

preciserat vilka ledamöter som är beroende mot bolaget går det oftast att utifrån 

årsredovisningen utläsa vilka av de beroende ledamöterna som är beroende av bolaget 

eller bolagsledningen. För år 2004 används samma regler men kräver mer 

efterforskning från vår sida då vi utgår från 2008 års regler och precis som för 2009 

utläser vilka ledamöter som är beroende mot bolaget. I många fall står det också 

utskrivet i årsredovisningen vilka ledamöter som är beroende av bolaget. Böckerna 

Styrelser och revisorer (2004 & 2009) togs även som hjälp för att lättare kunna 

identifiera oberoendeförhållandena. 
 

Det kan finnas en viss problematik i att bedöma oberoendet. Exempelvis behöver detta 

inte innebära att oberoende finns i förhållande till företagsledningen även om en 

ledamot inte är anställd i ett företag, utan det finns andra faktorer som kan tänkas 

påverka oberoendet. Problematiken bekräftas även av OMX regler: ” Det kan också 

uppstå andra situationer där en styrelseledamot inte är att betrakta som oberoende i 

förhållande till bolaget. Det måste därför göras en samlad bedömning i varje enskilt 

fall av en styrelseledamots relationer till bolaget. Vid denna bedömning ska bland annat 

information om omfattningen och arten av styrelseledamotens egna och det närstående 

institutets affärer eller ekonomiska mellanhavanden med bolaget beaktas” (Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, 2009) 
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Vi gör som Stevenson och Radin (2009) och kodar oberoende med 1 och beroende med 

0. Vi dividerar sedan summan av kodningen med antalet ledamöter och får fram andelen 

oberoende ledamöter mot bolaget och bolagsledningen. 
 

4.6.2 VD-bakgrund 
För att kunna operationalisera hypotesen har vi tagit hänsyn till att denna typ av ledamot 

är oberoende. Exempelvis innebär detta att det inte finns några tidigare ekonomiska 

förbindelser mellan företagen eller att denna ledamot inte på något annat sätt står i 

beroendeförhållande gentemot företagsledningen. När vi nämner oberoende 

styrelseledamöter med tidigare eller nuvarande VD-bakgrund i annat företag än den 

ursprungliga avser vi en styrelseledamot som tidigare varit VD i ett annat företag eller 

förnärvarande är VD i ett annat företag. Med andra ord menar vi inte en VD som både 

är VD och styrelsemedlem i den ursprungliga styrelsen. Vi har valt att operationalisera 

på detta sätt då alla källorna som använts för att argumentera för hypotesen (Stevenson 

& Radin, 2009; Fahlenbrach, Low & Stulz, 2010; Tian et al., 2011; Fahlenbrach, Low 

& Stulz (2010) syftar på ledamöter med tidigare eller nuvarande VD bakgrund i andra 

företag. Exempelvis skriver Tian et al., 2011 följande: “In this study, we examine how 

board effectiveness in CEO selection is influenced by two types of board human 

capital—board CEO experience (i.e., directors’ experience of serving as CEOs at other 

companies) and…”. Det skulle av den anledningen bli felaktigt att även inkludera 

nuvarande VD i operationaliseringen.  
 

Stevenson & Radin (2009) valde att operationalisera VD med tidigare erfarenhet som en 

dummyvariabel. I de fall en ledamot haft tidigare erfarenheter som VD kodades dessa 

med 1 och ledamöter som inte uppfyllde detta villkor kodades med 0. Vi går tillväga på 

ett liknande sätt då vi har summerat antalet oberoende styrelseledamöter som haft eller 

har VD-bakgrund i annat företag och dividerat med totala antalet styrelseledamöter. 
 

För att få reda på ledamöters nuvarande eller tidigare VD-bakgrund har vi först använt 

oss av årsredovisningar. I de fall då information i företags årsredovisningar inte räcker 

till har vi använt oss av LinkedIn, då ledamöter i vissa fall har registrerat sin profil. I 

profilen finns ofta information som beskriver tidigare och nuvarande arbetsroller 

tillgänglig. Vi har i vissa fall även använt oss av företagets hemsida. Vi har inte tagit 
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hänsyn till storleken på företaget utan accepterar VD-bakgrund från alla aktiebolag.  

Alla ledamöter med VD-bakgrund kodas 1, vi summerar sedan det totala antalet och 

dividerar med antalet ledamöter för att få fram andelen ledamöter med VD-bakgrund. 
 

4.6.3 Ämbetstid  
På samma sätt som Bilimoria och Piderit (1994) mäter ämbetstid tycker vi att 

ämbetstiden kan operationaliseras, det vill säga genom antalet år en styrelseledamot har 

suttit i styrelsen.  

 

Det finns olika sätt att samla in information till den oberoende variabeln: “Styrelsens 

ämbetstid”. Golden och Zajac (2001) menar att exakt data vad gäller 

styrelsemedlemmars genomsnittliga ämbetstid inte fanns tillgängligt. Forskarna 

använde istället data för hur länge en styrelseledamot maximalt kan sitta i en styrelse. 

De menar att det finns en stark korrelation mellan en styrelsens ämbetstidbegräsningar 

och genomsnittlig ämbetstid i en styrelse, det vill säga att styrelser med exempelvis låg 

ämbetstidsbegräsning kommer inte att ha styrelsemedlemmar som suttit en större tid 

(Golden & Zajac, 2001). Vi ser dock inte något problem med att räkna ut styrelsers 

genomsnittliga ämbetstid, då det finns olika sätt att göra detta på.  

 

Vi har räkna ut totalt antal år som styrelseledamöterna sammanlagt har suttit i styrelsen 

och dividera med antalet styrelseledamöter för att få en styrelses genomsnittliga 

ämbetstid. Haynes och Hillman (2010) mäter styrelsens ämbetstid på liknande sätt, det 

vill säga mätning görs av styrelseledamöternas genomsnittliga ämbetstider. Vi 

förespråkar att ämbetstiden kommer påverka styrelsens aktiviteter likt ett omvänt U-

förhållande. Med andra ord menar vi att värden till höger och vänster om det vanligaste 

värdet leder till minskad styrelseaktivet. Desto längre ifrån det vanligaste värdet en 

enskild styrelses värde antar, desto närmare kommer värdet ligga de genomsnittliga 

styrelsernas min- och maxvärden, vilket innebär att styrelsens aktiviteter kommer avta 

om hypotesen stämmer.  

 

Det bästa hade naturligtvis varit ifall det fanns forskning som kommit fram till att 

styrelser med en viss ämbetstid resulterar i en aktivare styrelse och sedan testa ifall detta 

stämmer. Canavan et al. (2004) menar att NACD (National Association of Corporate 
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Directors) har föreslagit att en ämbetstid på 10-15 år kan göra det önskvärt med 

styrelseomsättning för att erhålla nya idéer och kritiskt tänkande som en ny 

styrelseledamot kan tillföra styrelsen. Detta är dock inget exakt mått och dessutom är 

det endast ett förslag när en styrelse har behov för omsättning, det vill säga inget mått 

för optimal ämbetstid i relation till aktivare styrelse.  

 

Vi operationaliserar variabeln genom att summera ledamöternas ämbetstid och dividerar 

med antalet ledamöter för att få fram den genomsnittliga ämbetstiden i styrelsen. För att 

få ett kurvlinjärt eller U-format förhållande använder vi också genomsnittsämbetstiden i 

kvadrat.  

Vi har använt oss av årsredovisningar för att se när ledamoten blir invald. Om denna 

information av någon anledning är exkluderad i årsredovisningar har vi använt oss av 

gamla årsredovisningar för att på så sätt räkna ut ämbetstiden. I vissa fall har vi även 

använt oss av företagets hemsida för att få den information som krävs.  

 

4.6.4 Utbildning 
Utbildning har använts inom bolagsstyrningsforskning tidigare och det råder delade 

meningar om hur man ska gå till väga för att operationalisera utbildningsvariabeln 

(Dalziel et al., 2011; Wincent et al., 2010).  

 

När Dalziel et al. (2011) försöker förklara R&D-investeringar med hjälp av utbildning 

sätter de först en etta på de ledamöter som har grundläggande relevant utbildning och 

därefter ger de ytterligare poäng för de ledamöter som utöver grundläggande utbildning 

även har avancerad utbildning i form av doktorat. De testade även att filtrera bort alla 

avancerade utbildningar som inte var vetenskapliga eller medicinska då de ansåg att 

dessa utbildningar har störst påverkan på R&D-investeringar. 

 

Kim och Lim (2010) använder en annan approach när de undersöker oberoende 

ledamöters påverkan på koreanska företags värde. Forskarna beräknar andel procent av 

ledamöterna som har högskoleexamen, kandidatexamen, masterexamen och till slut 

doktorsexamen. Därefter beräknar de ett snitt på detta och kommer fram till sin testbara 

variabel. Det finns betydligt enklare vägar att gå där exempelvis Wincent et al. (2010) 

bara tar hänsyn till hur många ledamöter som har examen från ett universitet. 
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Forskare tar ofta hänsyn till vad de ska undersöka när de operationaliserar sina variabler 

(Dalziel et al., 2011; Kim & Lim, 2010). Eftersom vi undersöker aktivitet måste vi ta 

hänsyn till vad som påverkar aktiviteten för att bestämma oss för operationaliseringen 

av vår variabel. Då kunskap kunde bidra till en aktivare styrelsemedlem (Zald, 1969), 

måste mer kunskap vara bättre för aktiviteten. Således måste vi ta hänsyn till 

utbildningsnivån då en högre utbildningsnivå bör leda till mer kunskap. Eftersom 

kunskapsutövande handlar om att applicera sina kunskaper på de uppgifter man som 

styrelsemedlem förväntas göra (Forbes & Milliken, 1999) och utbildning bidrar till att 

bemästra sin kunskap (Gradstein & Justman, 2000), kan man tänka sig att högre 

utbildning bidrar till bättre bemästring av kunskaper och kunskapsutövande på de 

aktiviteter en styrelse förväntas utföra.  

 

Kim och Lim’s (2010) sätt att kategorisera och beräkna ett snitt kräver att man sätter ett 

värde på utbildningsnivåerna. Vi finner det väldigt svårt att avgöra vilka värden som 

skulle antas för de olika nivåerna. Alltså hur mycket mer kunskap har någon om de har 

en masterexamen till skillnad från en individ som har en magisterexamen? Vi väljer en 

metod som gör att vi kan konstatera att det föreligger högre kunskapsnivåer i styrelsen. 

Vi kommer att göra en dikotom variabel för att testa denna hypotes där vi ger en etta till 

alla de styrelser som har medlemmar med examina på forskarnivå. Lundgren (1986) 

avgör i sin doktorsavhandling samma sätt för att avgöra om en individ har högre 

utbildning eller inte. De styrelser som har individer med licentiatexamina och uppåt 

kategoriserar Lundgren (1986) som högre utbildning och vi gör därför på samma sätt. 

 

Vad gäller diversifieringen i utbildning framgår det av hypotesen att vi söker så många 

olika utbildningsbakgrunder som möjligt. I operationaliseringen har vi tagit inspiration 

från Caspar Roses (2007) undersökning om kvinnors inflytande på firmans värde i 

danska företag. Rose (2007) konstaterar att ekonomer, ingenjörer och jurister dominerar 

i de danska styrelserna med 29 procent ekonomer, 22 procent ingenjörer och 12 procent 

jurister.  Vi antar en liknande uppdelning i svenska styrelser då det finns stora likheter i 

formell struktur och styrelsesammansättning mellan Sverige och Danmark (La Porta et 

al., 1998). Äldre forskning på svenska styrelsemedlemmar bekräftar ett liknande 

förhållande och visar en uppdelning på 21 procent med ekonomisk examen, 20 procent 

med teknisk examen, 14 procent med juridisk examen och 26,5 procent med övriga 
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examina som exempelvis militärexamen, dubbla examen och gymnasieutbildning. 

Materialet kommer från Anders Lundgrens (1986) ekonomie doktorsavhandling och 

resterande 18,5 procent var bortfall.  
 

Vi skapar således fyra kategorier med de olika utbildningsbakgrunderna och om det 

finns fall där en individ har fler än en utav utbildningarna kommer vi att räkna in dessa 

också. Alltså kan en styrelse ha totalt fler utbildningsbakgrunder än medlemmar. 

Kategorierna är ekonomisk utbildning, teknisk utbildning, juridisk utbildning och övrig 

utbildning. För att öka replikerbarheten finns i Appendix A1.1 underlag på vilka 

utbildningar som hamnar i de olika kategorierna. 
 

För att beräkna utbildningsheterogeniteten i grupperna kommer vi att använda Blau’s 

heterogenitetsindex vilket andra forskare inom bolagsstyrning har använt relaterat till 

utbildning (Westphal & Bednar, 2005). Blau’s heterogenitetsindex beräknar 

heterogeniteten i en grupp och används för att mäta variationen i kategoriserad data 

(Blau, 1977). Indexet är den mest använda för att beräkna heterogenitet som varians 

(Harrison & Klein, 2007).   
 

I vårt fall har vi fyra kategorier och efter följer en redogörelse för hur man beräknar 

heterogeniteten: 

  
 

Där p är andelen gruppmedlemmar i en given kategori och i är antalet kategorier (Blau, 

1977).  

 

Blau’s heterogenitetsindex kan anta värden mellan 1 och 0 där det högsta värdet är 

begränsat av antalet kategorier. Det högsta värdet definieras av (K-1)/K, där K är antalet 

kategorier (Harrison & Klein, 2007). Det högsta värden som kan antas med fyra 

kategorier är således 0,75. Ju närmare 0,75 styrelserna kommer desto jämnare är 

spridningen mellan de olika kategorierna och heterogeniteten således högre (Harrison & 

Klein, 2007). Vid 0,75 är andelen medlemmar i respektive kategori helt jämn och vid 0 

ligger alla observationer i samma kategori. 
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4.6.5 Interlocking  
Interlocking har operationaliserats som antalet andra styrelser som ledamöterna sitter i. 

Kriteriet är att de andra styrelserna också finns på Stockholmsbörsen. Om två ledamöter 

från en styrelse är interlockade till samma styrelse räknas detta bara som en interlock. 

Materialet har tillhandahållits av Anna Stafsudd, docent i företagsekonomi på 

Linnéuniversitetet. 

 

4.6.6 Sociala medium 
“In fact, any effort to measure concepts such as those of community, network and 

organizations is rather complex so that, for empirical purposes, the use of proxy 

indicators is necessary.” Grootaert och van Bastelaer (2001).   

 

Som citat ovan menar är nätverk i organisationer komplext. Det kan vara svårt att få 

fram variabler som på ett bra sätt är representativa när det gäller att mäta nätverkens 

användning och effektivitet. Vi har valt att använda oss av LinkedIn som indikator på en 

persons sociala kapital. 

 

LinkedIn fokuserar på yrkesinformation, uppmanar användare att konstruera ett kort CV 

och att etablera kontakter (Skeels & Grudin, 2009). Via LinkedIn är det möjligt för 

användarna att utforska de direkta kontakterna av deras kontakter.(Skeels & Grudin, 

2009). Det är möjligt att skicka meddelanden via LinkedIn utan att avslöja en medlems 

direkta email-adress (Skeels & Grudin, 2009). Eftersom personen som skapar ett konto 

blir tillfrågad att fylla i nuvarande position, utbildning och industrigren, gör att 

studenter inte har hört talas om LinkedIn eller att de drar slutsatsen att LinkedIn är 

skapat för människor som befinner sig mitt i karriären (Skeels & Grudin, 2009). 

LinkedIn kan därmed sägas vara skapat för äldre användare och kan anses vara ett bra 

sätt för seriösa användare att knyta viktiga kontakter som är yrkesrelaterade. LinkedIn 

är en bra indikator att använda sig av då LinkedIn är anpassad för arbetslivet och de 

kontakter som ledamöter knyter via hemsidan är därmed sannolikt av affärsmässigt slag. 

Det skulle exempelvis kunna innebära ledamöter knyter kontakter med andra 

styrelseledamöter som resulterar i ett ökat socialt kapital.  
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Vi skulle kunna använda oss av fler liknande Internetbaserade-hemsidor, exempelvis 

Facebook. Vi upplever dock att i dagens samhälle att de flesta redan har ett Facebook-

konto registrerat, vilket gör det problematiskt att skilja mellan användare av Facebook 

och de få personer som inte har ett konto registrerat.  

 

Vid revidering av datainsamlingen observerade vi att det är få styrelser som har fler än 2 

ledamöter med LinkedIn och majoriteten har endast en. Vi ser LinkedIn som ett nätverk 

som blir tillgängligt för styrelsen när en medlem har det och det är inte säkert att 

ytterligare ett LinkedIn-konto ger lika mycket kontakter som det första. Vi 

operationaliserar därför denna hypotes med en dikotom variabel där en 1:a ges till de 

styrelser som innehåller LinkedIn-användare och en 0:a till de som inte har tillgång till 

detta affärsnätverk. Eftersom detta är en ny typ av operationalisering och egna metoder 

används finns mer detaljerad information om hur informationsinsamlingen specifikt har 

gått till för denna hypotes i Appendix A1.2. 

 

4.7 Kontrollvariabler 

4.7.1 Styrelsestorlek  
Styrelsens storlek är vanligt förekommande som kontrollvariabel i bolagsstyrnings-

forskning (Finkelstein & Mooney, 2003). Denna kontrollvariabel har använts vid ett 

flertal undersökningar av styrelsens aktivitet (Minichilli et al., 2009; Jonnergård & 

Stafsudd, 2011). Ur ett agentteoretiskt perspektiv betyder en utvidgning av antalet 

medlemmar i styrelsen en ökning av övervakning och rådgivning (Nordqvist & 

Minichilli, 2009). Vidare föreslår resursberoendeteorin att fler styrelseledamöter ger 

tillgång till en bredare omfattning av externa resurser (Nordqvist & Minichilli, 2009). 

Dessutom finner Cowling (2003) att antalet styrelsemedlemmar har en positiv inverkan 

på styrelsens aktiviteter. En styrelses kapacitet för övervakning ökar desto mer 

ledamöter som läggs till i en styrelse, men fördelarna med detta uppvägs av en stegvis 

ökande kostnad i och med sämre kommunikation och beslutstagande som associeras 

med större grupper (Kose & Senbet, 1998). Det finns också empiriskt bevis hotet av 

avsked och för att incitament gentemot VD genom kompensation och är större i företag 

med mindre styrelser (Kose & Senbet, 1998). Fler individer i en styrelse torde också 

påverka chansen att bakomliggande processer, som kognitiva konflikter, sker och ökar 
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därmed aktiviteten. Storleken av styrelsen kan därför påverka de resultat vi får fram och 

vi väljer därför att använda styrelsens storlek som en kontrollvariabel för att försöka 

minimera effekten av den påverkan som sker. Forskare har mätt styrelsens storlek 

genom att summera det totala antalet styrelseledamöter (Zahra et al., 2000; Dunn, 2012; 

Minichilli et al., 2009). Det är även det tillvägagångssätt vi kommer använda för att 

mäta den här kontrollvariabeln.  

 

4.7.2 Styrelseledamöters aktieinnehav 
Styrelsemedlemmars aktieinnehav är en av Finkelstein och Mooney’s (2003) ”usual 

suspects” som sägs påverka styrelsens arbete. Aktieinnehav av styrelsemedlemmar är i 

agentliteraturen en av huvudorsakerna för styrelsens inblandning i styrelseuppgifter 

(Nordqvist & Minichilli, 2009). Att äga aktier i bolaget tros öka styrelsemedlemmars 

motivation att delta i kontroll-, rådgivnings- och strategiska aktiviteter (Johnson et al., 

1993; Zahra & Pearce 1989). Eftersom styrelseledamöter med innehav av aktier drar 

nytta av ökat värdeskapande i företaget är de mer benägna att utmana VD:n och söka 

djupare kunskaper om företaget och dess miljö (Zahra et al., 2000). Kontrollvariabeln 

mäts som andelen ledamöter med aktieinnehav (Finkelstein & Mooney, 2003). Vi väljer 

att mäta kontrollvariabeln på samma sätt och antalet styrelseledamöter som har aktier 

divideras med totala antalet styrelseledamöter. 

 

4.7.3 Bransch 
Minichilli et al. (2009) kommer fram till forskningsresultat som innebär att företag och 

branschkontext utövar en betydande påverkan på uppfyllandet av styrelsernas uppgifter.  

Det är även viktigt att kontrollera för bransch då forskare menar att olika mycket 

reglering över branscher påverkar hur väl styrelsernas uppgifter uppfylls (Pugliese el al., 

2014). Vi väljer därmed att använda bransch som kontrollvariabel. Shergill (2001) har 

delat upp företagsbranscher i fyra kategorier: Tillverkning, byteshandel, samhällsnyttiga 

företag och tjänsteföretag. Vi tycker dock att denna uppdelning är begränsad och 

försöker använda en bredare klassificering. Forskning som utförts i Sverige har använt 

den klassifikation som är gjord av Stockholmsbörsen, där företag delas in i tio olika 

näringsgrenar (Collin et al., 2010). Vilken bransch ett visst företag tillhör går enkelt att 

få reda på genom att söka på företagets namn på Nasdaqs hemsida (Nasdaq OMX, 
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2014). Det visar sig dock att Nasdaq OMX har börjat tillämpa ICB (Industry 

Classification Benchmark, 2014) sedan februari 2012 för att bättre stämma överens med 

den globala klassificeringen. ICB klassificering av näringsgrenar ser ut på följande sätt: 

0001 Olja och gas, 1000 Råvaror, 2000 Industriverksamhet, 3000 Konsumentvaror, 

4000 Sjukvård, 5000 Konsumenttjänster, 6000 Telekommunikation, 7000 

Allmännyttiga tjänster, 8000 Ekonomi, 9000 Teknik (Industry Classification 

Benchmark, 2014). Vi har valt mäta denna kontrollvariabel genom att kategorisera in 

företagens branschtillhörighet som dummy-variabler. Eftersom det varit för få 

observationer i två kategorier har TeliaSonera flyttats från branschen 

”telekommunikation” till ”teknik” och Lundin Petroleum från ”olja och gas” till 

”råvaror”. Dessutom har branschen ”sjukvård” slagits ihop med ”teknik” då få företag 

har kategoriserats in i dessa branscher. Av vårt urval på 131 företag har endast åtta av 

dessa (6,1 %) kategoriserats som ”sjukvård” och endast sju (5,3 %) som ”teknik”.  

 

4.7.4 Skuldsättningsgrad 
För att kontrollera för externa påverkningar på styrelsens aktiviteter är det relevant att 

undersöka om bolaget ligger i finansiella trångmål (Jonnergård & Stafsudd, 2011). 

Detta görs genom att beräkna bolagets skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden 

beräknas genom att dividera företagets totala skulder med deras totala egna kapital. 

 

4.7.5 Företagsstorlek 
Tidigare empiriska upptäckter indikerar att företagets storlek kan relateras till strategisk 

förändring (Mintzberg, 1978). Flera studier har funnit att företagsstorlek påverkar 

företagets prestationer (Dalton et al., 1998; Yermack, 1996). Eftersom ett företags 

prestationer kan relateras tills styrelsen är det väsentligt att kontrollera för företagets 

storlek. Du et al. (2011) som undersöker förhållandena som råder när utländska 

dotterbolag upprätthåller aktiva bolagsstyrelser, tar upp forskning som visar att större 

företag har större behov av styrelseövervakning och byggande av externa länkar (Boone 

et al., 2007; Boyd, 1990; Hermalin & Weisbach, 1988; Lehn et al., 2009; Linck et al., 

2008; Mak & Li, 2001; Pearce & Zahra, 1992). Det är av den anledningen naturligt att 

använda företagets storlek som en kontrollvariabel. Eftersom större företag exempelvis 

har mer att förlora av att inte övervaka ledningen borde sådana företag använda sig av 
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mer rutinmässiga övervakningsaktiviteter. För att mäta företagets storlek har flera 

forskare använt den naturliga logaritmen av totala tillgångar. (van der Walt et al., 2006, 

Brick & Chidambaran, 2010). Då den naturliga logaritmen motverkar stora varianser 

som finns i variablerna kan en bättre uppskattning göras. Vi väljer därför att mäta den 

här kontrollvariabeln genom att ta den naturliga logaritmen av företagets totala 

tillgångar (LNtillgångar).  

 

4.7.6 Styrelseledamöters ålder 
Vi kontrollerar för ålder eftersom forskning finner ett negativt förhållande mellan 

styrelsemedlemmarnas genomsnittsålder och förändringar i företagets strategier 

(Wiersema & Bantel, 1992). Anledningen till detta sägs vara att yngre ledamöter är mer 

riskbenägna (Hambrick & Mason, 1984). Det faller därför naturligt att använda 

styrelseledamöternas ålder som kontrollvariabel. Vi hade först tänkt att använda 

liknande operationalisering som Jonnergård och Stafsudd (2011), det vill säga andelen 

unga ledamöter beräknas som ledamöter med en ålder på 40 år eller lägre. Vi valde 

däremot att använda styrelsens genomsnittsålder, då vi tycker att det är ett bra mått för 

att kontrollera om en styrelse är mer eller mindre riskbenägen, samt om styrelsen skiljer 

sig åt när det gäller förändringar i företagsstrategier. Problemet med att använda ett 

gränsvärde på 40 år är också att det kan vara svårt att motivera var detta värde ska 

sättas. Den problematiken finns inte vid användandet av genomsnittsålder. 

Genomsnittsålder räknas ut genom att summera alla styrelsemedlemmars ålder och 

dividera med antalet ledamöter. 

 

4.7.7 Kvinnor i styrelsen 
Jonnergård & Stafsudd (2011) hittar ett positivt samband mellan andelen kvinnor i 

styrelsen och styrelsens aktiviteter. Därför kontrolleras det även för andelen kvinnor i 

styrelsen och det kommer mätas som en procentsats. Antalet kvinnor i styrelsen 

summeras och divideras på totala antalet ledamöter. 
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Figur 4. Variabelsammanfattnings över de beroende variablerna.  
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Figur 5. Variabelsammanfattnings över kontrollvariablerna.   

*Den här variabeln kontrollerar för år 2009, det vill säga år 2004 kodas med nollor.  

**Teknik och sjukvård är vår referensvariabel, det vill säga denna variabel kodar SPSS och STATA 

automatiskt med en etta i alla de fall där de andra branschvariablerna kodas med nollor.   
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Figur 6. Variabelsammanfattning över de oberoende variablerna.  

***För mer information om Blau´s heterogenitetsindex se sidan 61-62. 

 

4.8 Bortfall 
Vi började med ett urval på 176 styrelser som erbjöds utifrån det tidigare insamlade 

datamaterialet, vilket efter bortfall på de oberoende variablerna resulterade i 131 

styrelser. Eftersom vi i många fall behöver data på alla ledamöter begränsas vårt urval 

av icke innehållsrika årsredovisningar. Problemet är mycket större år 2004 eftersom att 

årsredovisningarna för 2009 har varit mycket mer detaljerade när det gäller exempelvis 

utbildning. Det var även mycket svårare att hitta årsredovisningar för 2004 där ett 

vanligt fenomen har varit att företag endast publicerar årsredovisningar från 2005 och 

framåt.  
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Årsredovisningar som har varit informationsfattiga har kompletterats med information 

från andra årsredovisningar från företag där ledamöterna har varit verksamma. 

Informationen har ibland gått att hitta på ledamöternas linkedin-konton eller i 

publikationer i exempelvis bolagsstämmoprotokoll. Då vi misslyckats med att hitta 

information via dessa kanaler var vi tvungna att ta bort vissa företag från urvalet.  

 

År 2009 var det styrelsemedlemmar från 76 företag som svarade på enkäten. Vi fick 

totalt sju bortfall år 2009 på grund av brist på information för de oberoende variablerna, 

misslyckandet med att hitta årsredovisningar och företag som inte har Sverige som 

huvudsäte. Vårt urval för 2009 blev således 69 företag. 

År 2004 var det styrelsemedlemmar från 100 företag som svarade på enkäten. Vi fick 

totalt 38 bortfall på grund av brist på information för de oberoende variablerna, 

misslyckandet med att hitta årsredovisningar och företag som inte har Sverige som 

huvudsäte. Urvalet för 2004 blev således 62 företag. 

Vi har gjort en bortfallsanalys för att undersöka att företagen inte skiljer sig åt för 

mycket vad gäller storlek. Storleken på företagen som föll bort visade sig inte 

signifikant skilja sig från företagen som är med i undersökningen. Vi bekräftar detta 

med ett t-test som finns i Appendix A2.5. 
 

4.9 Testmetod 
Eftersom vi ville testa hur övervaknings- och rådgivningsaktiviteter påverkas av de 

oberoende variablerna kändes det naturligt att använda dessa två som beroende variabler 

för att testa om det finns ett samband. Vi indexerade svaren på övervaknings- och 

rådgivningsaktiviteterna genom att räkna alla ja-svar och dividera med antalet svarande 

ledamöter och frågor för att få fram en indexsumma på andelen övervaknings- 

respektive rådgivningsaktiviteter som blev utförda i styrelserna. Förhoppningen var att 

den indexerade summan kunde möjliggöra ett linjärt sambandstest i en multipel 

regressionsanalys. Efter variansanalys insåg vi att variansen i den beroende variabeln 

var för låg för att signifikant kunna stärkas i ett linjärt sambandstest. Inga väsentliga 

förbättringar visades heller inte på vid logaritmering av de beroende variablerna.  

68 



Variansen i våra oberoende variabler är för övrigt hög där variansanalyser visar F-

värden mellan 3 och 8 beroende på vilken av de oberoende kvotvariablerna vi sätter 

som beroende. 

Vi bestämde oss att gå ner på frågenivå för att kunna testa våra hypoteser. Eftersom 

svaret på frågorna antingen kan vara ja eller nej fick vi en dikotom variabel som 

beroende variabel. För att testa detta förhållande kommer vi använda logistisk 

regression.    
 

Logistisk regression är ett bra sätt att testa dikotoma beroende variabler och fungerar 

mot oberoende variabler vare sig de är intervallvariabler eller dikotoma (Pampel, 2000). 

Logistisk regression har nästan helt ersatt regressioner enligt minsta kvadratmetoden vid 

test med dikotoma beroende variabler (Pampel, 2000). Den logistiska regressionen 

skapar inget linjärt samband eftersom den beroende variabeln bara kan anta två värden 

och därför spelar variansen inte lika stor roll.  Jämfört med linjär regression skiljer sig 

den logistiska regressionen i den mån att den inte kräver lika detaljerad diskussion om 

betakoefficienterna (Pampel, 2000). Logistik regression kräver heller inte att data är 

normalfördelad (Hair, 2010).  
 

Vi kommer även att använda oss av korrelationsanalys för att identifiera samband 

mellan två variabler där effekten från de övriga variablerna exkluderas (Hair, 2010). 
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5. Empiriska resultat  
 

I detta avsnitt redogör vi för resultatet av våra deskriptiva, bivariata och 

multivariata observationer. I den första delen presenteras deskriptiv data för 

våra beroende och oberoende variabler.  I de bivariata resultaten presenteras en 

korrelationsanalys av samtliga beroende variabler mot de oberoende och även 

en sammanfattning av korrelationen mellan de oberoende. Kapitlet avslutas med 

multivariata resultat, där vi redovisar multikollineariteten och presenterar 

resultaten för den binära logistiska regressionen.  
 
 

5. 1 Deskriptiv statistik 
5.1.1 Beroende variabler 
Nedan presenteras tabeller över svaren som styrelsemedlemmarna har lämnat på de 

utskickade enkäterna år 2004 respektive 2009.  I de fall flera individer har svarat 

använder vi de svar som majoriteten har lämnat. Maximalt antal svarande ledamöter per 

styrelse är sex och därmed representerar majoritetssvaret alltid minst 60 procent. Det 

har dock hänt att fördelningen på svaren har varit helt jämn och i dessa fall har det blivit 

bortfall i den beroende variabeln. Dessa bortfall benämns som ”Fattas” i tabellerna. 
 

Övervakning 2004 
             

Variabel 

O1 O2 O3 O4 O5 

 
Giltiga(N) 62 61 54 62 61 

 Fattas(N) 0 1 8 0 1 
            Genomsnitt ,9677 ,9836 ,5926 1,0000 ,8361 
                   Summa 60,00 60,00 32,00 62,00 51,00 

Tabell 1. Deskriptiv data övervakningsaktiviteter, år 2004. 
 
 

Tabell 1: År 2004 ser vi en hög uppfyllnadsgrad av övervakningsaktiviteterna med 

uppfyllnad från 83,6 procent till 100 procent i fyra av fem aktiviteter. Det är den tredje 

övervakningsaktiviteten, Formell utvärdering av VD:s prestationer, som avviker från 

mängden. Enbart 59,3 procent av styrelserna utövar denna aktivitet regelbundet. 
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Styrelsernas totala uppfyllnad av övervakningsaktiviteterna var år 2004 87,6 procent. 

Övervakningsaktiviteterna utfördes inte i 9,2 procent av fallen och resterande 3,2 

procent hade delade svar. 

Rådgivning 2004 
           

Variabel 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

 
Giltiga(N) 62 58 61 59 53 55 62 

Fattas(N) 0 4 1 3 9 7 0 

            Genomsnitt ,9839 ,7931 ,9180 ,8305 ,3396 ,4909 1,0000 

                   Summa 61,00 46,00 56,00 49,00 18,00 27,00 62,00 
Tabell 2. Deskriptiv data rådgivningsaktiviteter 1-7, år 2004. 
 

Rådgivning 2004 forts. 
           

Variabel 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

 
Giltiga(N) 60 59 57 55 54 60 55 

 Fattas(N) 2 3 5 7 8 2 7 
            Genomsnitt ,9333 ,9492 ,8596 ,9091 ,6296 ,9667 ,9636 
                   Summa 56,00 56,00 49,00 50,00 34,00 58,00 53,00 

Tabell 3. Deskriptiv data rådgivningsaktiviteter 8-14, år 2004. 
 
 

Tabell 2 och 3: År 2004 ser vi en hög uppfyllnad även av rådgivningsaktiviteterna med 

siffror över 80 procent i 10 av 14 aktiviteter. Den lägsta aktivitetsgraden är på 34 

procent och rör Översyn av företagets rekryteringspolicy. Styrelsernas totala uppfyllnad 

av rådgivningsaktiviteterna var år 2004 82,7 procent. Rådgivnings- aktiviteterna 

utfördes inte i 10,6 procent av fallen och resterande 6,7 procent hade delade svar. 

 

Vi ser att uppfyllnaden av övervakningsaktiviteterna är lite högre än uppfyllnaden av 

rådgivningsaktiviteterna för urvalet i 2004 års observationer.  
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Övervakning 2009 
           

Variabel 

O1 O2 O3 O4 O5 

  
Giltiga(N) 69 68 67 69 65 

  Fattas(N) 0 1 2 0 4 
            Genomsnitt ,9855 ,9853 ,9701 ,9855 ,8769 
                   Summa 68,00 67,00 65,00 68,00 57,00 

Tabell 4. Deskriptiv data övervakningsaktiviteter, år 2009. 
 
Tabell 4: Övervakningsaktiviteterna uppvisar en fortsatt hög nivå år 2009. Vi ser till och 

med en generell ökning i uppfyllnaden av aktiviteter från år 2004 till 2009. 

Aktiviteterna utfördes i 91,6 procent av fallen, i 1,6 procent av fallen rådde delade 

meningar och resterande 6.8 procent uppfylldes inte. Den största skillnaden observeras i 

den tredje övervakningsaktiviteten, Formell utvärdering av VD:s prestationer. 

Aktiviteten görs 63,7 procent oftare år 2004. 
 

Rådgivning 2009 
           

Variabel 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

 
 Giltiga(N) 69 60 68 68 62 58 68 

   Fattas(N) 0 9 1 1 7 11 1 
             Genomsnitt ,9275 ,7000 ,9853 ,9265 ,2903 ,6724 ,9853 
                    Summa 64,00 42,00 67,00 63,00 18,00 39,00 67,00 

Tabell 5. Deskriptiv data rådgivningsaktiviteter 1-7, år 2009. 
 
 

Rådgivning 2009 forts. 
           

Variabel 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

 
 Giltiga(N) 66 66 59 62 53 65 63 

   Fattas(N) 3 3 10 7 16 4 6 
             Genomsnitt ,9697 ,9697 ,8136 ,9516 ,5472 ,9385 ,9365 
                    Summa 64,00 64,00 48,00 59,00 29,00 61,00 59,00 

Tabell 6. Deskriptiv data rådgivningsaktiviteter 8-14, år 2009. 
 

Tabell 5 och 6: Vi ser ingen större skillnad i den generella uppfyllnaden av 

rådgivningsaktiviteterna mellan år 2004 och 2009. Aktiviteterna utfördes i hög 

utsträckning, i 83 procent av fallen för att vara exakt. Andelarna har däremot 

distribuerats om en del där den största förändringen ses i rådgivningsaktivitetaktivitetet 

6, Översyn av företagets personalpolicy, som utfördes 37 procent mer frekvent år 2009. 
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Vi utförde t-test för alla aktiviteter, där den enda aktiviteten som påvisades vara 

signifikant skild mellan år 2004 och 2009 var aktivitet O3 Formell utvärdering av VD:s 

prestationer. Aktiviteten påvisade en statistiskt signifikant ökning på 99 % -nivån med 

en medelvärdesskillnad på 37,8 procent. T-test för alla beroende variabler finns i 

Appendix A2.4. 

 

Beroende variabel – alla aktiviteter gjorda 

Det går att konstatera från den deskriptiva statistiken ovan att många av 

styrelseaktiviteterna utförs i stor utsträckning, vilket gör att fördelningen av ja- och nej- 

svar för de beroende variablerna blir liten.  Av den anledningen har vi valt att 

operationalisera en dikotom variabel som skiljer de styrelser som har gjort alla 

aktiviteter i respektive roll från de styrelser som inte gör alla aktiviteter. Det vill säga 

om ett enkätsvar innehåller ja-svar för alla aktiver som kan kopplas till 

övervakningsrollen, kodas ”ODummy” (Övervakningsdummy) med en 1:a. På 

motsvarande sätt kodas ”RDummy” med en 1:a om alla aktiviter som kan kopplas till 

rådgivningsrollen uppfylls. Vi hoppas med hjälp av dessa två variabler fånga upp 

sambandsförhållande som förbises vid test av de beroende variablerna var för sig. 

Nedan presenteras deskriptiv data av från dessa två variabler.  

 
ODummy 2004 

 
         Giltiga(N) 55 

          Fattas(N) 7 

               Genomsnitt ,5273 

                      Summa 29,00 
Tabell 7. Deskriptiv data ODummy, 2004.       Tabell 8. Deskriptiv data ODummy, 2009- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODummy 2009 

 
              Giltiga(N) 63 

               Fattas(N) 6 

                Genomsnitt ,8413 

                       Summa 53,00 
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Tabell 9. Deskriptiv data RDummy, 2004.                Tabell 10. Deskriptiv data RDummy, 2009.   
 

53 procent av styrelserna år 2004 och 84 procent år 2009 utförde alla 

övervakningsaktiviteter. Vad gäller rådgivningsaktiviteterna utfördes alla av 21 procent 

av styrelserna år 2004 och 16 procent år 2009. Av de två är det bara 

övervakningsaktiviteterna som statistiskt säkerställt skiljer sig mellan åren. T-test visar 

på en 31,4 procentig medelvärdesskillnad med 99 procents signifikans. 

 

5.1.2 Oberoende variabler 
Nedan presenteras deskriptiv data för de oberoende variablerna. 

5.1.2.1 Oberoende  
 

Oberoende 2004 
            Variabel N Minimum Maximum Genomsnitt Standard-

avvikelse 

           AndelOberoende 62 ,67 1,00 ,8893 ,06866 
            Giltiga(N) 62     

Tabell 11. Deskriptiv data oberoende ledamöter, år 2004. 
 

Oberoende 2009 
            Variabel N Minimum Maximum Genomsnitt Standard-

avvikelse 

           AndelOberoende 69 ,40 1,00 ,8795 ,10308 
            Giltiga(N)  69     

Tabell 12. Deskriptiv data oberoende ledamöter, år 2009. 

 
Tabell 11 och 12: Vi ser för båda åren liknande siffror på oberoendet mot bolaget med 

ett genomsnittligt oberoende på närmare 90 procent för båda åren. Ungefär var tionde 

ledamot i urvalet är beroende gentemot bolaget eller bolagsledningen. Förklaringen till 

att siffrorna är lite lägre högre för år 2004 kan ligga i att vi har brustit i kodningen då 

RDummy 2004 

 
Giltiga(N) 56 

  Fattas(N) 6 

                  Genomsnitt ,2143 

                         Summa 12,00 

RDummy 2009 

 
               Giltiga(N) 62 

                Fattas(N) 7 

                 Genomsnitt ,1613 

                        Summa      10,00 
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årsredovisningarna för år 2004 inte varit lika tydliga i att redogöra för 

beroendeförhållandena i styrelsen. Vi ser för övrigt en relativt låg standardavvikelse och 

merparten av de beroende ledamötena observerades under informationsinsamlingen 

vara bolagets VD. 

5.1.2.2 VD-bakgrund 
VD-bakgrund 2004 

          Variabel N Minimum Maximum Genomsnitt Standard- 

avvikelse 

          AndelVDbakgrund 62 ,000 1,000 ,6151 ,20567 
                        Giltiga(N) 62     

Tabell 13. Deskriptiv data andel VD-bakgrund, år 2004. 
 
 

VD-bakgrund 2009 
          Variabel         N   Minimum   Maximum  Genomsnitt  

Standard- 

avvikelse  

          AndelVDbakgrund 69 ,143 1,000 ,6323 ,18511 
                        Giltiga(N) 69     

Tabell 14. Deskriptiv data andel VD-bakgrund, år 2009. 
 

Tabell 13 och 14: Vi ser att andelen ledamöter med VD-bakgrund kan variera mellan 0-

100 procent för år 2004. Det finns i genomsnitt 61,5 procent ledamöter med VD-

bakgrund per styrelse för detta år. Detta skiljer sig inte särskilt mycket jämfört med år 

2009, där motsvarande siffra är 63,2 procent. Vi observerar liknande 

standardavvikelser, cirka 20 procent, för båda åren. Skillnaden mellan åren är att det för 

år 2009 inte finns någon styrelse som inte har ledamöter med VD-bakgrund i styrelsen. 
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5.1.2.3 Ämbetstid 
 

Ämbetstid 2004 
           

Variabel  

N Minimum Maximum Genomsnitt Standard- 

avvikelse 

          Ambetstid 62 1,43 16,14 6,0407 3,00017 
          Giltiga(N)  62     

Tabell 15. Deskriptiv data ämbetstid år, 2004. 
 

Ämbetstid 2009 
           

Variabel 

N Minimum Maximum Genomsnitt Standard- 

avvikelse 

          Ambetstid 69 2,60 14,14 6,6689 2,56873 
          Giltiga(N)  69     

Tabell 16. Deskriptiv data ämbetstid år, 2009. 

 
Tabell 15 och 16: Genomsnittsämbetstiden varierar år 2004 mellan 1,43 till 16,14 år i 

per styrelse. För år 2009 var motsvarande siffror 2,6 till 14,14 år.  

Genomsnittsämbetstiden kan alltså skilja sig väsentligt från styrelse till styrelse. 

Medelvärdet för år 2004 är cirka sex år och för år 2009 ser vi en marginell ökning till 

6,7 år. Standardavvikelsen skiljer sig inte heller särskilt mycket mellan åren, tre år för år 

2004 och 2,6 år för år 2009. Vi upplever denna standardavvikelse som hög, där den för 

år 2004 är hälften av medevärdet. Detta kan bero på att det i vissa styrelser finns 

personer med personliga anknytningar till företaget, exempelvis grundare och 

familjemedlemmar.  
 

5.1.2.4 Interlocking 
Interlocking 2004 

         

Variabel 

N Minimum Maximum Genomsnitt Standard- 

avvikelse 

        Interlocking 62 ,00 23,00 8,4355 5,05258 

        Giltiga(N)  62     

Tabell 17. Deskriptiv data interlocking, år 2004. 
Interlocking 2009 

         

Variabel 

N Minimum Maximum Genomsnitt Standard- 

avvikelse 

        Interlocking 69 ,00 19,00 7,6522 5,09275 
        Giltiga(N)  69     

Tabell 18. Deskriptiv data interlocking, år 2009. 
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Tabell 17 och 18: Antalet länkar till andra styrelser varierade från ingen till 23 stycken 

för år 2004 och ingen till 19 stycken för 2009. Vi ser ett aningen högre medelvärde för 

det tidigare året och en hög, nästan identisk, standardavvikelse för båda åren.  

5.1.2.5 Utbildning 

Utbildningsbakgrund 2004 

  Ekonomisk Teknisk Juridisk Övrig Ingen Totalt Procent 
Ekonomisk 186 25 3 6   220 54,8% 
Teknisk 25 77   1   103 25,7% 
Juridisk 3   21     24 6,0% 
Övrig 6 1   32   39 9,75% 
Ingen         15 15 3,75% 
Totalt 220 103 24 39 15       401* 100% 
Tabell 19. Deskriptiv data utbildning, år 2004.  
*366 unika individer varav 401 utbildningsbakgrunder totalt. 
 

  
        
Utbildningsbakgrund     

Antal 
individer Procent 

  Enbart ekonomisk utbildningsbakgrund 186 50,8% 
  Enbart teknisk utbildningsbakgrund 77 21,0% 
  Enbart juridisk utbildningsbakgrund 21 5,7% 
  Enbart övrig utbildningsbakgrund 32 8,8% 
  Ingen utbildning     15 4,1% 
  Dubbla utbildningsbakgrunder 

 
35 9,6% 

  Totalt       366 100% 
  Tabell 20. Deskriptiv data utbildning, år 2004.  

 
 
Tabell 19 och 20: Ekonomiska utbildningar dominerar. Mer än hälften av alla ledamöter 

har någon form av ekonomisk utbildningsbakgrund.  En fjärdedel av alla ledamöter har 

någon form av teknisk utbildningsbakgrund och sex procent av ledamöterna har juridisk 

utbildningsbakgrund. Nästan var tionde ledamot har någon av de övriga utbildnings-

bakgrunderna.  
 

Det är vanligast att kombinera den ekonomiska utbildningen med någon annan och av 

de dubbla utbildningsbakgrunderna är 25 av 35 kombinationer av ekonomisk 

tillsammans med teknisk utbildning. Ett vanligt förekommande fall är kombinationen av 

civilingenjör och civilekonomutbildning.  
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Nästan var tionde ledamot har dubbla utbildningsbakgrunder och 31 individer i urvalet 

har utbildning på forskarnivå eller högre. Närvaro av högre utbildning finns i totalt 33 

av de 62 styrelserna. 
 

Utbildningsheterogenitet 2004 
            Variabel N Minimum Maximum Genomsnitt Standardavvikelse 

  Utbildningsheterogenitet 62 ,00 ,74 ,4983 ,14523 

              Giltiga(N)  62     

Tabell 21. Deskriptiv data utbildningsheterogenitet, år 2004.  

 
Tabell 21: Det är hög variation i utbildningsheterogeniteten där Blau-koefficienten 

varierar mellan 0-0,74. Styrelser varierar alltså mellan att ha helt homogen 

utbildningsbakgrund, det vill säga att alla faller i samma kategori, och nästan helt 

heterogen utbildningsbakgrund, det vill säga att alla fyra utbildningsbakgrunder är 

närvarande och jämt fördelade mellan kategorierna. 

 

Medelvärdet på 0,5 visar att genomsnittsstyrelsen exempelvis kan ha en jämn fördelning 

av två kategorier. Det kan också betyda att alla kategorier är närvarande men att de inte 

är jämt fördelade vilket gör att vissa kategorier dominerar över de andra. 

 

Utbildningsbakgrund 2009 

  Ekonomisk Teknisk Juridisk Övrig Ingen Totalt Procent 
Ekonomisk 193 24 5 8   230 51,2% 
Teknisk 24 93   1   118 26,3% 
Juridisk 5   19 1   25 5,6% 
Övrig 8 1 1 48   58 12,9% 
Ingen         18 18 4,0% 
Totalt 230 118 25 58 18        449* 100% 
Tabell 22. Deskriptiv data utbildning, år 2009.  
*410 unika individer varav 449 utbildningsbakgrunder totalt. 
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Utbildningsbakgrund     
Antal 
individer Procent 

  Enbart ekonomisk utbildningsbakgrund 193 47,1% 
  Enbart teknisk utbildningsbakgrund 93 22,7% 
  Enbart juridisk utbildningsbakgrund 19 4,6% 
  Enbart övrig utbildningsbakgrund 48 11,7% 
  Ingen utbildning     18 4,4% 
  Dubbla utbildningsbakgrunder 

 
39 9,5% 

  Totalt       410 100% 
  Tabell 23. Deskriptiv data utbildning, år 2009.  

 

Tabell 22 och 23: Ekonomiska utbildningar är återigen vanligast. Mer än hälften av alla 

ledamöter har någon form av ekonomisk utbildningsbakgrund.  En fjärdedel av alla 

ledamöter har någon form av teknisk utbildningsbakgrund och sex procent av 

ledamöterna har juridisk utbildningsbakgrund. 12,9 procent av ledamöterna har någon 

övrig utbildningsbakgrund. 
 

Det är vanligast att kombinera den ekonomiska utbildningen med någon annan och av 

de dubbla utbildningsbakgrunderna är 24 av 39 kombinationer av ekonomisk 

tillsammans med teknisk utbildning. Ett vanligt förekommande fall är kombinationen av 

civilingenjör och civilekonomutbildning.  
 

Nästan var tionde ledamot har dubbla utbildningsbakgrunder och 33 individer har 

utbildning på forskarnivå eller högre. Närvaron av högre utbildning finns i totalt 39 av 

de 69 styrelserna. 

 
Utbildningsheterogenitet 2009 

       Variabel N Minimum Maximum Genomsnitt Standardavvikelse 

      Utbildningsheterogenitet 69 ,00 ,69 ,5122 ,15061 
       Giltiga(N)  69     

Tabell 24. Deskriptiv data utbildningsheterogenitet, år 2009.  

 
 

Tabell 24: Det är återigen hög variation i utbildningsheterogeniteten där Blau-

koefficienten varierar mellan 0-0,69. Medelvärdet är ungefär detsamma som för år 2004 

och det finns ingenting att kommentera här som är skilt från det tidigare årets 
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observationer. Sammanfattningsvis ser vi ingen större skillnad mellan åren vad gäller 

utbildningsbakgrunden. 

 
 

5.1.2.6 Sociala medium 

Tabell 25: Vad gäller LinkedIn för år 2004 finns det inte så mycket att säga om siffrorna 

då enbart en ledamot hade LinkedIn detta år. LinkedIn grundades i maj år 2003 och det 

var inte så många ledamöter som registrerade sig under år 2004. Under vår insamling 

såg vi däremot att LinkedIn-användandet bland ledamöterna ökade fram till år 2009, då 

71 av 410 unika individer hade ett konto på LinkedIn. 

 

LinkedIn 2009 
 Frekvens Procent Giltig 

procent 

Kumulativ procent 

 

Nej 31 44,9 44,9 44,9 

Ja 38 55,1 55,1 100,0 

Totalt 69 100,0 100,0  

Tabell 25. Deskriptiv data LinkedIn, år 2009.  

 
År 2009 hade 38 av 69 (55,1 %) styrelser minst en individ som var registrerad 

LinkedIn-användare och uppfyllde de uppsatta kriterierna. 
 

 

5.1.2.7 Styrelsestorlek 

Tabell 26 och 27: På nedanstående tabeller går det att se hur styrelsestorleken skiljer sig 

mellan åren 2004 och 2009. Gemensamt för de båda åren är att det går att urskilja en 

normalfördelning och de två vanligast värdena ligger på 7 och 8. Med andra ord har 

företag oftast 7 eller 8 ledamöter i styrelsen.    

 

 

 

 
 

 

   Tabell 26.  

Fördelning över styrelsestorleken, år 2004.  
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Tabell 27. Fördelning över styrelsestorleken, år 2009. 

 
 

5.1.2.8 Styrelseledamöters aktieinnehav 

Tabell 28 och 29: Aktieinnehaven mellan år 2004 och 2009 uppvisar inga stora 

skillnader. För båda åren kan vi se att det är vanligast att styrelsen har ett aktieinnehav 

på 81-90 procent, tätt följt av ett aktieinnehav på 91-100 procent. Det tredje vanligaste 

aktieinnehavet för båda åren är 71-80 procent. Med andra ord går det att konstatera att 

aktieinnehavet i de flesta fall är högt i företagsstyrelser som är noterade på 

Stockholmsbörsen.  

 

 

 

 

 

Tabell 28. Styrelsers aktieinnehav, år 2004.  

 

 

 

 
 

 

 

Tabell 29. Styrelsers aktieinnehav, år 2005.  
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5.1.2.9 Bransch  

Tabell 30 och 31: Med hjälp av ICB klassificering delades företag för år 2004 och 2009 

på nedanstående sätt. Vi kan konstatera att företagen fördelas på liknande sätt mellan 

åren och att den överlägset vanligaste branschen är industriverksamhet. Som nämndes i 

kapitel 4 (4.8.3) har TeliaSonera, som fanns med i urvalet både år 2004 och 2009, 

flyttats från branschen ”telekommunikation” till ”teknik” och Lundin Petroleum från år 

2009 har flyttats från ”olja och gas” till ”råvaror”. Detta har gjorts eftersom det är för få 

företag som tillhör dessa branscher och eftersom företagen även kan sägas passa in i 

branscherna ”teknik” respektive ”råvaror”. Branschen ”sjukvård” har slagits ihop med 

”teknik” då branschen sjukvård endast utgör 6,1 procent av vårt urval på 131 företag. 

Eftersom det inte finns några företag som kan delas in i ”allmännyttiga tjänster” har 

denna bransch tagits bort.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 30. Branschindelning, år 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 31. Branschindelning, år 2009.  
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5.1.2.10 Skuldsättningsgrad  

Från figur 6 och 7 kan vi se att få företag har en skuldsättningsgrad på över 5. Eftersom 

kategorierna är indelade i olika storlekar går det att konstatera att företag vanligtvis har 

en skuldsättningsgrad som ligger mellan 0-0,99 och 1-1,99.  Av företagen år 2009 har 

60,9 procent av en skuldsättningsgrad över 1 och för år 2004 är motsvarande siffra 71 

procent.  

 

 

 

 

 

 

 

      

 Figur 6. Skuldsättningsgraden, år 2004  Figur 7. Skuldsättningsgraden, år 2009 

 
 

5.1.2.11 Företagsstorlek 

Tabell 32 och 33: Mellan åren 2004 och 2009 ser vi liknande värden för 

LN(Tillgångar).  Min- och maxvärden, genomsnitt och standardavvikelse visar inga 

större skillnader mellan åren.  

LN(Tillgångar) 2004 
     Variabel N Minimum Maximum Genomsnitt Standardavvikelse 

   LNtillgangar 62 5,74 12,32 8,9658 1,68003 
Giltiga(N) 62     

  Tabell 32. Deskriptiv data LN(Tillgångar), 2004.  

LN(Tillgångar) 2009 
     Variabel N Minimum Maximum Genomsnitt Standardavvikelse 

    LNtillgangar 69 5,18 12,71 9,3367 1,77893 
Giltiga(N) 69     

  Tabell 33. Deskriptiv data LN(Tillgångar), 2004.  
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5.1.2.12 Styrelseledamöternas ålder 

Tabell 34 och 35: Ledamöternas medelålder skiljer sig inte mycket mellan företagen de 

olika åren. För år 2004 är medelåldern för de 62 styrelserna 54,9 år och motsvarande 

siffra år 2009 är 56,3  år. Vi kan också se att det finns styrelser från båda åren där 

styrelser har en genomsnittsålder på endast 44-45 år. Det finns också styrelser med en 

genomsnittsålder upp mot dryga 60 år.  

Genomsnittsålder 2004 
Variabel N Minimum Maximum Genomsnitt Standardavvikelse 

  Genomsnittsalder 62 44,43 62,00 54,9139 3,85460 
Giltiga(N)  62     

  Tabell 34. Deskriptiv data styrelsernas genomsnittsålder, 2004.  

Genomsnittsålder 2009 
Variabel N Minimum Maximum Genomsnitt Standardavvikelse 

Genomsnittsalder 69 45,00 64,00 56,2728 3,52756 
Giltiga(N) 69     

  Tabell 35. Deskriptiv data styrelsernas genomsnittsålder, 2009. 

 

För övrigt har endast 16 av 69 (23,2 %) av företagens styrelser år 2009 ledamöter på 40 

år eller lägre. Totalt sett finns det 19 medlemmar av totalt 507 (3,7 %) som har en ålder 

på 40 år eller lägre. För år 2004 är det endast 10 av 62 (16,1 %) företag som har 

styrelser med ledamöter på 40 år eller lägre är. År 2004 finns det 12 medlemmar av 

totalt 452 (2,7 %) som har en ålder på 40 år eller lägre. Observera att vissa medlemmar 

är dubbelräknade då det enbart finns 366 unika individer för år 2004 respektive 410 för 

år 2009. 
 

5.1.2.13 Kvinnor i styrelsen 

Tabell 36 och 37: Värdena mellan åren skiljer sig inte åt särskilt mycket. Vi kan dock 

konstatera att andelen kvinnor i genomsnitt har ökat från år 2004 till 2009. Det går även 

att notera att det för båda åren finns styrelser som inte har några kvinnliga ledamöter. 

Andelen kvinnor 2004 
     Variabel N Minimum Maximum Genomsnitt Standardavvikelse 

AndelKvinnor 62 ,00 ,50 ,1839 ,09762 
GiltigaN)  62     

Tabell 36. Deskriptiv data andelen kvinnor, 2004. 

84 



Andelen kvinnor 2009 
Variabel N Minimum Maximum Genomsnitt Standardavvikelse 

AndelKvinnor 69 ,00 ,43 ,2207 ,09714 
Giltiga(N)  69     

 Tabell 37. Deskriptiv data andelen kvinnor, 2009. 

 

 

 

5. 2 Bivariata resultat 

Hädanefter testar vi båda åren samtidigt för att få ett så stort urval som möjligt. Vi 

kontrollerar för år 2009. Detta för att vårt urval är för litet för att delas upp i två separata 

tester då urval under 100 är riskfyllda i logistiska regressioner (Long, 1997).  Eftersom 

följande avsnitt är viktiga när vi sedan tolkar den logistiska regressionen redovisas båda 

år samtidigt. 
 

 

5.2.1 Pearson korrelationstest, beroende mot oberoende 
variabler 
 

Vi har i de bivariata resultaten valt att exkludera korrelationen mellan de oberoende 

variablerna, då observationerna på det beroende variablerna varierar i storlek. 

Korrelationer listvis mellan oberoende och beroende variabler finns att tillgå i Appendix 

A2.2. Vi har kontrollerat att korrelationen mellan de oberoende variablerna inte skiljer 

sig mellan de olika korrelationstesterna i den mån det kan skapa problem för testet. Det 

finns således ingen korrelation över gränsvärdet 0,7 (Hair, 2010), när vi har testat 

korrelationen med de förutsättningar som ges av den beroende variabeln. Vi hittar inte 

heller korrelationer över 0,7 då vi korrelerar alla beroende och oberoende variabler 

listvis i samma korrelation. 

 

Tabellerna som kommer visar korrelationer mellan beroende och oberoende variabler. 

Vi kan från tabellerna identifiera 11 olika korrelationer i övervakningsaktiviteterna och 

24 olika korrelationer i rådgivningsaktiviteterna. Vi börjar med att titta på 

övervakningsaktiviteterna i Tabell 38. 
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Tabell 38. Pearson 

Korrelationsmatris 

övervakningsaktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Som tidigare påpekat via t-test kan vi även se att de föreligger ett positivt samband 

mellan aktivitet O3 och året 2009 med en korrelation på 0,471. Liknande samband 

identifieras mellan året 2009 och de företag som utför alla aktiviteter. Vi kan med stor 

säkerhet säga att den positiva korrelationen (0,340) mellan utförandet av alla aktiviteter 

och år 2009 finns där på grund av ökningen i aktivitet O3 mellan åren. Detta var den 

aktivitet i övervakningskategorin som utfördes till minsta del år 2004 och med tanke på 

att de andra aktiviteterna utfördes till så stor del, så har den en stor inverkan på 

ökningen av styrelser som utför alla aktiviteter. 
 

Om vi går vidare ser vi att styrelsestorlek korrelerar negativt (-0,186) med en av 

aktiviteterna och andelen styrelseledamöter som äger aktier korrelerar positivt med två 

av aktiviteterna (0,175;0,307) och även utförandet av alla aktiviteter (0,200).  Företagets 

storlek korrelerar positivt med en av aktiviteterna (0,225). Andelen styrelseledamöter 

med VD-bakgrund visar på en positiv korrelation med två av fem aktiviteter (0,179; 

0,225) och även utförandet av alla aktiviteter (0,206). Till sist ser vi att den kvadrerade 

ämbetstiden korrelerar negativt med en av aktiviteterna (0,188). 
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Korrelation mellan en oberoende variabel och flera av aktiviteterna ger tydligare 

indikationer på att dessa oberoende variabler påverkar övervaknings- och 

rådgivningsaktiviteterna. I övervakningsaktiviteterna ser vi att andelen 

styrelseledamöter med aktieinnehav i företag och andelen ledamöter med VD-bakgrund 

påvisar ett positivt samband med fler än en aktivitet. Detta kan tolkas som att dessa två 

variabler har ett positivt samband med övervakningsrollen. Dessa variabler korrelerar 

även med utförandet av alla aktiviteter, vilket ytterligare stärker det positiva sambandet. 

 

Vi forsätter med att titta på korrelationsmatrisen för rådgivningsaktiviteterna i tabell 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 39. Pearson Korrelationsmatris rådgivningsaktiviteter 

 
 

 

När det gäller rådgivningsaktiviteterna kan vi se att det föreligger ett negativt samband 

mellan styrelsestorlek och en rådgivningsaktivitet på -0,191. Samma aktivitet (R7) 

korrelerar positivt med andel aktier (0,176). Andelen aktier korrelerar också mot R10 

med 0,317. Skuldsättningsgraden uppvisar en korrelation med R3 på -0,256. Vad gäller 

företagsstorlek går det att se att denna kontrollvariabel har en negativ korrelation med 

två rådgivningsaktiviteter (-0,195; -0,219) och det finns en positiv korrelation med en 

tredje aktivitet (0,187). Det finns tre branscher, råvaror, konsumentvaror och ekonomi 

som vardera korrelerar mot R5 (0,197), R2 (-0245) och utförandet av alla aktiviteter (-
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0,210). Andelen ledamöter som är oberoende mot bolag och/eller bolagsledning 

korrelerar negativt med en av aktiviteterna (-0,220) och positivt med en annan (0,197). 

Ämbetstid har ett negativt samband med fyra av rådgivningsaktiviteterna och är den 

variabel som uppvisar korrelation med flest aktiviteter. Närvaron av högre utbildning, 

interlocking och LinkedIn korrelerar också med var sin aktivitetet (0,211; -0,187; -

0,237). 
 

Vi ser återigen att andelen aktier korrelerar med flera av aktiviteterna, denna gång mot 

rådgivningsaktiviteterna. Korrelationen är positiv mot båda aktiviteterna och detta kan 

tolkas som att andelen ledamöter med aktier har ett positivt samband med 

rådgivningsrollen. Företagets storlek visar också på flera korrelationer men är splittrad i 

två positiva och en negativ korrelation. Slutligen kommenterar vi det tydligaste 

sambandet mellan rådgivningsaktiviteter och oberoende variabler. Det är ledamöternas 

ämbetstid som visar sig ha ett negativt samband med fyra av aktiviteterna, vilket tyder 

på att ledamöter som suttit länge i styrelser utför dessa aktiviteter i mindre utsträckning. 
 

5.2.1 Pearson korrelationstest mellan de oberoende 
variablerna 
 

Vi forsätter med att presentera korrelationssamband mellan de oberoende variablerna. 

Korrelationen är gjord med Pearsons korrelationstest och vi kommenterar kort de 

korrelationer som föreligger och är av intresse. De två högsta värdena ligger på 0,58 och 

överstiger inte gränsvärdet för multikollinearitet som enligt Hair (2010) kan börja bli 

problematiskt vid korrelationsnivåer på 0,7 och uppåt (Hair, 2010). Överlag ser vi inga 

extremvärden förutom mellan ämbetstid och ämbetstid i kvadrat där stark korrelation är 

förväntad. Vi kommenterar heller inte korrelationerna som finns mellan branscherna, då 

dessa också är förväntade. 
 

De första höga värdet vi ser är mellan variablerna År 2009 och LinkedIn. Denna 

korrelation är inte förvånande eftersom LinkedIn-användandet var mycket lägre 2004. 

Mer information om detta finns i de univariata resultaten på sidorna 79-80. 

Vidare ser vi ett högt värde mellan styrelsestorlek och den naturliga logaritmen av 

tillgångarna. Det finns således ett positivt signifikant samband mellan styrelsens storlek 

och företagets storlek. 
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Ytterligare nämnvärda korrelationer finns mellan företagsstorlek och interlocking 

(0,5318), styrelsestorlek och interlocking (0,4817) och genomsnittsålder och ämbetstid 

(0.4017). 
 

Nedanstående tabell, tabell 40, är en sammanfattning av de signifikanta korrelationer 

som uppstod mellan de oberoende variablerna. För fullständig information om alla 

korrelationer mellan de oberoende variablerna, se Appendix A2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 40. Sammanfattning av Pearson korrelation mellan de oberoende variablerna.  
*Korrelation signifikant på 95 % -nivån.  
**Korrelation signifikant på 99 % -nivån. 
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5. 3 Multivariata resultat 
5.3 1. Multikollinearitet 
Utöver korrelationstesterna utför vi multikollinearitetstest av de oberoende variablerna 

mot alla beroende variabler eftersom urvalsstorleken skiljer sig för varje beroende 

variabel. Vi har undersökt VIF-värdena (Variance Inflation Factor) som berättar för oss 

i hur stor utsträckning de oberoende variablerna förklaras av varandra (Hair, 2010). 

Gränsvärdet för VIF är enligt Hair (2010) tio, efter detta upplevs med stor säkerhet 

multikollinearitetsproblem. VIF-värdena ligger som högst runt 2,5 förutom hos 

variablerna ämbetstid och ämbetstid kvadrerad där multikollinearitet är förväntad. VIF-

värden upp mot 3,5 identifieras också för branscherna, vilket också är en väntad 

utkomst då kodningen 1 på en variabel alltid ger kodningen 0 på en annan. För specifika 

VIF-värden, se Appendix A2.1. 
 

5.3 2. Binär logistisk regression 
På grund av att beroende variablerna är dikotoma är tolkandet av betakoefficienten 

annorlunda jämfört med den linjära regressionen (Pampel, 2000). Betakoefficienten i 

både linjär och logistisk regression förklarar riktningen av sambandet och åt vilket håll 

de oberoende variablerna påverkar de beroende (Hair, 2010). Linjär regression förklarar 

utöver detta storleken på riktningen som tas (Hair, 2010). Däremot, eftersom logistisk 

regression endast kan anta två värden, 1 eller 0, kommer denna regression förklara om 

utkomsten är positiv eller negativ men inte storleken (Pampel, 2000). Därför kommer vi 

bara att tolka riktningen och inte storleken på sambandet genom beta-koefficienten, 

eftersom det bara går att uttala sig om svaret blir ja eller nej. Vi kan exempelvis inte 

säga att en 1-procentig ökning i den oberoende variabeln ger en 10-procentig ökning i 

den beroende. Däremot kan vi säga att en 1-procentig ökning i den oberoende variabeln 

ökar chansen för att den beroende variabeln ska bli 1, vilket är nog för att kunna stödja 

eller förkasta en hypotes. 
 

För att uppnå en 95-procentig signifikansnivå för ett samband innebär det i en grupp på 

exempelvis 100 personer att högst fem personer av dessa får avvika från uppvisat 

samband (Bryman & Bell, 2005).  
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På sidor som följer presenteras i tabell 41 till 43 resultaten av de logistiska 

regressionerna. Eftersom vi har haft olika antal observationer (N) för varje beroende 

variabel står även korrelationen från den specifika beroende variabeln mot varje 

oberoende variabel utskriven. Utöver detta presenteras betavärdet, standardavvikelsen 

och signifikansen. 
 

Vi har upplevt problem i flera tester då det har varit för få nej-svar i många av de 

beroende variablerna, det finns alltså för få observationer som svarar nej och den 

logistiska regressionen kan inte dra några slutsatser med hjälp av så få observationer. 

Gary King och Langche Zeng (2001) adresserar problemet med ”rare events data” och 

menar att undersökningen kommer uppleva problem om en viss sak bara sker i 20 av 

1000 observationer. Problemet blir ännu större när observationerna minskar och 

forskarna konstaterar att det blir lättare att nå slutsatser när urvalet är större, även om 

svaren procentmässigt sker lika ofta (King & Zeng, 2001). Exempelvis blir det enklare 

att dra slutsatser om det finns 200 nej-svar i 10 000 observationer (King & Zeng, 2001). 

Vi har på grund av ”rare events” upplevt problem med ett flertal av testerna men 

samtidigt kan vi dra slutsatsen att dessa aktiviteter sker i väldigt stor grad. Vi har 

upplevt problem när det bara finns 7-8 procent nej-svar eller färre. Regressionen har då 

bara 8-10 nollor att tillgå i prediktionen av ett samband och därför går 

signifikansvärdena mot 1.  
 

Vi har försökt att testa olika modeller i vilka vi tagit bort kontrollvariabler så som 

bransch, vilket ger oss fem oberoende variabler färre. Utöver detta har vi testat att testa 

varje hypotesvariabel ensam med kontrollvariablerna. Båda dessa försök har 

misslyckats med att skapa skillnad från de tester vi presenterar hädanefter. Vi har dock 

sju tester under rådgivning och tre tester under övervakning som har större andel nej-

svar och därmed visar mer reliabla värden vilket ger oss en testbar representation för 

vardera roll.  
 

Vi börjar med att presentera den binära logistiska regressionen för övervaknings-

aktiviteterna i tabell 36 på nästa sida. 
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Binär logistisk regression   

Ö
vervakningsaktiviteter 

 

    Tabell 41. B
inär logistisk regression för övervakningsaktiviteterna O

1-O
5 + O

D
um

m
y. 
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Med tanke den lilla variationen som förekommer i aktiviteterna O1, O2 och O4 går det 

att konstatera att betavärden och standaravvikelser är höga. Det går därmed inte att 

påvisa några signifikanta resultat.   

 

Aktivitet O3, Formell utvärdering av VD:s prestationer; Regressionen påvisar 

signifikanta resultat mot kontrollvariabeln År 2009, vilket kan tolkas som att aktiviteten 

utförs i större utsträckning år 2009.  Andelen styrelseledamöter med aktieinnehav i 

företaget visar också på signifikans i den logistiska regressionen vilket tyder på att 

aktivitet O3 ökar när fler ledamöter äger aktier i företaget. Vidare finns det ett 

signifikant positivt samband mellan ämbetstid och aktiviteten och ett signifikant 

negativt samband mellan ämbetstid i kvadrat och aktiviteten. Detta kan tolkas som att 

det råder ett omvänt U-förhållande mellan aktivitet O3 och ledamöters ämbetstid. Alltså 

att aktiviteten utförs i lägre utsträckning i styrelser med kort respektive lång ämbetstid.  

 

Aktivitet O5, Besök vid olika delar av företaget; Regressionen påvisar tre signifikanta 

förhållanden. Det första mot andelen ledamöter med aktieinnehav i företaget, vilket kan 

tolkas som att aktiviteten utförs i större utsträckning när fler ledamöter har aktier i 

företaget.  Den andra signifikansen påvisas mellan aktiviteten och andelen kvinnor i 

styrelsen. Detta tyder på att en högre andel kvinnor i styrelsen leder till en större 

sannolikhet för att styrelsen besöker olika delar av företaget. Slutligen går det att finna 

ett signifikant samband mellan branschen industriverksamhet och aktiviteten. 

Tolkningen är att styrelseledamöter i ett industriföretag är bättre på att besöka olika 

delar av företaget. 

 

ODummy, Alla aktiviteter gjorda; Testet visar på signifikanta resultat gentemot 

variabeln år och andel aktier. Detta kan betyda att andelen företag som utför alla 

övervakningsaktiviteter är signifikant fler år 2009 och att uppfyllandet av 

övervakningsrollen är positivt påverkat av styrelsemedlemmar med aktier i företaget. 

 

Vi fortsätter med att titta på rådgivningsaktiviteterna som redovisas i tabell 37 och 38 på 

följande två sidor.  
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   Tabell 42. B
inär logistisk regression för rådgivningsaktiviteterna R
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Tabell 43. B
inär logistisk regression för rådgivningsaktiviteterna R
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För rådgivningsaktiviteterna finns det liksom övervakningsaktiviteterna för liten 

variation mellan svaren för att kunna leda till signifikanta resultat. Det gäller 

rådgivningsaktiviteterna R1, R3, R7, R8, R9, R11, R13 och R14. Detta innebär höga 

betavärden och standaravvikelser, samt att det inte går att påvisa några signifikanta 

resultat.  

 

Aktivitet R2, Översyn av företagets informationspolicy; För denna aktivitet går det att 

se ett positivt signifikant samband med branschen konsumenttjänster. Detta innebär att 

företag som tillhör denna bransch tenderar att i större utstäckning, jämfört med andra 

branscher, utför översyn av bolagets informationspolicy.  

 

Aktivitet R4, Översyn av policy för belöning av ledande tjänstemän inom företaget; 

Denna aktivitet visar ett positivt samband med ämbetstiden, men inget signifikant 

samband mellan ämbetstid i kvadrat (p=0,062). Eftersom aktiviteten gränsar till 

signifikans med ämbetstid finns det en viss indikation på att styrelsers genomsnittliga 

ämbetstid påverkar utförandet av denna aktivitet. 

 

Aktivitet R5, Översyn av företagets rekryteringspolicy; Den här aktiviteten uppvisar 

inga signifikanta samband mellan några av de oberoende variablerna.  

 

Aktivitet R6, Översyn av företagets personalpolicy; Den här aktiviteten visar ett 

negativt signifikant samband med andelen oberoende ledamöter. Detta kan tolkas som 

att styrelser med större andel oberoende ledamöter tenderar att utföra denna aktivitet i 

lägre utsträckning jämfört med andra styrelser. 

 

Aktivitet R10, Diskussioner om företagets image; För denna aktivitet finns det ett 

positivt signifikant samband gentemot andelen aktier i en styrelse. Det kan tolkas som 

att styrelser med större aktieinnehav kommer att föra diskussioner om företagets image 

oftare än andra styrelser.  

 

Aktivitet R12, Översyn av investor relations; För denna aktivitet finner vi också två 

signifikanta samband, denna gången med styrelsens genomsnittsålder och interlocking. 

Det råder ett positivt samband med styrelsens genomsnittsålder, vilket pekar på att 

styrelser med högre genomsnittsålder tenderar att utföra översyn av investor relations 
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oftare än andra styrelser. För interlocking råder däremot ett negativt samband, vilket är 

ett tecken på att styrelser med interlocking kommer att utföra aktiviteten i mindre 

omfattning än andra styrelser.  

 

Rdummy, Alla rådgivningsaktiviteter gjorda; När det gäller utförandet av alla 

rådgivningsaktiviteter går det inte heller att hitta några positiva eller negativa samband 

med våra oberoende variabler.  
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6. Analys av resultat 
 

I detta kapitel kommer vi diskutera och analysera de empiriska testresultaten. Vi 

kommer göra detta i samband med att vi går igenom våra tidigare formulerade 

hypoteser.  

6.1 Inledning 
I testerna och i den deskriptiva statistiken ser vi att andelen ja-svar övergripande är 

väldigt hög. Detta har lett till att modellen har blivit svår att testa. Över rollerna 

identifierar vi en genomsnitsuppfyllnad på 83 procent år 2004 och 82,7 procent år 2009 

för rådgivning och 87,6 procent år 2004 samt 91,6 procent år 2009 för övervakning. 

Variansen i svaren är i de flesta fall för låg för att modellen ska kunna utvinna samband 

mellan variablerna.  
 

I Jonnergård i Stafsudds (2011) artikel kan skillnader påvisas då studien sträcker sig 

över åren 1994 till 2004. Variansen i svaren var högre 1994 och 1999, där det påvisades 

en stor ökning i andelen ja-svar. För 1994 var genomsnittsuppfyllnaden av alla 

aktiviteter 67,2 procent och 1999 79,6 procent vilket gav större rum för att hitta 

samband. På grund av svårigheter att samla in information 1994 och 1999 avgränsades 

vår undersökning till 2004 och 2009. Det har i större drag varit problematiskt att samla 

in information för 2004 jämför med 2009 på grund av brist på tillgången av information. 

Om tidigare år hade inkluderats befarar vi att vi inte hade fått tillgång till de variabler 

som vi vill testa och därför skedde avgränsningen till 2004 och 2009. Vi tog också i 

anspråk att undersökningen bör var aktuell tidsmässigt. 
 

Vi lägger märke till en skillnad i våra modeller när ja-svaren börjar bli fler. Detta 

hjälper oss att förstå att bristen inte ligger i de förklarande variablerna så mycket som i 

den beroende variabeln styrelseaktiviteter. En ytterligare bekräftelse på att variansen är 

för liten i svaren är också att variansanalysen vid indexerande av variablerna visade på 

icke-signifikans för en linjär modell som vi pratade om i avsnitt 4.9. 

Jonnergård och Stafsudd (2011) säger i sin artikel att en möjlig förklaring den höga 

uppfyllnadsgraden kan vara koersiv isomorfism och refererar till DiMaggio och Powell 
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(1983). Dessa författare förespråkar att institutionell press från andra organisationer och 

från samhället resulterar i att styrelser gör det som förväntas av dem. Av den 

anledningen skiljer sig styrelser förmodligen i mindre utsträckning och det blir svårare 

att identifiera statistiska skillnader mellan styrelser. Det är även problematiskt om 

styrelserna blir påverkade av isomorfism, då detta inte speglar en rättvis bild över hur 

väl aktiviteterna blir gjorda. I Sverige har det dessutom blivit obligatoriskt att göra en 

årlig plan för styrelsernas arbetsuppgifter och detta kan ha lett till att flera aktiviteter 

inkluderats på agendan och att en viss standardisering av aktiviteter skapades mellan 

styrelser (Jonnergård & Stafsudd, 2011). Allt detta gör att det blir svårare att utföra 

tester som påvisar skillnader mellan styrelser.  
 

Vi kan innan genomgången av hypoteserna se att de testade variablerna inte har 

tillräckliga samband med styrelsens övervaknings- och rådgivningsaktiviteteraktiviteter 

för att kunna bekräfta en övergripande koppling mellan styrelsekapitalet och 

styrelseaktiviteterna. Vi kan däremot konstatera att vissa variabler har ett samband med 

specifika aktiviteter. Exempelvis visade sig ämbetstiden ha ett omvänt U-förhållande 

med den formella utvärderingen av VD:s prestationer. Styrelser som har suttit kort tid 

respektive lång tid förväntas därmed vara sämre på att utföra denna aktivitet. Trots att 

hypoteserna inte kan bekräftas hittas dessa samband, vilket kan hjälpa till att öka 

förståelsen för styrelser. Våra kontrollvariabler visade också blandade statistiska 

resultat. För kontrollvariabeln andelen aktier gick det att utläsa positivt signifikanta 

resultat med alla de övervakningsaktiviteter som hade bra varians. Dessa resultat börjar 

dock enbart visa sig när andelen nej-svar ökar. Detta kan tolkas som att 

kontrollvariabeln andel aktier och den oberoende variabeln ämbetstid är de variabler 

som är starkast i att förklara styrelsens aktiviteter. 

 
 

Hypotesvariablerna kan således förklara en viss del av styrelseaktiviteterna, men vi kan 

inte bekräfta att styrelseaktiviteterna förklaras av styrelsekapitalet. Vi drar innan 

genomgången av hypoteserna därför slutsatsen att den primära anledningen till att 

variabler som väldokumenterat påverkar styrelseaktiviteterna inte visar signifikans, 

beror på den låga variansen i svaren. Denna slutsats kan också dras genom att se att 

aktivitet O3 är den som reagerar bäst på vår modell, och även den enda aktiviteten som 

signifikant skiljer sig mellan år 2004 och 2009 enligt tidigare t-test.  
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Efterföljande hypotesgenomgång kommer att analyseras genom alternativa förklaringar 

till varför signifikans inte påvisas i många av aktiviteterna. Vi påminner återigen läsaren 

att bära i minne att den primära anledningen till icke-signifikanta resultat med stor 

sannolikhet beror på den låga andelen ja-svar. 

 
 

 

6.2 Genomgång av hypoteser 
6.2.1 Oberoende ledamöter 
Hypotes 1a: Det finns ett positivt samband mellan oberoende ledamöter och styrelsens 

aktiviteter kopplade till övervakningsrollen. 
 
 

Vi finner i våra tester inget stöd för att en styrelse med högre andel oberoende 

ledamöter resulterar i en bättre uppfyllnad av övervakningsrollen. Det går inte att hitta 

något samband, varken i Pearsons korrelationstest eller i den logistiska regressionen, 

som indikerar att styrelser med fler oberoende ledamöter utför övervakningsaktiviteter i 

större utsträckning. Vi kan alltså förkasta hypotesen. 
 

En anledning till varför testet inte bekräftar de agentteoretiska antagandena kan bero på 

att det är svårt att avgöra huruvida någon är oberoende mot bolag och/eller 

bolagsledning eller inte. En enligt koden oberoende ledamot kan ha starka sociala 

förbindelser med exempelvis bolagsledningen, vilka är svåra att identifiera. Exempelvis 

skulle en ledamot kunna dela privata intressen med VD, vilket gör att det upplevda 

behovet för övervakning minskar.  
 

Ytterligare en orsak till varför vi inte kan påvisa några signifikanta samband kan bero 

på att agentteorin inte ensamt kan förklara behovet för övervakning. 

Övervakningsintresset för beroende ledamöter kan exempelvis vara större än vad teorin 

förespråkar. De beroende ledamöterna kan trots sitt beroende gentemot bolaget och/eller 

bolagsledningen känna en förpliktelse att utföra de uppgifter som anses tillhöra 

styrelsearbetet.  
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Hypotes 1b: Det finns ett positivt samband mellan oberoende ledamöter och styrelsens 

aktiviteter kopplade till rådgivningsrollen. 
 

För denna hypotes finner vi ett negativt signifikant samband mellan andel oberoende 

ledamöter i styrelsen och en rådgivningsaktivitet. Detta är oväntat eftersom vi i 

hypotesen argumenterade för ett positivt samband. I övrigt finner vi inte några andra 

positiva eller negativa signifikanta samband med de andra övervakningsaktiviteterna. 

När det gäller vår dikotoma variabel uppvisar inte denna heller någon signifikans, vilket 

är ytterligare ett tecken på att hypotesen inte stöds. Eftersom vår hypotes var felaktig 

kommer vi därmed att förkasta hypotesen. 
 

Det kan många gånger finns ett dolt beroendeförhållande mellan oberoende ledamöter 

och bolaget och/eller bolagsledningen. Att vi kan påvisa ett negativt signifikant 

förhållande mellan oberoende ledamöter och en rådgivningsaktivetet skulle exempelvis 

kunna bero på att vissa beroende ledamöter har ekonomiska kopplingar med bolaget 

och/eller bolagsledningen och därmed känner en förpliktelse att vara aktiva med 

rådgivning för att upprätthålla en god relation med bolaget. 
 

Aktiviteten som hade ett negativt samband är översynen av företagets personalpolicy. 

Eftersom det i de flesta fall är VD som representerar den beroende ledamoten är en 

annan tänkbar anledning till det negativa sambandet att denne har en närmare relation 

med de anställda och således lyfter fram dessa frågor oftare.  
 

 

6.2.2 VD-bakgrund 
Hypotes 2a: Det finns ett positiv samband mellan ledamöter med VD-bakgrund och 

styrelses aktiviteter kopplade till övervakningsrollen. 

 

VD-bakgrund visar signifikant korrelation med två av övervakningsaktiviteterna, men 

uppvisar inte någon signifikans i regressionen. Utförandet av alla aktiviteter korrelerar 

också med variabeln och får nästan ett signifikant samband (p=0,057). Det kan finnas 

ett samband mellan variabeln och övervakningsaktiviteterna, men resultaten räcker inte 

för att påvisa signifikanta samband. Vi kan därför inte dra några slutsatser om 
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sambandet mellan ledamöter med VD-bakgrund och övervakningsaktiviteterna, vilket 

gör att vi varken förkastar eller accepterar hypotesen.  

 

Vi förespråkar i hypotesen att en ledamot med VD-bakgrund kan ha en bättre 

uppfattning om övervakningens betydelse, vilket leder till ökad övervakning. Att denna 

hypotes inte fick statistiskt stöd kan bero på många saker. Även om en ledamot har VD-

bakgrund kan erfarenheten av övervakning vara annorlunda och verkställande direktörer 

skulle kunna ha olika erfarenhet av övervakningens betydelse. Det kan också vara så att 

tidsspannet har varit långt mellan VD- och styrelseuppdraget, vilket har lett till att 

erfarenheter som kan generara bättre övervakningsförmåga har blivit obsolet. 

Ledamöter med VD-bakgrund kan också erhållit erfarenheter i företag som tillhör en 

ovanlig bransch eller ett företag med annorlunda företagsstruktur, vilket kan påverka 

uppfattningen om övervaknings betydelse och således hur ofta övervaknings-

aktiviteterna utförs.  

 

Hypotes 2b: Det finns ett positiv samband mellan ledamöter med VD-bakgrund och 

styrelses aktiviteter kopplade till rådgivningsrollen. 

 

Vi finner ingen korrelation och ingen signifikans mellan VD-bakgrund och aktiviteter 

kopplade till rådgivningsrollen. När det gäller signifikans för alla rådgivningsaktiviter, 

RDummy, får vi inte heller något signifikant samband. Detta resulterar i att vi förkastar 

hypotesen. 

 
 

I hypotesen argumenterar vi att en ledamot med VD-bakgrund besitter ett strategiskt 

karaktärsdrag på grund av de erfarenheter som uppnås genom att dagligen arbeta med 

strategiska beslut. Vår användning av upper echelonsteorin i en styrelsekontext, där vi 

förespråkar att karaktärsdragen spelar in på agerandet, stöds inte vad gäller personer 

med VD-bakgrund i styrelser. De strategiska skickligheter som en person med VD-

bakgrund kan inneha verkar därmed inte påverka utförandet av styrelseaktiviteter som 

kan kopplas till rådgivningsrollen. Orsaken till att hypotesen inte stöds skulle kunna 

bero på att upper echelonsteorin används för att förklara högsta företagsledningen och 

därmed inte brukar användas i en styrelsekontext. En annan tänkbar anledning är att det 

strategiska karaktärsdraget som ledamöter med VD-bakgrund innehar avmattas med 
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tiden, särskilt om ledmoten varit verksam inom flera yrken innan denne blev 

styrelsemedlem.   
 

 

6.2.3 Ämbetstid 
Hypotes 3a: Det råder ett omvänt U-förhållande mellan ledamöters ämbetstid och en 

styrelses aktiviteter kopplade till rådgivningsrollen. 

 

Denna hypotes visar inga signifikanta resultat och därmed förkastar vi denna hypotes. 

Ämbetstid visar signifikans för en aktivitet, men inte ämbetstid i kvadrat (p=0,062). Att 

p-värdet är lågt och att flera rådgivningsaktiviteteter visar signifikans i Pearsons 

korrelationstest gör att vi kan antyda att ämbetstiden har en viss påverkan på 

rådgivningsrollen.  

 

Hypotes 3b: Det råder ett omvänt U-förhållande mellan ledamöters ämbetstid och en 

styrelses aktiviteter kopplade till övervakningsrollen. 

 

För denna hypotes finner vi visst stöd. I en av de fem övervakningsaktiviteterna får vi 

ett signifikant U-förhållande gentemot ämbetstiden. Vi kan därför varken förkasta eller 

acceptera hypotesen. Anledningen till att det går att skåda ett visst samband kan bero på 

flera saker. Exempelvis kan ledamöter som suttit längre i styrelsen bli inrotade med 

ledningen (Hermalin & Weisbach, 1991). Om ledamöter som suttit länge utvecklar 

sociala kontakter med ledningen skulle detta kunna leda till sämre övervakning. 

Ledamöter med kort ämbetstid har inte samma informationsunderlag, erfarenhet och 

inflytande i styrelse för att påverka utförandet av styrelsens övervakningsaktiviteter, 

vilket gör att styrelser med låg genomsnittlig ämbetstid tenderar att utföra 

övervakningsaktiviteterna i mindre utsträckning.  

 

Forskare har hävdat att ledamöter med hög ämbetstid har förvärvat mer företagsspecifik 

kunskap som kan leda till att övervakningsförmågan blir bättre (Lia et al., 2013). I 

kontrast till detta menar vissa forskare att ledamöter med lång ämbetstid leder till att 

samhörigheten ökar och att det även är sannolikt att kognitiva konflikterna minskar 

(Forbes & Milliken, 1999) och till inrotad ledning (Hermalin & Weisbach, 1991), vilket 

sägs leda till försämrad övervakningsförmåga. De tidigare inkonsekventa 
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forskningsresultaten speglar våra mixade statistiska resultat. En anledning till att 

signifikans inte kunde påvisas för de övriga övervakningsaktiviteterna kan bero på att 

styrelser reagerar olika på ämbetstiden. Vissa styrelsens genomsnittliga ämbetstid kan 

resultera i ökad övervakning och vice versa. I vissa styrelser kan en hög ämbetstid 

innebära sämre övervakning i och med risken för inrotad ledning och i en annan kan den 

företagsspecifika kunskapen väga mer, vilket gör att hög ämbetstid leder till bättre 

övervakning.   

 
 

6.2.4 Utbildning 
Hypotes 4a: Det finns ett positivt samband mellan ledamöter med högre utbildning och 

styrelsens aktiviteter kopplade till övervakningsrollen. 

  

Hypotes 4b: Det finns ett positivt samband mellan ledamöter med högre utbildning och 

styrelsens aktiviteter kopplade till rådgivningsrollen. 

 

Testerna visar inga signifikanta regressionsresultat vad gäller förhållandet mellan högre 

akademisk utbildning och styrelsens aktiviteter. Detta resulterar i att vi förkastar 

hypotesen. Möjligheten finns att den kunskap som fås via akademiska studier inte är 

den kunskap som används i styrelserummet. Hypotesen argumenterade för att högre 

utbildning leder till en överlag aktivare styrelse då kunskapsutövande enligt Forbes och 

Milliken (1999) handlade om att applicera sina kunskaper på de förväntade 

arbetsuppgifterna. Om ledamöternas akademiska kunskaper inte relaterar till 

arbetsuppgifterna blir det svårt att applicera dessa på styrelseaktiviteter. På grund av 

detta är ett förslag att undersöka om styrelseutbildningar påverkar aktiviteten i en 

styrelse. 

 

En annan anledning till att hypotesen inte fick något stöd kan bero på att vi mäter 

närvaron av endast högre kunskaper. Ett tillförlitligt mått på hela styrelsens 

kombinerade utbildningsnivå som inte involverar ordinalvariabler är ett annat förslag 

för att kunna förbättra måttet. Vi tror också att det är svårt att mäta individers kunskaper 

utifrån deras utbildningsnivå, då mycket kunskap med all säkerhet kommer utanför den 

akademiska världen. Den höga andelen universitetsutbildade tyder dock på att 
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utbildning är viktigt för att bli en framtida styrelseledamot, men det verkar inte vara 

denna typ av kunskap som används i styrelsen för att öka styrelseaktiviteterna. 

   

 

Hypotes 4c: Det finns ett positivt samband mellan ledamöters diversifiering i utbildning 

och styrelsens aktiviteter kopplade till övervakningsrollen. 

  

Hypotes 4d: Det finns ett positivt samband mellan ledamöters diversifiering i utbildning 

och styrelsens aktiviteter kopplade till rådgivningsrollen. 

  

Styrelsegrupper med mer heterogena utbildningserfarenheter visade sig inte heller 

signifikant påverka någon av styrelseaktiviteterna. Vi förkastar således även denna 

hypotes. De olika argument som finns i hypotesen, där heterogenitet sägs inbringa större 

varians i kreativitet, innovation och idéer och exempelvis underlätta implementeringen 

och formuleringen av strategiska beslut som leder till aktivare styrelser, tas inte i uttryck 

i någon av aktiviteterna. Heterogeniteten är förslagsvis någonting som kan undersökas 

på andra variabler än utbildning. Exempelvis skulle heterogeniteten kunna testas mot 

styrelseledamöters funktionella bakgrund om tillgång till konkret information finns 

tillgänglig. 

  

För att sammanfatta utbildningshypoteserna nämner Johnson et al. (2013) att det finns 

en stor varians i relationen mellan bolagsstyrningsforskning och utbildning, samt att 

resultat visar på tvetydighet. Mer arbete behövs för att vi ska förstå länken mellan 

utbildningsvariabler och underliggande sociala och kognitiva strukturer. 
 

 

6.2.5 Interlocking  
Hypotes 5a: Det finns ett positivt samband mellan ledamöter med flera styrelseuppdrag 

och styrelsens aktiviteter kopplade till rådgivningsrollen. 

 

Variabeln visade ett signifikant negativt samband med en av rådgivningsaktiviteterna, 

men utöver detta fanns inga andra samband med de övriga aktiviteterna. Detta leder till 

att hypotesen förkastas. Ledamöter med flera styrelseuppdrag bidar enligt teorin med 

kritiska resurser till företaget. Via deras sociala kapital kan legitimitet och 
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affärsrelationer uppnås. Deras resurstillhandahållande egenskaper tar dock inte uttryck i 

de rådgivningsaktiviteter styrelserna utför eftersom vi hittar ett negativt signifikant 

samband med rådgivningsaktiviteten: ”Översynen av investor relations” och inga 

signifikanta samband mellan resterande övervakningsaktiviteter.  

En anledning till att hypotesen förkastades kan bero på att ledamöter med flera 

styrelseuppdrag, i och med ökad arbetsbörda jämfört med ledamöter som endast sitter i 

en styrelse, inte har tid att utföra rådgivningsaktiviteterna i lika stor utsträckning som 

vanliga ledamöter. Detta kan också förklara varför en övervakningsaktivitet visar ett 

negativt signifikant samband.  

 

En annan anledning kan bero på att det redan finns ett substitut för det sociala kapital 

som ledamöter med flera styrelseuppdrag förväntas tillföra styrelsen. Sociala 

förbindelser kan knytas på en mängd olika sätt. Ledamöter kan utveckla kontakter med 

andra ledamöter genom att de exempelvis umgås privat. Dessutom kan det sociala 

kapitalet få en substituteffekt om ledamöter knyter viktiga och relevanta affärskontakter 

med exempelvis företagsledare i andra företag. Dessa kontakter kan leda till att fler eller 

lika många rådgivningsaktiviteter utförs även om styrelsen inte innehar några 

interlocking directors. Med andra ord kan olika substitut eliminera eller minska effekten 

av det sociala kapital som förväntas tillföras styrelsen om ledamöterna är interlockade, 

vilket leder till att den påverkan som de interlockade ledamöterna har på 

rådgivningsaktiviteterna blir försumbar eller icke existerande. 

 
 

Hypotes 5b: Det finns ett negativt samband mellan ledamöter med flera styrelseuppdrag 

och en styrelses aktiviteter kopplade till övervakningsrollen.  

 
 

Denna hypotes visade ingen signifikans för någon av övervakningsaktiviteterna. Detta 

går emot tidigare forskning som menar att en ledamot som sitter i många styrelser kan 

leda till att ledamoten blir för upptagen, vilket försämrar övervakningsförmågan (Ferris 

et al., 2003; Jackling & Johl, 2009). En möjlig anledning till att signifikans inte kunde 

påvisas kan bero på att förmågan att utföra övervakningsaktiviteterna inte påverkas      

så starkt av att sitta i flera styrelser som vi argumenterade för i vår hypotes.     
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6.2.6 Sociala medium  
Hypotes 6: Ledamöter som är aktiva i sociala medium är positivt relaterat till styrelsens 

aktiviteter kopplade till rådgivningsrollen. 
 

 

LinkedIn visar inga signifikanta statistiska resultat och hypotesen kan därmed förkastas. 

För en rådgivningsaktivitet blir däremot korrelationstestet signifikant och samma 

aktivitet visar nästan signifikans i den logistiska regressionen (p=0,063). En annan 

övervakningsaktivitet visar också tecken på att ett visst samband råder gentemot 

LinkedIn (p=0,098). Dock visar både korrelationstestet och de två regressionerna ett 

negativt förhållande. Vi kan dra slutsatsen att LinkedIn inte verkar ha någon positiv 

inverkan på rådgivningsrollen. Det finns istället tendenser att styrelser som har 

ledamöter med LinkedIn försämrar rådgivningsaktiviteterna.  
 

En förklaring till det negativa sambandet skulle kunna vara att ledamöter som redan har 

ett starkt socialt kapital inte känner samma behov för att knyta nya kontakter i LinkedIn. 

Vid datainsamlingen noterades att många välkända ledamöter inte hade LinkedIn. Om 

vissa ledamöter har ett mindre behov är det ett tecken på att de redan har ett starkt 

upparbetat socialt kapital och är således mer aktiva i rådgivningsrollen. 
 

Eftersom vi trots allt inte kunde finna någon signifikant regression tyder detta på att 

styrelsearbetet inte påverkas om ledamöterna har LinkedIn eller inte. Med tanke på att 

LinkedIn fortfarande var relativt nytt år 2009 och att LinkedIn är ett ständigt växande 

globalt nätverk är det möjligt att LinkedIn kan inbringa ett större socialt kapital idag. 

Om LinkedIns betydelser ökar bland ledamöter är det möjligt att styrelser med fler 

LinkedIn-användare kommer kunna knyta fler kontakter, vilket leder till större socialt 

kapital som gör att styrelseaktiviteter kopplade till rådgivningsrollen utförs oftare och 

på ett bättre sätt.  
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6.3 Avslutande diskussion om hypoteser 
Hypoteserna har förkastats eftersom vi även i de genomförbara testerna inte har fått 

några signifikanta resultat. Om några förutspådda samband identifieras leder detta till 

att vi varken förkastar eller accepterar hypotesen. Vi har trots den generellt låga 

variansen i svaren lyckats utvinna samband. De oberoende variabler, som börjar visa 

resultat när variansen ökar, är ämbetstid och kontrollvariablerna som mäter andelen 

styrelseledamöter med aktier i styrelsen, andelen kvinnor och genomsnittssålder. Vi kan 

inte generalisera att dessa variabler har signifikanta samband med rollerna men vi kan 

se att de har ett samband med enskilda aktiviteter. Vi ser däremot att andelen aktier kan 

generaliseras till att ha ett positivt samband med övervakningsrollen.  Den har ett 

positivt signifikant samband med alla de genomförbara testerna mot 

övervakningsaktiviteter och vi kan dra slutsatsen att styrelser med högre andel 

ledamöter med aktier i bolaget är bättre övervakare. De styrelser som har en högre andel 

ledamöter vilka har ett ekonomiskt intresse i bolaget utför aktiviteterna i högre grad. 

Detta stämmer överrens med de agentteoretiska antagandena om att individer agerar i 

egenintresse.  
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7. Slutsats 
 
I detta kapitel kommer vi presentera vår slutsats, undersökningens implikationer 
och ge förslag till fortsatt forskning.  
 

7.1 Slutsats 
Vår undersökning grundade sig i den omfattande forskning som finns på styrelser. Vi 

hade ett intresse av att vara med och öka förståelsen för styrelsers arbete på grund av 

den viktiga funktion de fyller. Problemet vi identifierade var att forskningen 

återkommande lade fokus på samma variabler för att förklara styrelsearbete. Ett relativt 

nytt begrepp, styrelsekapitalet, fångade vårt intresse på grund av att det fortfarande 

finns mycket outforskat i relation till detta begrepp. Att förstå styrelser med hjälp av 

deras humana och sociala kapital är relativt nytt. Trots detta finns mycket teori inom 

ämnet vilket öppnar för ytterligare forskning. Intresset för styrelser och styrelsekapitalet 

resulterade i syftet att undersöka huruvida styrelsekapitalet kunde förklara styrelsens 

aktiviteter. 

 

Den omfattande teorin gjorde det möjligt för oss att utföra en deduktiv studie. Vi ville 

undersöka förhållandet kvantitativt eftersom intresset är att generalisera våra resultat 

över en större population. Vi tog hjälp av teorin om styrelsekapitalet och två stora 

bolagsstyrningsteorier, agent- och resursberoendeteorin, för att formulera våra 

hypoteser. Utöver detta tog vi även hjälp av beteendeperspektivet och upper 

echelonsteorin i syfte att ytterligare stärka våra argument för hur individer och grupper 

agerar. 

 

Vi undersökte två, av teoretiker, väl dokumenterade styrelseuppgifter, övervakning och 

rådgivning. För att testa hypoteserna delades styrelseaktiviteter upp i dessa två roller för 

att sedan testas mot variabler vilka kan hänföras till en styrelses humana och sociala 

kapital. Vi operationaliserade övergripande variablerna likt tidigare forskning samtidigt 

som användandet av egna metoder förekom. Arbetet fortlöpte med en förklarande del av 

våra variabler och presentationen av testresultat vilket leder oss till syftet. Kan 

styrelsekapitalet förklara styrelsens aktiviteter?  
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Utifrån de statistiska testerna går det att utröna ett visst samband men den låga 

variansen i styrelseaktiviteter gör att det blir svårt att ge ett rakt svar på den frågan. Det 

har varit svårt att påvisa ett samband för alla aktiviteter inom en viss roll, men 

styrelsekapitalet har varit lyckat i att hitta samband i specifika frågor. Resultaten kan av 

den anledningen inte generaliseras till övervakning och rådgivning och vi således inte 

bekräfta om styrelsekapitalet förklarar styrelsens aktiviteter.  

 

Vi tycker att våra tester starkast belyser det faktum att aktiviteterna utförs i så pass stor 

grad att alla styrelser är bra på att uppfylla övervaknings- och rådgivningsrollerna.     

Det faktum att väldokumenterade kontrollvariabler som styrelsestorlek inte visar några 

signifikanta samband tyder på att många av dessa aktiviteter finns med på den årliga 

agendan. Vi tror därmed att den mest troliga förklaringen till den höga uppfyllnads-

graden är att institutionell press och press från samhället medför att alla styrelser gör de 

aktiviteter de förväntas göra. Detta leder till att alla styrelser gör alla aktiviteter och att 

det blir svårt att undersöka vad som påverkar aktiviteterna. Ytterligare stöd ges för detta 

genom den stadiga ökning i uppfyllnaden av aktiviteterna som kan ses från 1994 till 

2009. Aktiviteterna har gått från en uppfyllnad av två tredjedelar till nio tiondelar. Den 

slutsats vi kan dra av detta är att styrelser i stora svenska företag i stor utsträckning utför 

de aktiviteter som tillhör deras uppgifter.   
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7.2 Teoretiska implikationer 
Vi har kommit fram till att styrelser gör de aktiviteter de förväntas göra till den 

omfattningen att det blir svårt att utröna samband med hjälp av vanligt förekommande 

variabler inom bolagsstyrningsforskning. Vårt teoretiska bidrag riktar sig till de forskare 

som studerar svenska börsnoterade företag och förklarar att en ny approach till denna 

typ av forskning är behövlig.  
 

Vi vill vara varsamma med att lyfta fram variabler som enbart visar signifikans mot en 

aktivitet. Detta eftersom en aktivitet inte speglar en hel roll. Därmed kan inte en 

variabel som enbart visar signifikans mot en aktivitet kategoriseras in som bra/dåligt för 

övervaknings- eller rådgivningsrollen. Vi är konsekventa i dessa utlåtanden förutom på 

en punkt. Ett omvänt U-förhållande i ämbetstid är signifikant mot aktiviteten: Formell 

utvärdering av VD:s prestationer. Detta innebär att den genomsnittliga ämbetstiden i 

styrelsen inte ska vara för hög eller för låg i förhållande till medelvärdet. På grund av 

den vikt bolagsstyrningsforskningen lägger på agentförhållandet mellan VD och styrelse 

i förhållande till övervakning är detta resultat en viktig upptäckt för att stärka 

argumenten när ämbetstid är involverad som variabel. 
 

Eftersom variabeln andel aktier visar signifikans mot alla testbara aktiviteter kan vi 

bekräfta att styrelser med högre andel ledamöter som innehar aktier i bolaget är positivt 

för övervakningsaktiviteterna. Agentteoretiska antaganden om att individer agerar i 

egenintresse stärks. Detta innebär att styrelseledamöter med ekonomiskt intresse i 

bolaget är måna om att utföra alla styrelseaktiviteter kopplade till övervakningsrollen.  
 

Slutligen vill vi betona att vi har arbetat upp en unik modell för att mäta styrelse-

kapitalet som tar hänsyn till agentteorin, resursberoendeteorin, upper echelonsteorin och 

beteendeperspektivet. Modellen bygger på antaganden om dessa teorier och innehåller 

en bred måttstock där variablerna förknippas med styrelsens humana och sociala 

kapital. Aktiviteterna visar inte modellen rättvisa då variansen i svaren är låg. Vi ser 

därför gärna att modellen testas i andra sammanhang där behovet av att mäta 

styrelsekapitalet finns. 
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Då vi har visat att det blir svårt att fortsätta hitta sambandsförhållanden mot styrelsens 

aktiviteter i svenska företag är det självklara förslaget till fortsatt forskning att hitta ett 

annat sätt att mäta styrelsens effektivitet.  Nästa steg är möjligtvis att identifiera nya 

aktiviteter som en styrelse kan göra för att påverka företagets öde eller undersöka hur 

väl de rådande aktiviteterna utförs. Vi tycker att forskningen inom styrelseuppgifter i 

svenska företag bör ta en annan riktning, att försöka mäta hur bra styrelsen utför sina 

uppgifter på ett annat sätt. Då styrelsen fyller en så pass stor funktion i företag och utför 

viktiga aktiviteter är det troligt att styrelser har stor påverkan på företagets resultat.  Vi 

förespråkar ett fortsatt användande av mått på företagets prestation som beroende 

variabel eftersom aktiviteterna enligt empiriska indikationer är liknande oavsett 

företagets prestation.  

 

Ett sätt att mäta hur väl styrelserna utför uppgifterna och hur engagerade de är i sitt 

arbete är att använda de bakomliggande processerna; kognitiva konflikter, 

ansträngningsnormer och kunskapsanvändande som beroende variabel. Istället för att 

utvinna dessa nivåer ur vissa egenskaper kan man använda de oberoende variabler vi 

har använt i vår studie för att se hur dessa påverkar de bakomliggande processerna. På 

detta sätt kan man undersöka hur styrelsesammansättningen påverkar de bakomliggande 

processer som karaktäriserar engagemang och bra resultat. Undersökningar på området 

har redan gjorts (Minichilli et al., 2012), men det blir intressant att göra det på svenska 

styrelser eftersom aktiviteterna inte längre är en bra metod. Ett förklarande exempel är 

utbildningsheterogenitet, i vilken vi förespråkar en ökning av kognitiva konflikter. 

Dessa ska öka en styrelses kritiska och utredande egenskaper, men dessa konflikter mäts 

inte direkt. En metod som kan användas är att mäta processerna genom att utforma 

exempelvis enkäter med likert-skala där ledamöterna får svara på frågor som kan 

kopplas till kognitiva konflikter och på så sätt få en bild hur konflikterna skiljer sig 

mellan styrelser. 

 

Vi har genom arbetets gång uppmärksammat att operationaliseringen vad gäller 

variabler för att mäta humant och socialt kapital kan se ut på många olika sätt. Vi 

förespråkar att framtidens forskning ska gå mot en mer standardiserad metod för att 

mäta dessa variabler. Johnson et al. (2013) förespråkar också detta och antyder att flera 
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metoder som ämnar undersöka samma sak ska testas ihop och mellan olika modeller för 

att konvergeras i det fall de visar liknande resultat för samma förhållande. 
 

Med tanke på att LinkedIn expanderat väsentligt sedan 2009 skulle det vara intressant 

med forskning som använder sig av dagens LinkedIn-användande för att bättre förstå 

styrelser. I vårt arbete inkluderade vi ledamöter med 10 eller fler kontakter, gränsen för 

detta skulle kunna ökas till att endast inkludera de ledamöter som innehar 500 kontakter 

eller fler, då fler kontakter tyder på högre socialt kapital. 
 

Eftersom vi i efterhand har upplevt att det krävs mycket jobb vid insamling av variabler 

som kan härledas till humant och socialt kapital föreslår vi enkätundersökningar för att 

tidsmässigt underlätta för insamlingen. Enkätundersökningar kan också underlätta i 

insamlingen av specifika uppgifter som är svåra att tillgå via arkiverad data. 
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Appendix 1 
 

A1.1 Utbildning 
Utbildningsbakgrund redovisas väldigt olika i de respektive årsredovisningarna och de 

redovisas på många olika sätt och det krävs därför en förklaring på hur vi har gått till 

väga när vi har samlat in utbildningsinformation. 
 

Vi kräver inte någon titel för att tilldela en utbildningsbakgrund. Exempelvis individer 

där det står ”studier i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm” och liknande 

kommer att kategoriseras som en ekonomisk utbildningsbakgrund.  
 

För ledamöter där det enbart står hedersdoktorstitlar kommer vi att försöka hitta om det 

finns en annan utbildning i grunden som kan redovisas. I de fall där det enbart står 

exempelvis ”Teknologie doktor hc” kommer individen bli tilldelad en teknisk 

utbildningsbakgrund.  Detta för att vi tycker det är rättvist att tänka att individer med 

exempelvis ”ekonomie doktor hc”-titel har färdigheter och kunskaper inom det 

ekonomiska området 
 

Utbildningar där det enbart står exempelvis ”fil.kand” utan ett redovisat ämne kommer 

efter undersökning om ämne redovisas som övrig utbildningsbakgrund.  
 

Ekonomiska utbildningar: Utbildningar som tydligt syftar på en ekonomisk bakgrund är 

exempelvis civilekonom, Master i ekonomi, Magister i ekonomi, MBA (Master of 

Business Administration, Kandidat i ekonomi, Företagsekonom, Ekonom, 

Ekonomistudier,BBA (Bachelor of Business Administration), Ekonomie doktor. 
 

Tekniska utbildningar: Utbildningar som tydligt syftar på en teknisk bakgrund är 

exempelvis Civilingenjör, Master Ingenjör, Magister Ingenjör, Teknologie doktor, 

Ingenjör, Tekniska studier. 
 

Juridiska utbildningar: Utbildningar som tydligt syftar på en juridisk bakgrund är 

exempelvis Jur.kand, Master of Law, LL.M (Legum Magister). 
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Övriga utbildningar: Utbildningar som inte tydligt syftar på en av föregående 

bakgrunder exempelvis medicinutbildningar, journalistiska utbildningar, utbildningar 

inom skog, diplomatutbildningar, politiska utbildningar. 
 

Hittas ingen utbildning för ledamoten antas det att ingen utbildning finns, då de 

resterande ledamöterna i årsredovisningen har en utbildning utskriven. Vi tittar i 

årsredovisningar och pressmeddelanden för att säkerställa att ledamoten inte har någon 

utbildning angiven någon annanstans. 
 

A1.2 Sociala medium 
Vi väljer att endast inkludera de ledamöter från LinkedIn som varit registrerade innan 

2009. Problem uppstod i och med att dessa data inte finns tillgänglig på LinkedIn:s 

hemsida. Genom att använda profilens ID-nummer är det dock möjligt att identifiera när 

användaren skapade sitt konto. Detta går att göra genom att gå in på användarens profil 

och identifiera det nummer som finns i webbrowsern. 

 

 
I detta exempel är ID-numret är 362370. Vi kan också se att denna användare har 500+ kontakter. 

 

Det går sedan att använda information från olika forum på nätet för att identifiera när 

LinkedIn-kontot skapades. Exempelvis:  

38028425  6 jan 2009 

42945690  20 mars 2009 
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43822075  17 april 2009. 

 

Ett lägre nummer innebär att användaren har varit registrerad på LinkedIn under en 

längre period, då ID-numret ges till användaren i kronologisk ordning. Således är 

användaren med ID-nummer 1 den person som först registrerades på LinkedIn.  

 

Vi har infört vissa begränsningar för vilka som ska räknas som LinkedIn-användare för 

att göra en mer rättvis bedömning. Det har nämligen visat sig att flera användare endast 

har en eller ett fåtal kontakter på LinkedIn. Vi har dragit en gräns och exkluderar de 

styrelseledamöter som har ett LinkedIn-konto med tio eller färre kontakter.  

 

Att utreda om en styrelseledamot har LinkedIn eller ej är av varierande svårighetsgrad. 

Vid sökning av ett ovanligt namn räcker ofta att söka direkt på LinkedIn:s hemsida. Om 

det vid sökning via hemsida inte går att utröna om personen har LinkedIn på grund av 

för många träffar eller om namnet inte ger några träffar alls, har sökmotorn Google 

tagits i anspråk. För varje styrelsemedlem har sökningen då blivit: [namn] + LinkedIn + 

[företag där styrelsemedlemmen sitter i styrelse]. I vissa fall har detta inte varit 

tillräckligt. Ett exempel på detta är ”Anonym” som sitter i ”X”:s styrelse. En sökning av 

”Anonym” via LinkedIns hemsida ger 3896 träffar, vilket är för mycket träffar för att 

manuellt gå igenom. Därefter gjordes följande sökning på Google: ”Anonym + 

LinkedIn + X”, men även denna sökning är inte tillräcklig för att ta reda på om 

”Anonym” har ett konto. Detta kan bero på att ”Anonym” inte väljer att visa alla sina 

meriter på dennes LinkedIn-konto. Det är därför nödvändigt att leta upp mer 

information om ”Anonym” via X:s årsredovisning. Genom årsredovisningen går det att 

ta reda på en styrelseledamots meriter. Det visar sig att ”Anonym” är medgrundare och 

VD i ett annat företag ”XX”. En ny sökning på: ”Anonym + LinkedIn + XX” ger den 

träff vi söker.  

 

När sökningar görs via Google visas inte LinkedIn-numret i webbrowsern, men detta 

går att lösa genom att exempelvis använda den bransch personen är verksam i. En 

sökning kan göras på ledamotens namn direkt på LinkedIn:s hemsida och sedan går det 

att i vänsterkolumnen fylla i branschtillhörighet. I ”Anonyms” fall innebär ifyllnaden av 

branschtillhörighet att antalet träffar reduceras från 3896 till 63 och det är nu enkelt att 

leta upp ”Anonyms” profil och ta reda på LinkedIn-numret.  
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På så sätt har styrelseledamöter varit olika svåra att hitta. När det gäller de 

styrelseledamöter som inte har LinkedIn-konto har sökningar gjorts på samma sätt som 

ovan för att konstatera detta faktum, det vill säga genom sökningar direkt på LinkedIn 

och genom diverse sökkombinationer via Google.  
  

  

133 



Appendix 2 
A2.1 VIF- och toleransvärden 
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                                   A2.2  Korrelation listvis   
   N=80 
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A2.2  Korrelation listvis forts. 
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A2.3  Korrelation oberoende variabler 
N=80 
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A2.4 T-test Aktiviteter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t-test för aktiviteterna mellan år 2004 och 2009. 
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A2.5 T-test Bortfall 
        

  
            Bortfall N Genomsitt Standardavv. Genomsnitt 

standardavv.     
  

LNtillgangar 
1 131 9,1612 1,73618 0,15169     

  0 44 9,0072 2,62205 0,39529     

                  
      

t frihetsgrader Sig. (2-tailed) Genomsnitsskillnad Skillnad i 
standardavv. 

  
        
  

LNtillgangar 

Lika 
varianser 0,443 173 0,658 0,15401 0,34735   

  
Olika 
varianser 0,364 56,194 0,717 0,15401 0,42339   

                  
t-test mellan bortfall och urval (skillnad i företagsstorlek). Ett företag är inte med p.g.a. att vi 
inte hittade tillgångar för 2004. 
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